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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1° DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 1512 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
15/612000

Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Agostinho Patrús
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação da

interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Deputado Orlando Pessuti
- Palavras do Deputado Miguel Martini- Palavras do Deputado Herminio Jota
Barreto - Entrega de placa - Entrega de flores - Palavras do Sr. Presidente -
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Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência convida a

tomar assento á mesa os Exmos. Srs. Deputados Orlando Pessuti,
Presidente da UNALE; Miguel Martini, ex-Presidente da UNALE; e Agostinho
Patrús, ex-Presidente da UNALE e desta Casa.

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

seguintes Deputados de outros Estados, em visita a este parlamento: Leal
Júnior, da Assembléia Legislativa do Piauí, 4 0-Vice-Presidente da UNALE;
Manoel do Carmo, da Assembléia Legislativa do Amazonas, 8°-Vice-
Presidente da UNALE; Pedro Eurico, da Assembléia Legislativa do
Pernambuco, Secretário-Geral da UNALE; Manoel Maria, da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul, Tesoureiro-Geral da UNALE; Marcelo
Miranda, Presidente da Assembléia Legislativa de Tocantins e 1°-Tesoureiro
da UNALE; Erminio Jota Barreto, da Assembléia Legislativa do Mato Grosso,
Diretor da UNALE; Clóvis Ferraz, da Assembléia Legislativa da Bahia, Diretor
Regional Nordeste da UNALE; Márcio Cunha, da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, Diretor Regional Sudeste da UNALE; Paulo Rodrigues, da
Assembléia Legislativa de Goiás, Diretor Regional Centro-Oeste da UNALE;
Lúcia Carvalho, da Assembléia do Distrito, Secretária de Mulheres da
UNALE; Magaly Machado, da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro,
membro do Conselho Fiscal da UNALE; Leonardo Arruda, da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Norte, membro do Conselho Fiscal da UNALE;
Hildo Fonseca, da Assembléia Legislativa do Amapá; César Selene e José
Maria Ferreira, da Assembléia Legislativa do Paraná; Bruno Araújo,
Presidente em exercício da Assembléia Legislativa de Pernambuco; e José
Carlos Stangarlini, da Assembléia Legislativa de São Paulo. A Presidência
deseja, em nome de todos os Deputados desta Casa, do corpo de
funcionários e de todos os nossos colaboradores, dar as boas-vindas aos



Deputados, Diretores e membros da UNALE.
Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários a
receber os Deputados representantes da UNALE, em visita a este
parlamento.

Palavras do Deputado Orlando Pessuti
Exmos. Srs. Deputados Miguel Martini e Agostinho Patrús, ex-Presidentes

da UNALE; Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado, amigo e irmão de tantas e tantas caminhadas do nosso velho e novo
MDB de guerra, na pessoa de quem saúdo todos os Deputados e Deputadas
deste parlamento, todos os servidores desta Casa de leis e todos aqueles
que a visitam hoje.

Para nós, que inte gramos a UNALE, hoje na condição de Presidente: para
os demais companheiros e companheiras que aqui estão na condição de
membros da diretoria ou integrantes dessa entidade como Deputados
filiados; para os técnicos Dr. Décio, Vanda e Silvia, que nos assessoram, é
um orgulho muitíssimo grande estar, nesta tarde, na Assembléia Legislativa
de Minas Gerais.

Nós, que estamos na Assembléia Legislativa do Paraná há 17 anos,
cumprindo o nosso quinto mandato, pudemos acompanhar todo o desenrolar
da União Parlamentar Interestadual - UPI -, que foi de grande importância e
de grande valia para as nossas causas legislativas, para as nossas coisas do
dia-a-dia, naquilo que se refere especificamente ao anseio do Deputado,
enquanto pessoa, enquanto agente político, e naquilo que representa o
anseio da Casa Legislativa, onde todos nos desdobramos para bem
representar a população que nos elege. Portanto, a UPI teve o seu papel.

Pessoalmente, pude acompanhar o trabalho que se desenvolveu há cinco
ou seis anos, quando, numa luta gloriosa e muito importante, chegamos á
conclusão de que era chegada a hora de pararmos com a UPI, com o Colégio
de Presidentes, pois estavam sempre em conflito, não produzindo, para as
Assembléias Legislativas, enquanto Colégio de Presidentes, nem para nós,
parlamentares, enquanto UPI, o trabalho e o resultado que esperávamos
dessas entidades. Fruto desse entendimento, surgiu a UNALE, em
memorável assembléia realizada em Belém do Pará. Na oportunidade, foi
designado o Deputado Agostinho Patrús como nosso primeiro Presidente.

Foi nesse início de caminhada, com Agostinho Patrús à frente e com a
participação de muitos que aqui estão, que a nossa entidade começou a
caminhar com passos firmes, certos e corretos, para chegar, no último dia 9
de maio, á cidade de Gramado, quando Miguel Martini encerrou o seu
período de Presidente e nos passou essa responsabilidade de bem conduzir
a nossa entidade.
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Foi por essa razão - 15 Estados aqui se reúnem hoje: 14 visitantes e o
próprio Estado de Minas Gerais - que decidimos que a primeira reunião
dessa Diretoria seria realizada em Belo Horizonte, para que todos nós, dos
outros Estados, pudéssemos vir agradecer ao Patrús e dizer ao Miguel
Martini, à sua esposa Lenira e à sua filha Monique do orgulho que temos de
pertencer a essa entidade, do orgulho que tivemos em tê-lo por dois
mandatos presidindo essa entidade, por aquilo que produziu, que realizou,
que iniciou e que vamos dar continuidade.

Miguel Martini esteve conosco desde os primeiros momentos, quando
decidimos extinguir a UPI e o Colégio de Presidentes e criar a UNALE.
Integrou, inclusive, uma comissão especial para, de certa forma, fazer o
levantamento da UPI. E foi, sem sombra de dúvida, um baluarte dessa causa,
que é o fortalecimento das Casas Legislativas, da acâo parlamentar, que é a
manutencão desse pacto federativo de que tanto falamos - inclusive neste
recinto, numa teleconferéncia realizada no ano passado, da qual tive
oportunidade de participar - desse esforço que nós, parlamentares, fazemos
no dia-a-dia para que nossas atribuições como legisladores não sejam
diminuídas, como normalmente acontece toda vez que se vota algo no
Congresso Nacional. Que esse espaço de representação política não seja
também de nós retirado, como muitas vezes pretendem e muitas vezes até
conseguem fazer os Tribunais de Contas, que são órgãos auxiliares das
Assembléias Legislativas, mas que muitas vezes, na nossa ineficiência, até,
diria, na nossa concordância, acabam por assumir funções que são nossas e
a não mais nos tratar como Poder-mãe, mas talvez até como Poder a ele
subalterno. Por isso é que existimos como entidade: para fortalecer o espaço
das Assembléias, para fortalecer os espaços daqueles que atuam nas
Assembléias na condição de Deputado e de servidores. E é por isso que,
depois de inúmeras discussões, estamos trabalhando na criação da
Universidade UNALE, para que possamos qualificar melhor o parlamentar no
exercício do seu mandato, para que melhor possamos, em parceria com as
Assembléias que alguma estrutura já possuem, com as universidades, com
os institutos, com as fundações deste Pais, treinar aqueles que nos
assessoram e que nos dão condições de fazer um bom trabalho.

E por isso que nós, que muitas vezes fomos criticados por isso e por aquilo,
estamos cuidando para que o parlamentar possa ter uma previdência digna e
honrada. Não privilegiada, mas digna e honrada, que possa amparar os
parlamentares e aos seus, caso um dia venha a faltar.

A UNALE existe para isso: para fortalecer as ações do Legislativo, a fim de
que possamos, no dia-a-dia, harmonizar as nossas idéias e vir aqui, hoje,
num momento rico de debates, de dificuldades para este Estado, para esta
Assembléia, para o seu povo, para os servidores, de dificuldades para o



Governo e para os parlamentares, que se envolvem todos nessa discussão.'
muitas vezes sem encontrar a solução e o caminho desejado por todos os
lados.

Mas, em debates como este que acontece hoje, neste Plenário, também
aprendemos e nos enriquecemos, para, ao retornar às nossas Assembléias,
também possamos fazer os questionamentos necessários.

Por essa razão, cumprimento todos vocês de Minas Gerais por terem nos
cedido, por muitos e muitos meses, o Deputado Agostinho Patrús para
conduzir o trabalho de reestruturação desta nossa causa, que é a UNALE,
para tratar da extinção da UPI. do Colégio de Presidentes e nos dar essa
entidade. Muito obrigado, Deputado Agostinho Patrús, por aquilo que você
fez, e não é à toa que o seu retrato está es pelhado na galeria de Presidentes
desta Assembléia Legislativa. Toda a história do Le g islativo do Brasil haverá
de reconhecer aquilo que você fez de importante para nós.

Obrigado, Deputado Miguei Martini, por ter dedicado todo esse tempo, e sei
que tanto você como o Deputado Agostinho Patrús. como o Deputado
Anderson Adauto, como qualquer um de nós que aqui estamos, haveremos
de dar continuação à liberação desse nosso tempo a serviço dessa entidade,
que é, sem sombra de dúvida, a causa maior da nossa luta neste momento e
que deve ser a razão maior da luta de integração dos Legislativos Estaduais
e dos Legislativos Municipais com o Congresso Nacional. Que juntos
possamos - nós, legisladores - ocupar o espaço que nos pertence, não
permitindo que, em determinado momento, como bem repisou aqui a
Deputada Elbe Brandão, a juventude queira defender uma tese anti-
democrática, como já vimos pelas pesquisas que ai estão.

Nós, os legisladores municipais e estaduais, temos a responsabilidade de
lutar para a manutenção e a construção de uma democracia cada vez maior
e mais abrangente. E no debate, é no embate dos Legislativos que a
democracia deverá crescer, haverá de permanecer e dar a todos nós a
oportunidade de que precisamos.

Muito obrigado a todos vocês por esse espaço. Minas Gerais terá sempre
de nós o carinho, porque aqui, quando chegamos, temos deste povo um
carinho especial. Em meu nome e em nome da nossa comitiva, o
agradecimento pelo afeto, pelo respeito e pelos bons exemplos de ação
legislativa que vocês praticam.

Tivemos a oportunidade não só hoje, mas em outras tantas vezes que aqui
já estivemos, incluindo a ocasião em que, quando estava presidindo a
Assembléia Legislativa do Paraná, em 1994, viemos aqui assinar o Protocolo
do Parlamento das Aguas. Desde aquele momento, quando visitamos todas
as dependências e instalações desta Casa, das suas comissões, dos seus
departamentos e a Escola do Legislativo, temos daqui levado muitos



ensinamentos, que já estão sendo praticados em nossas Assembléias
Legislativas.

Hoje, pela manhã, fizemos um trabalho de visitação a esta Casa e às suas
dependências. Agora, estamos neste Plenário, daqui a pouco vamos para
uma reunião de trabalho da diretoria da UNALE e logo mais, à noite, num
jantar, nos confraternizaremos com a gostosa comida mineira, que é sempre
muito confortável ao nosso estômago e à nossa saúde.

Obrigado, Minas Gerais, obrigado aos meus colegas parlamentares desta
Casa. E juntos lutemos por um Legislativo firme e forte e lutemos cada vez
mais para que a democracia se estabeleça e que os direitos de cada cidadão
possam prevalecer.

Palavras do Deputado Miguel Martini
Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto; Deputado Orlando Pessuti,

Presidente da UNALE; Agostinho Patrús, ex-Presidente desta Casa e ex-
Presidente da UNALE. amigos e companheiros pares desta Casa e
companheiros de toda a Diretoria da UNALE - peço permissão também para
saudar minha princesa Monique e minha rainha Lenira, minha filha e minha
esposa -; minhas senhoras e meus senhores, primeiramente gostaria de dizer
da alegria que vivo neste momento ao receber companheiros e amigos.
Posso chamar de irmãos esses Deputados de todos os Estados da
Federação aqui representados, que compõem a Diretoria da UNALE.

Há um texto de Lucas, o capitulo XVII, que sempre me acompanha. Todas
as vezes que alguém me diz "obrigado" ou que tenta me elogiar, me lembro
desse texto, que diz o seguinte: "Depois de termos feito tudo o que devíamos
fazer, podemos dizer: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos
fazer". Como sei que não fiz tudo que devia fazer, nem servo inútil posso me
considerar. Daí por que posso reconhecer, nas palavras do Deputado
Orlando Pessuti, muito mais caridade e amizade do que propriamente justiça.
Devo dizer que me alegro de poder, hoje, estar aqui desta tribuna
agradecendo a presenca desses companheiros, ouvindo o discurso que o
Deputado Orlando Pessuti fez com o entusiasmo, com a alegria, com o afinco
de defender essa entidade que já é uma realidade nacional, respeitada hoje
pelo Congresso Nacional, pelo espaço que já ocupou, pelo que se propõe e

i pelo que já realizou. A União Nacional dos Legislativos Estaduais foi uma
proposta de um grupo de Deputados inconformados com a realidade política
brasileira, inconformados com o imobilismo dos parlamentos estaduais. Com
isso, idealizaram uma entidade que pudesse congregar não somente os
parlamentares estaduais, como todo o corpo técnico das Assembléias

J Legislativas e, através dessa união - a palavra união é muito forte nesse
sentido -, pudéssemos construir um Legislativo forte, que pudesse lutar,
ocupando o espaço devido na defesa do pacto federativo de um Brasil



melhor, de um Brasil mais democrático e de um Brasil mais solidário.
Portanto, a União Nacional dos Legislativos Estaduais tem essa intenção,
agora já não é intenção, é realidade. Para V. Exas. terem uma idéia, temos
hoje 70 Deputados Estaduais que compõem a Frente Parlamentar em Defesa
dos Legislativos Estaduais. Hoje somos convidados para os grandes debates
nacionais feitos pela Câmara ou pelo Senado Federal. O que fizemos
enquanto Presidente, o Deputado Orlando Pessuti vai continuar fazendo no
Congresso Nacional, Os Legislativos Estaduais hoje já são ouvidos. São
palavras do relator da reforma tributária, Deputado do Rio Grande do Sul:
'Felizmente encontramos a UNALE para capilarizar a discussão dessa
reforma tributária que o Governo Federal não queria e que as forças
económicas concentradas não queriam discutir". Por meio da UNALE, eles
puderam discutir essa matéria em diversos Estados da Federação, dando a
conhecer à sociedade a importância da discussão da reforma tributária.
Estávamos lá discutindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e tantas outras
matérias. O Presidente Michel Temer chegou a dizer: "A partir de agora, já
não quero discutir nenhuma matéria de repercussão nacional sem discutir
com a UNALE, com os Deputados Estaduais".

Conquistamos esse espaço. Temos muito espaço ainda que conquistar.
Mas isso já é uma realidade para nós hoje.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Obrigado pelo aparte, Deputado
Miguel Martini. Em nome dos seus companheiros da Assembléia Legislativa,
especificamente em nome da Bancada do PFL, gostaríamos de agradecer-
lhe a empreitada que V. Exa. assumiu a frente da UNALE. V. Exa. valorizou e
fez mais participativa a presença dos parlamentares dos Legislativos
Estaduais na cenário nacional. Portanto, gostaríamos de parabenizá-lo por
essa missão que V. Exa. desempenhou tão bem e que deixa os seus colegas
aqui orgulhosos por ter realizado esse trabalho, em nível nacional,
reconhecido, tenho certeza, por todas Assembléias Legislativas do Pais.

Gostaria também de desejar ao nosso grande Presidente Agostinho Patrus,
que também foi Presidente e fez a transição entre aquele colégio de
Presidentes do Legislativo e a União Nacional dos Legislativos. Foi um
avanço extraordinário e gostaríamos também de parabenizá-lo.

Ao Deputado Orlando Pessuti, gostaríamos de desejar-lhe sucesso à frente
da UNALE. Já conhecemos o perfil de V. Exa., de pessoa que deseja as
coisas avante. Queremos dizer que nós, da Bancada do PFL, todos somos
integrantes da UNALE, e, com certeza, V. Exa. vai conseguir arrebanhar os
outros legisladores estaduais para, cada vez mais, os Legislativos ficarem
fortes. Muito obrigado pelo desafio que V. Exa. assume.

Deputado Miguel Martini. estamos felizes porque o emprestamos para essa
missão, mas agora estamos felizes porque V. Exa. volta para o nosso seio e



poderá viver conosco mais tempo. Muito obrigado e sucesso.
O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputado Paulo Piau.

Concedo aparte ao Deputado Márcio Cunha, a quem agora passamos o
bastão, uma vez que é o representante de Minas na diretoria da UNALE.
Tenho a certeza de que, pela competência, pela seriedade, enfim, pela forma
como se tem conduzido na Casa, saberá conduzir-se muito bem como
representante de Minas na diretoria da UNALE.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Obrigado, ilustre Deputado Miguel
Martini, ilustres Srs. e Sras. Deputadas e demais Deputados aqui convidados
por nós e integrantes hoje da diretoria da UNALE, que nos prestigiam com a
sua honrosa presença, em primeiro lugar, gostaria de, mais uma vez - e
tenho a certeza de que também falo em nome de V. Exa. -, em nome desta
Casa, enfim, em nome de todos nós, parlamentares de Minas, dizer da nossa
alegria e da nossa satisfação em receber parlamentares de praticamente
todos os Estados da Federação.

Minas hoje se orgulha de recebê-los. Minas tem se orgulhado da
Assembléia que tem e do trabalho que aqui se tem realizado. Hoje pude
perceber que estamos no caminho certo e que o trabalho que aqui fazemos -
e não só nós, mas também a assessoria da Casa - produz efeitos. Esse
trabalho tem sido elogiado e é, sem dúvida alguma, motivo de satisfação. Vi
no semblante os elogios dos diversos Deputados, parabenizando-nos pelo
trabalho que aqui se faz e pela estrutura que temos, em nome, é claro, da
atividade maior nossa, que é representar o povo de Minas.

Nesse sentido, quero agradecer ao nosso Presidente Orlando Pessuti e a
todos os integrantes da UNALE o carinho que estão tendo ao tentarmos aqui
recebê-los com certa fidalguia. Verificamos que o reconhecimento é muito
bom. Isso nos deixa extremamente felizes. Então, o nosso carinho especial a
cada um de V.Exas.

Queria pedir permissão a V. Exas. para, ao apartear o companheiro Miguel
Martini, fazer um elogio e uma homenagem ao Deputado Miguel Martini. Sou
insuspeito de fazer isso, porque aqui, tanto eu como o ilustre Deputado
somos de partidos diferentes e somos até momentaneamente adversários.
Temos tido na Casa calorosos embates, mas, sem dúvida alguma, o que
deseja o Deputado Miguel Martini para esta Assembléia e para o exercício
dos Deputados Estaduais de todo o Brasil é o mesmo que hoje também
desejo.

Tenho a certeza de que não vou conseguir substituir à altura o trabalho que
realizou o Deputado Miguel Martini. Mas tenho a certeza de que, pela sua
humildade, pelo seu esforço, pela sua competência, pela sua inteligência,
será para mim a pessoa que guiará meus passos na UNALE, que me
orientará. Portanto, vou poder prestar algum serviço a essa entidade, que
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congrega a nós todos, Deputados.

Nesse momento excepcional na história política brasileira, em que existe
um desrespeito ao pacto federativo e a nós, que representamos os mais
legítimos interesses da populacão brasileira, temos a obrigação e o dever de
nos unir por meio de uma entidade que começou há pouco tempo, mas que
já é forte, por causa da experiência de seus condutores, como o companheiro
Pessuti, que já está em seu quinto mandato no Paraná.

Não é à toa que o Deputado Pessuti foi eleito por cinco vezes consecutivas,
ele efetivamente representa os melhores e maiores interesses do povo do
Paraná. Portanto, merece ser reconduzido à Assembléia Legislativa do
Paraná e, sem dúvida alguma, é merecedor da honraria de presidir a nossa
entidade.

No entanto, Pessuti. neste momento gostaria de homenagear o Deputado
Miguel Mar-Uni, por tudo que fez pela entidade, que, quando aqui ingressei -
sou Deputado de primeiro mandato -, conhecia muito pouco, mas pela qual
pude perceber, ao longo do tempo, o trabalho e o espírito do Deputado
Miguel Martini. Podemos ter algumas divergências, mas convergimos em
muitos pontos, especialmente, ilustre Deputado, quanto ao seu espírito
cristão.

Fiquei muito feliz por ver a homenagem que fez à sua filha e à sua esposa,
que estão presentes. Parabéns, pela alma e pelo espírito que tem. Tenha
certeza de que, na UNALE, representarei Minas, mas, acima de tudo,
representarei o seguimento do trabalho que V. Exa. tão bem desenvolveu â
frente dessa entidade. Receba - sei que posso falar assim -, em nome de
todos desta Casa, a nossa homenagem pelo seu trabalho. Obrigado.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini, quero
agradecer a oportunidade de me manifestar também.

Saúdo o Presidente da Mesa, Deputado Agostinho Patrús, ex-Presidente
da UNALE, o Deputado Pessuti, atual Presidente dessa entidade,
companheiros Deputados Estaduais e companheiras Deputadas também
componentes da UNALE. E uma alegria ver companheiras Deputadas
participando ativamente.

Gostaria de dedicar minha saudação ao Deputado Miguel Martini, bravo
lutador pela UNALE. E bom ter a presença da esposa e da filha, porque,
somente com altos custos, a família pôde suportar o período em que o
Deputado Miguel Martini visitou muitos lugares deste País, levando essa idéia
tão importante para todos os Deputados Estaduais, lutando pelo espaço de
legislar dos Deputados Estaduais. Por isso a minha manifestação, Deputado
Mar-tini, é de carinho, de reconhecimento pelo trabalho que V. Exa. realizou e
tem realizado na UNALE, sonho de todos nós.

Gostaria ainda de mencionar algo que interessa muito a V. Exa.: essa
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greve que estamos vivendo. Fomos atacados por um Deputado que, antes,
defendia os professores. Mas, como os professores lêem tudo, estudam tudo,
deram um destaque especial ao Deputado. Pena que não são menções
interessantes, porque o chamam de carreirista, de ter usado o movimento
dos professores para se eleger, mas que, agora, vira-lhes as costas. Nada
mais conservador do que a esquerda no Palácio. Muito obrigado e parabéns.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Quero parabenizar V.
Exa., lembrando que Minas muito já colaborou com a UNALE. No início, com
o companheiro Agostinho Patrús, com V. Exa., e hoje recebemos, aqui em
Minas, a nata da UNALE. Aqui temos os grandes fundadores e colaboradores
da UNALE. Parabenizo V. Exa. por seu trabalho, pelo dinamismo, por tudo
que fez pela entidade, dando boas-vindas aos com panheiros presentes.
Parabenizo sua família, na pessoa de sua esposa e sua bela filha, que
compreenderam o seu trabalho e a sua dedicação à UNALE. Parabéns a
você, ao Agostinho e aos demais companheiros da UNALE, que hoje visitam
as nossas Minas Gerais, conhecendo a nossa Belo Horizonte e a grandeza
de seu povo. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Agradeço as palavras elogiosas dos
companheiros, as quais são fruto mais da caridade do que da justiça.
Agradeço ao meu gabinete o suporte que me deu. Agradeço, na pessoa do
Dr. Décio, da Sílvia Rubião e da Vanda, a toda a assessoria da UNALE o
apoio que me deu a fim de que pudéssemos colocar alguns tijolos na
construção dessa grande entidade, cuja dimensão que pode alcançar não
podemos avaliar.

Agradeço aos com panheiros de bancada a compreensão, dizendo-lhes que
tudo começou com o Deputado Agostinho Patrús, quando Presidente desta
Casa, que me deu todo o suporte para participar da entidade. Ele é que foi o
timoneiro daquele inicio de UNALE, hoje uma realidade no Brasil.
Reconhecemos o seu apoio e a importância da sua participação para a
construção dessa grande entidade.

Agradeço ao Deputado Anderson Adauto todo o apoio - que nunca me
faltou nesta Casa - para desenvolver minhas funções. Não poderia deixar de
agradecer a minha esposa e filhos o sacrifício que fizeram, entendendo o
chamado, a missão por mim recebida de contribuir na melhoria da
democracia do nosso Pais, construindo uma entidade forte que congrega os
Legislativos Estaduais.

Encerro dizendo que não tive companheiros de diretoria, tive, mais do que
companheiros, amigos, e, mais do que amigos, tive irmãos. Posso dizer -
segurando a emoção, vendo tantos companheiros - como Mílton Nascimento,
em "Canção da América": "Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete
chaves". Quero guardá-los a sete chaves no meu coração. Uma das grandes
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coisas que construi, à frente da UNALE, foi a amizade de todos vocês.

Hoje, presidindo a Comissão de Saúde, quando os vi chegando, senti
grande emoção e alegria, porque são como irmãos, ou seja, são grandes
amigos. Graças à UNALE. qualquer um de nós, participantes, em qualquer
Estado da Federação, terá um amigo para recebê-lo, com carinho, com
atenção e com o apoio que precisar. Isso, talvez, seja o mais importante de
tudo, porque, assim, tornamos o Brasil muitop róximo, pois, sendo amigos, a
nossa comunicação estreita-se.

Deputado Orlando Pessuti, tenho certeza de que V. Exa. e toda a Diretoria
da UNALE farão excessivamente além do que pudemos fazer, porque,
certamente, são muito mais competentes do que pudemos ser. Peço perdão
pelas minhas limitações e pelas minhas fragilidades. Não fiz mais apenas
porque fui incapaz, não porque não desejasse, pois amo a UNALE. Tenho
certeza de que V. Exas, a amam tanto quanto eu. Admito que alguém a ame
igual, e não mais do que eu, porque a amo com paixão. Acredito que um
sonho que se sonha sozinho não é mais do que um sonho. O sonho que se
compartilha já começa a tornar-se realidade. Por isso, a realidade do novo
pacto federativo, de um Legislativo mais forte e de um Brasil mais
democrático e mais solidário, para mim, já é realidade, porque já começamos
a compartilhar tudo isso, graças à UNALE. Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Ocupando esta
Presidência por designação do nosso Presidente Anderson Adauto. agradeço
a todos os companheiros pelas imerecidas palavras. Congratulo-me com ,0
Deputado Miguel Martini e com o Deputado Orlando Pessuti pelo que tanto
têm realizado em nossa UNALE.

Palavras do Deputado Herminio Jota Barreto
Sr. Presidente, Deputado Agostinho Patrús; Sr. Presidente, Deputado

Anderson Adauto; Sr. Presidente, Deputado Orlando Pessuti; eterno
Presidente Deputado Mi guel Martini; Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
representando a Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso e todo o
Centro-Oeste brasileiro, faço questão de ler uma moção de louvor, votada por
todos os Deputados e Deputadas do Estado de Mato Grosso, de iniciativa do
Vice-Presidente da UNALE, Deputado Humberto Bosaipo. Como brasileiro,
preocupado com o pacto federativo e com o avanço do Poder Legislativo dos
Estados brasileiros, cumprimentando o povo de Minas Gerais, passo a ler a
moção aprovada: (- Lê:)

"Com fundamento nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa
Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe ao Exmo. Sr. Deputado
Miguel Martini, da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, moção de louvor
vazada nos seguintes termos: A Assembléia Legislativa do Estado de Mato
Grosso, representando o pensamento de sua gente, vem manifestar o
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reconhecimento público à pessoa do Deputado Miguel Martini, da
Assembléia Legislativade Minas Gerais, em face do excelente trabalho
desenvolvido frente à Presidência da União Nacional dos Legislativos
Estaduais - UNALE -, no período de 1999 a 2000.

Sua liderança, competência, engajamento e expressiva participação no
movimento desenvolvido pela UNALE, em prol do fortalecimento do papel
dos Legislativos Estaduais, proporcionou excepcional ganho de qualidade e
credibilidade para nossa entidade.

Receba, então, o reconhecimento público dos Deputados de Mato Grosso,
com a manifestação do respeito e da admiração de todos os
matogrossenses.

Sala das Sessões. 10 de maio de 2000
Deputado Humberto Bosaipo, 1° Secretário."
Meus cumprimentos e parabéns ao eterno Presidente, Deputado Miguel

Martini.
Entrega de Placa

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Orlando Pessuti a
proceder à entrega da placa de homenagem da UNALE ao ex-Presidente,
Deputado Miguel Martini.

O Deputado Orlando Pessuti - (- Lê:) "A União Nacional dos Legislativos
Estaduais presta justa homenagem ao Deputado Miguel Martini. de Minas
Gerais, por sua expressiva participação na criação e no trabalho de
fortalecimento da nossa entidade. Brasília, maio de 2000. Deputado Orlando
Pessuti, Presidente; Deputado Pedro Eurico, Secretário-Geral".

- Procede-se à entrega da placa.
Entrega de Flores

O Sr. Presidente - A Presidência convida a Sra. Zulma Maria Braga de
Oliveira Cunha, esposa do Deputado Márcio Cunha, a proceder à entrega de
flores , em nome da UNALE, à Sra. Leny Andrade Martini, esposa do
Deputado Miguel Martini.

- Procede-se à entrega de flores.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência agradece mais uma vez a presença de importantes
companheiros de 14 Estados brasileiros e Deputados estaduais que estão,
na realidade, exercendo a importante missão de ser os porta-vozes de seus
Estados junto à União e que, mais uma vez, honrando a nossa terra, elegem
as nossas Minas Gerais para realizarem a sua primeira reunião de diretoria.
Essa UNALE, que nasceu da luta e do entusiasmo de tantos Presidentes das
Assembléias Legislativas, de tantos companheiros que lutavam na UPI e que,

s através de algumas reuniões realizadas, chegamos à conclusão de que o
melhor seria termos uma entidade forte, unida e que realmente congregasse
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os 1.074 Deputados Estaduais brasileiros, para que pudessem ajudar este
País a compreender melhor as suas dificuldades, as suas diferenças
regionais, pudessem compreender as necessidades de uma melhor
distribuição de renda, de um melhor fortalecimento do federalismo. Enfim,
são tantas e tantas as nossas lutas e os nossos temas que encontraram em
Migue! Martini e em Orlando Pessuti as pessoas indicadas para nos liderar. E
temos em Orlando Pessuti uma esperança muito grande, na sua Presidência
e na sua Diretoria, juntamente com os companheiros que estão ao seu lado
na mesma batalha, para que possamos fazer dessa entidade uma entidade
cada vez maior.

Agradecemos, portanto, a presença dos companheiros que vêm de todas
as partes do Pais. Minas Gerais sente-se honrada e agradecida,
principalmente pelo entusiasmo com que se dedicaram a esse trabalho tão
importante para o nosso País.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos convidados pela honrosa presença.	-
ATA DA 26 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CPI DO

NARCOTRÁFICO
Às quinze horas do dia quatorze de junho de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis, Paulo Piau,
Rogério Correia, José Henrique, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes, O
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir o depoimento de
pessoas relacionadas com o resgate do preso Flávio de Souza e tratar de
assuntos de interesse da comissão. O Deputado Marcos Régis, por
soicitação do Presidente, lê correspondência da Comissão Legislativa de
Inquérito do Narcotráfico da Cãmara Municipal de Montes Claros
encaminhando relatório parcial dos trabalhos. Prosseguindo, o Presidente
determina a presença dos depoentes, cada um por sua vez, lê os
procedimentos legais e regimentais pertinentes â CPI, e se passa a ouvir,
conforme notas taquigráficas, os Srs. Ronaldo Pereira, Auxiliar de Escritório e
ex-detento; Luiz Carlos de Oliveira, Detetive da Policia; Alexandre Tadeu
Ramos, Agente Penitenciário; Solon Eustáquio de Castro, Diretor-Geral da
Casa de Detenção Dutra Ladeira; Adalto Martins, ex-Vice-Diretor da referida
unidade penal; e a Sra. Nilza Rodrigues Vicente, Escrivã de Policia e Dentista
da Casa de Detenção. Durante essa fase, comparecerem ao recinto os
Deputados Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues e registra-se a presença
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dos Deputados Agostinho Silveira e Antõnio Andrade. A Comissão avalia a
necessidade de se ouvir novamente, a partir desse momento e em reunião
fechada, o Sr. Ronaldo Pereira, motivo pelo qual o Presidente solicita a saída
do público presente. Reabertos os trabalhos ao público, são apresentados e
aprovados seis requerimentos: do Deputado Marco Régis solicitando cópia
da fita do sistema de segurança do consultório, quando do resgate do preso:
do Deputado Rogério Correia (4) solicitando sejam quebrados os sigilos
telefônicos que especifica; seja instaurada sindicância, pela Corregedoria de
Polícia, sobre o resgate; sejam enviadas ao Secretário da Segurança Pública
cópias das declarações prestadas, em procedimento que teve acesso, as
quais revelam a prática de ato de im probridade administrativa por parte do
Inspetor Cezarino; seja, da mesma forma e pelo mesmo motivo, enviadas
cópias ao Ministério Público de Uberlândia; do Deputado Paulo Piau
solicitando seja enviado resposta da CPI ao jornal "O Triângulo", tendo em
vista matéria do dia 10 próximo passado, que imputa manifestação da
Comissão quanto ao depoimento do Prefeito de Araporã, a qual não condiz
com os pronunciamentos dos seus membros. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues - Amilcar Martins.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°777/99

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

JDe iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Sindicato dos Treinadores, Técnicos,
Preparadores Físicos, Empregados de Clubes. Associações, Ligas e
Federações de Futebol do Estado de Minas Gerais, com sede no Municipio
de Belo Horizonte.

Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma em que foi apresentado.

' Dando prosseguimento à tramitação do processo, compete agora a esta
Comissão apreciá-lo conclusivamente, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 102, VI, c/c oart. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 mencionado Sindicato tem por objetivo representar as categorias a ele
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filiadas perante as entidades desportivas e de entretemirnento em gera!,
além de promover seminários, cursos e outros eventos, buscando o
aperfeiçoamento, a evolução técnica e científica dos profissionais.

Pela importância que representa o trabalho da instituição em prol da
convivência democrática, da solidariedade e o do fortalecimento dos
associados, justo e meritório se faz o titulo que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 777/99

na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2000.
Eduardo Brandão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 98212000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epigrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Jardim
Primavera, com sede no Município de Carneirinho.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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 referida Associação desenvolve ações junto á comunidade buscando a

melhoria da qualidade de vida das pessoas mais carentes.
Seu trabalho inclui a promoção de atividades sociais, culturais e

desportivas. Além disso, a entidade ministra cursos de datilografia, corte e
costura e outros, para inserir os beneficiários no mercado de trabalho.
Oferece, ainda, aos associados assistência jurídica, educacional, médica e
odontológica. gratuitamente.

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que desempenha, somos
favoráveis a que lhe seja outorgado o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 98212000 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2000.
Agostinho Silveira, relator.

CORRESPONDÊNCIA DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
CORRESPONDÊNCIA

- O Sr. 1°-Secretário despachou, em 29/6/2000, a seguinte
correspondência:
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OFiCIOS
N° 1512000, do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribuna! de Contas

do Estado, comunicando que esta Corte apreciou o Balanço Geral do Estado
de Minas Gerais referente ao exercício de 1999, sobre o qual emitiu parecer
prévio, e encaminhando cópia do processo que contém o referido parecer. (-
Anexe-se à Mensagem n° 10912000)

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal (3), agradecendo os convites para
os Debates Públicos Reserva Legal e Área de Preservação Permanente e A
Dívida e a Violência Institucional e para o Ciclo de Debates Transposição das
Águas do Rio São Francisco.

Do Sr. Altir de Souza Maia, Presidente do Sindicato Rural de Unai,
agradecendo o convite para o Ciclo de Debates Transposição das Aguas do
Rio São Francisco.

Do Sr. Carlos Eduardo de Freitas, Diretor do Banco Central do Brasil, em
atenção..a requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, prestando
esclarecimentos sobre o Regime de Administração Especial Temporária -
RAET - no BANESPA.

Do Sr José Ferraz, Presidente em exercício da 3a Câmara do Tribunal de
Contas do Estado, comunicando que essa Corte determinou o arquivamento
dos autos referentes a atos de gestão desta Assembléia Legislativa, acerca
da remuneração dos Deputados Estaduais, no exercício de 1997.

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes, comunicando
celebração de convênio com o Município de Matias Barbosa, conforme
especifica. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr: Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes,
encaminhando informações do DER-MG relativas a pedido contido no
Requerimento n°1.180/2000, do Deputado Gil Pereira.

Dos Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, e Antônio
Francisco Patente, Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais,
encaminhando relação de contratos realizados com dispensa e inexigibihdade
de licitação a partir de janeiro de 1995. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Gumercindo Vinand, Deputado à Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, agradecendo o convite para a visita técnica da Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do Rio Doce, realizada em Ipatinga.

Do Sr. Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz
de Fora, encaminhando documentação que resultou de audiência pública
realizada nessa Câmara.

Do Sr. Altary de Souza Ferreira Júnior, Prefeito Municipal de Congonhas,
agradecendo a indicação de seu nome para receber a Medalha de Honra da
Inconfidência
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Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, prestando

informações sobre o sistema de atendimento dessa empresa, em atenção ao
Requerimento n° 125412000, do Deputado Antônio Carlos Andrada.

Do Sr. Eloy Alves Filho, Superintendente Reg ional do INCRA em Minas
Gerais, encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de Política
Agropecuária, cópia do laudo da vistoria da Fazenda Tangará. (- Anexe-se ao
Requerimento n°1.368/2000.)

Do Sr. Afonso Ligório de Faria, Superintendente do INSS em Minas Gerais,
encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão do Trabalho,
informações sobre a situação do segurado José Lopes de Faria. (- Anexe-se
ao requerimento 5/ri 0 da Comissão do Trabalho encaminhado por meio do
Oficio n° 88612000/DLE.)

Da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora-Chefe da Procuradoria
Regional do Trabalho da Y Região, agradecendo o convite para reunião da
Comissão de Direitos Humanos e informando que foi instaurado nessa
Procuradoria inquérito para apuração da ocorrência de trabalho de menores
em Contagem. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Ambrosina Manoelita Vilela de Meio, Vereadora à Câmara
Municipal de Florestal, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem ao Centro Universitário Newton Paiva - UNICENTRO.

Do Sr. Celso Castilho de Souza, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Indústria e Comércio, comunicando, em atenção a requerimento da CPI das
Licitações, que os dados solicitados já foram encaminhados a esta Casa, por
meio do Ofício SEIC/GAB n°476/2000. (- A CPI das Licitações.)

Da Sra. Clarissa Ramos Duarte, Assessora da Secretaria Adjunta da
Justiça e de Direitos Humanos, comunicando, em atenção a requerimento da
Comissão de Direitos Humanos, que o assunto foi encaminhado ao exame do
Juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.39212000.)

Da Sra. Luciana Miranda de Souza Clímaco, Superintendente de
Desenvolvimento Organizacional da Secretaria da Saúde, enviando, em
atenção a requerimento da CPI das Licitações encaminhado por meio do
Oficio ri° 72512000/DLE, os relatórios das Diretorias Regionais de Saúde de
ltuiutaba e Pedra Azul. (- A CPI das Licitações.)

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera. Coordenadora-Geral de Convênios
da Fundação Nacional de Saúde, encaminhando documentação relativa a
convênio firmado entre esse órgão e a Fundação Ezequiel Dias (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Silvio de Carvalho Grossi, Presidente em exercício da Associação
Mineira de Municípios - AMM -, solicitando o empenho da Casa na rejeição
do Projeto de Lei n° 830/2000. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 83012000.).
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Do Sr. Dejandir Dalpasquale, Presidente da Organização das

Cooperativas Brasileiras - 006 -, encaminhando o Relatório de Atividades da
OCB referente ao exercido de 1999.

Do Sr. Eduardo Lima Costa, Gerente da Qualidade da TELEMIG Celular,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria
encaminhado por meio do Oficio n° 1.21512000IDLE, que a instalação de
sistema de telefonia móvel no Município de Mercês não está incluída na
proposta de expansão deste ano.

Do Sr. Valério Maciel, Assessor de Comunicação da MAXITEL, informando,
em atenção a requerimento do Deputado Rogério Correia encaminhado por
meio do Oficio n° 95612000/DLE, que a instalação de torre de telefonia celular
nó Município de Caputira não pode ser realizada no momento.

De representantes de associações participantes do Fórum Regional de
Desenvolvimento Sustentável, encaminhando carta com reivindicações
apresentada durante o Seminário Ampliando o Debate e a Participação
Social. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Jarbas Medeiros, agradecendo voto de congratulações formulado a
partir de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. (- Anexe-se ao
Requerimento n°1.366/2000.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, informando que recebeu a

comunicação de que esta Casa aprovou o nome do Sr. Flávio Goes
Menicucci para o cargo de Diretor-Geral do DER-MG.

Dos Srs. Antônio do ValIe. Deputado Federal: Sérgio LeIlis Santiago,
Presidente do Tribunal de Justiça: Chico Ferramenta, Prefeito Municipal de
lpatinga; Flávio Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG; Carlos Eduardo Brasil,
da Brasvel; e Paulo Sérgio, agradecendo o convite para a reunião especial
em homenagem ao Centro Universitário Newton Paiva.

CARTÕES
Do Gen.-de-Divisão Rõmulo Bini Pereira, Comandante da 4a RM e da 43

DE; Ubiratan Soares de Sá, Subsecretário de Assuntos Municipais; Cláudio
B. Guerra, Secretário Adjunto de Meio Ambiente, agradecendo o convite para
a reunião especial em que se homenageou o Centro Universitário Newton
Paiva.

Do Gen.-de-Divisão Rõmulo Bini Pereira, Comandante da 43 BM e da 43
DE; Romeu Queiroz, Deputado Federal; Marcos Pereira Cardoso, Cõnsul
Honorário do Paraguai, em Belo Horizonte; Sebastião Antônio dos Reis e
Silva, Diretor Regional do SENAC em Minas Gerais; Axel Sorensen,
Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas, agradecendo o convite
para a reunião especial em comemoração aos 225 anos da PMMG e a 1 ano
de desmembramento do Corpo de Bombeiros Militar.
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Do Sr. Clóvis Aparecido Nogueira, Prefeito Municipal de São Lourenço,

agradecendo convite para participar de evento realizado nesta Casa.
Do Sr. Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas.

agradecendo o convite para o Debate Público Transposição das Aguas do
Rio São Francisco.
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BELO HORIZONTE, QUARTA FEIRA, 5 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA 408 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às dez horas do dia quatorze de junho de dois mil, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva e José
Milton, membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença
do Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado José Milton, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a debater o processo de informatização no Estado e a apreciar a
matéria constante na pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por solicitacão
do Presidente, lê as seguintes correspondências: do Prefeito Municipal de
Angelândia e das Câmaras Municipais de Boa Esperanca, Divino, Espera
Feliz, ltuiutaba, João Pinheiro, Lima Duarte. Ponte Nova, Turmalina e
Uberlándia; da Sra. Gracyr da Silva Pedroso, solicitando apoio à aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição n° 15199; e do Secretário de Estado
da Educação, respondendo ao Requerimento n° 1.092, que solicita
informações sobre os conflitos gerados pela municipalização do ensino e
suas consequências na vida funcional dos professores. O Presidente informa
que designou, em 121612000, o Deputado Antônio Carlos Andrada para
relatar o Projeto de Lei n° 97812000, do Governador do Estado. O Deputado
José Milton, relator do Projeto de Lei n° 80012000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, emite parecer pela aprovação da matéria na forma do vencido
em 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Devido
à ausência do Deputado Antônio Carlos Andrada, relator do Projeto de Lei n°
87012000, do Deputado Ronaldo Canabrava, o Presidente redistribui a
proposição ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que emite parecer pela

o aprovação da matéria com as Emendas n os 1 e 2, que apresenta. Submetido
o a discussão e votação, é aprovado o parecer. Persistindo a ausência do

Deputado supracitado, relator do Projeto de Lei n°892/2000, do Deputado Gil
Pereira, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado José Milton, que
emite parecer pela rejeição do projeto. Durante a fase de discussão, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicita vista da proposição, que é concedida
pelo Presidente. Esgotadas as matérias constantes na pauta, o Presidente
passa ã fase de debates e comunica a presença dos seguintes convidados:
Srs. Jackson Carvalho Leite, Presidente da PRODEMGE; Gustavo Torres,
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Presidente da PRODABEL, Paulo Beirão, Pró-Reitor de Pesquisa da
UFMG; Vicente Trindade, representante do SEMGE; Marcelo Correia,
representante do SINDIELETRO; Marcelo Pimenta, Vice-Presidente do
CREA; Braz Cataldo e Ronaldo Pires, Diretores da PRODEMGE. Após, é
concedida a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento
que deu ensejo ao evento, e aos convidados, para seus pronunciamentos
iniciais. Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas.
Após as considerações finais dos presentes e 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, 4 de julho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jorge Eduardo de

Oliveira.
ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dezesseis horas e quinze minutos do dia quatorze de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Doutor Viana. Agostinho Patrús, Chico Rafael, Sargento Rodrigues,
Sebastião Navarro Vieira e Ambrósio Pinto (substituindo este ao Deputado
Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PTB), membros da
supracitada Comissão. Encontram-se presentes também os Deputados José
Milton e Antônio Andrade. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Patrús, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A reunião se destina a apreciar os
pareceres sobre o Projeto de Lei Complementar n° 17199, do Tribunal de
Justiça, e sobre o Projeto de Lei n° 1.07712000, ambos no 1 0 turno. O
Presidente suspende a reunião por 30 minutos. Reabertos os trabalhos,
passa-se à P Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente
informa que continua em discussão o parecer do relator e as propostas de
emendas recebidas pela Comissão. Encerra-se a fase de discussão. Nesse
momento, são apresentados requerimentos solicitando votação destacada de
partes do parecer e de propostas de emendas. E colocado em votação, salvo
os destaques, o parecer do relator, Deputado Chico Rafael, o qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 17199 com as Emendas
n°5 1, 2, 4 a 11, 13 a 15 e 17 a 20, da Comissão de Constituição e Justiça:
pela rejeição da Emenda n° 3; com as Emendas n o

s 21 a 83, que apresenta;
ficam prejudicadas as Emendas n o

s 12 e 16. Em seguida, são colocados em
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votação os seguintes destaques, cada um por sua vez: do Deputado
Antônio Andrade, destaque da Emenda n° 38, contida no parecer do relator, e
de parte do parecer, referente às Emendas n°s 19 e 20, ficando estas
emendas rejeitadas: do Deputado Durval Angelo, destaque das Emendas n°s
23, 24 e 82, contidas no parecer, sendo estas aprovadas; do Deputado
Agostinho Patrús, destaque da seguinte frase do parecer: "as quais não
atendem aos novos critérios previstos na proposição para serem instituídos,
principalmente em razão da população e do número de eleitores", solicitando
a sua retirada; a sugestão é aprovada Em seguida, são colocadas, em bloco,
as propostas de emenda com parecer favorável do relator, salvo pedidos de
destaque. São aprovadas as propostas de emenda apresentadas pelos
Deputados Dinis Pinheiro, Nivaldo Andrade, Durval Angelo, Antônio Carlos
Andrada, Marco Régis, Anderson Adauto, Sebastião Navarro Vieira, Cristiano
Canédo, Doutor Viana, Ambrósio Pinto, Marcelo Gonçalves, Colégio de
Líderes, José Milton, Gil Pereira, Eduardo Brandão e Chico Rafael. A seguir,
o Presidente coloca em votação, em bloco, as propostas de emenda com
parecer contrário do relator, salvo pedidos de destaque. São rejeitadas as
propostas de emenda apresentadas pelos Deputados Antõnio Andrade, José
Milton. Anderson Adauto, Antônio Carlos Andrada, Durval Angelo, Ambrôsio
Pinto, Luiz Tadeu Leite, Eduardo Brandão, Jorge Eduardo de Oliveira,
Ronaldo Canabrava, Elaine Matozinhos, Geraldo Rezende e Marco Régis.
São destacadas e rejeitadas as propostas de emenda dos Deputados José
Milton, Sargento Rodrigues e Doutor Viana. Os Deputados Sargento
Rodrigues e Doutor Viana solicitam a palavra, cada um por sua vez, para
fazerem declarações de voto referentes às suas propostas de emenda O
relator concorda com as alterações do parecer, aprovadas pela Comissão, e
lhe é concedido o prazo regimental para apresentação de nova redação do
parecer, de acordo com o § 1 0 do art. 138 do Regimento Interno. Em seguida,
usa da palavra o Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de
Lei n° 1.07712000, do Governador do Estado, no l turno; o relator solicita
prazo regimental para emitir o seu parecer. O Presidente defere o pedido.
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 junho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana- Chico Rafael -

Sebastião Navarro Vieira - Hely Tarqüinio	-
ATA DA 448 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As dez horas do dia vinte de junho de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Wanderley Ávila, Aílton Vilela e
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José Henrique, membros da su pracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar as proposições constantes na pauta.
Encerrada a P Parte da reunião, a Presidência informa que o Deputado
Wanderley Avila, relator do Projeto de Lei n° 95012000, do Deputado
Anderson Adauto, opina pela aprovação do projetoem turno único. Submetido
a discussão e votação, é aprovada a proposição. A seguir, o Deputado José
Henrique procede à leitura da Resolução n° 58812000, do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais, publicada no "Diário do Judiciário' de 16/6/2000.
Os Deputados comentam o texto da referida resolução e decidem marcar
visita da Comissão ao Presidente do TRE-MG, para discutir o 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 Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - AlIton Vilela - José Henrique.

ATA DA 1  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS CONSTRUTORAS
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Fernando Faria,
Rêmolo Aloise, Doutor Viana, Eduardo Brandão, Amilcar Martins e Cristiano
Canêdo, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Luiz Fernando Faria, declara aberta a reunião e. em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canédo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado
Luiz Fernando Faria, informa que a reunião se destina a apreciar o Relatório
Final da CPI. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Relatório Final
oferecido pelo relator, Deputado Eduardo Brandão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
suspende os trabalhos por alguns minutos para que seja lavrada a ata.
Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Eduardo Brandão
que proceda à leitura da ata. Atendendo a requerimento de dispensa de sua
leitura aprovado pela Comissão, a Presidência considera-a aprovada e
solicita aos Deputados que a subscrevam. Cumrpida a finalidade desta
Comissão, a Presidência agradece a presença e colaboração dos
parlamentares e dá por encerrados os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2000.
Luiz Fernando Faria, Presidente - Eduardo Brandão - Cristiano Canêdo -
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Rêmolo Aloise - Doutor Viana - Amilcar Martins. -	 -
ATA DA 42 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas do dia vinte e um de junho de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana,
Sargento Rodrigues, Cristiano Canêdo (substituindo este ao Deputado Arlen
Santiago, por indicacão da Liderança do PTB) e Hely Tarqüinio (substituindo
o Deputado Agostinho Patrús, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Marcelo Gonçalves, Irani Barbosa e Cabo Morais, Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Informa, ainda, o recebimento das seguintes
proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: no 1° turno,
Projeto de Lei Complementar n°26/2000 e Projeto de Lei n°1.002/2000, ao
Deputado Chico Rafael: e Projeto de Lei n° 1.04312000, ao Deputado
Sargento Rodrigues. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas á
apreciação do Plenário. O Deputado Sargento Rodrigues apresenta
requerimento em que solicita que o Projeto de Lei n° 93812000 seja o último a

1 ser apreciado. Colocado em votarão, é o requerimento aprovado. A
Presidência informa que continua em discussão o parecer emitido pelo
relator, Deputado Sebastião Navarro Vieira, sobre o Projeto de Lei n°
1.077/2000, no 1° turno, o qual conclui pela aprovação da matéria com
Emenda n° 1, que apresenta. E rejeitado requerimento do Deputado Hely
Tarqüínio, em que solicita adiamento de votação da referida matéria.
Colocado em votação, é aprovado o referido parecer, registrando-se voto
contrário do Deputado Hely Tarqüinio. Em seguida, é redistribuído o Projeto
de Lei n° 99812000, no 1° turno, ao Deputado Hely Tarquinio, que emite
parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Após discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente dá
prosseguimento à discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião
Navarro Vieira sobre o Projeto de Lei n° 93812000, no 1° turno, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que

l apresenta. O Deputado Cristiano Canêdo apresenta proposta de emenda.
Em seguida, é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodri gues, em
que solicita a votação em destaque do Substitutivo n° 1. Anunciada a

; votação, é aprovado o parecer do Deputado Sebastião Navarro Vieira, salvo
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Substitutivo n° 1, contido no referido parecer. Colocado em votação o
Substitutivo n° 1, este é rejeitado. Submetida a votação a proposta de
emenda do Deputado Cristiano Canêdo, esta é aprovada. Na ausência do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Presidente solicita ao Deputado
Cristiano Canêdo que elabore a nova redação do parecer, que conclui pela
aprovação da proposição com a Emenda n° 1, que apresenta. Após, é a nova
redação submetida à apreciação da Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Doutor Viana, Presidente - Sargento Rodrigues - Elaine Matozinhos - Arlen

Santiago - António Júlio -Agostinho Patrús.	-	-
ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDU5TRIAL
Às dez horas do dia vinte e um de junho do ano dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau, Ailton
Vilela e Márcio Kangussu, 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 Aílton
Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Estão
presentes também os Deputados Chico Rafael e Doutor Viana. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre o
projeto Condomínio de Empregadores Rurais, da Delegacia Regional do
Trabalho em Minas Gerais, e a apreciar matérias constantes na pauta-
Registra-se a presença das Sras. Sônia Toledo Gonçalves, Auditora Fiscal do
Trabalho e Chefe da Divisão de Qualidade e Gestão de Programas, Milene
Zimermann, Auditora Fiscal da referida Delegacia, e dos Srs. Cosmo Antônio
da Silva, Secretário Municipal de Administração da cidade de Jaíba; Osmani
Souza da Costa e Valdemir Soares da Silva, agricultores do mesmo
município. Em seguida, a Presidência passa â leitura de oficio do Presidente
da Associação dos Avicultores de Minas Gerais - AVIMIG -, em que solicita
apoio da Comissão em suas reivindicações junto ao Governo Estadual. Ato
continuo, designa o Deputado Márcio Kangussu para relatar o Projeto de Lei
& 1.02512000, do Deputado Rogério Correia, no 1° turno. Encerrada a P
Parte da reunião, o Presidente passa à 1a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Márcio Kangussu emite parecer
concluindo pela aprovação do Projeto de Resolução n° 706/99, desta
Comissão, no 20 turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
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parecer. Passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, e a Presidência informa que
o Deputado Márcio Kangussu, relator do Projeto de Lei n° 97212000, opina
pela aprovação do projeto, em turno único, com a Emenda n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça. Colocada em discussão e votação, é aprovada a
proposição com a Emenda n° 1. A Presidência submete a votação, cada um
por sua vez, os Requerimentos n°s 1.487, 1.488, 1.489 e 1.49012000, desta
Comissão, os quais são aprovados. Encerrada esta fase, o Presidente passa
a palavra à Sra. Sõnia Toledo Gonçalves, representante do Delegado
Regional do Trabalho em Minas Gerais, que discorre sobre o tema
Condomínio de Empregadores Rurais e, juntamente, com a Sra Milene
Zimermann, responde as perguntas formuladas pelos Deputados. Passando-
se à 31 fase da Ordem do Dia, o Deputado Márcio Kangussu apresenta
requerimento em que solicita seja encaminhado voto de congratulações ao
Dr. José Luciano Pereira por sua indicação para o cargo de Diretor-Geral do
IEF. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Dimas
Rodrigues passa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Paulo Piau, e
apresenta requerimento em que pede seja encaminhado ofício ao Ministro do
Trabalho e Emprego solicitando maior agilidade no processo de elaboração
da proposta de revisão da legislação trabalhista rural, tendo-se em vista a
necessidade de se minimizarem os conflitos trabalhistas no campo. Colocado
em votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Dimas Rodrigues tece os comentários finais e informa que os
assuntos discutidos na reunião se encontram registrados nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - Aílton Vilela - João Batista de

Oliveira - Márcio Kangussu

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
REQUERIMENTOS

N° 1.52912000, da Comissão de Transporte, solicitando sejam pedidas ao
Diretor de Transportes Coletivos Intermunicipais do DER-MG informações
referentes à sua viagem à Europa. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando seja atribuído regime de
urgência à tramitação do Projeto de Lei n°980/2000.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°956/2000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
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pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação Procurar-te, com
sede no Município de Araguari.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão presta relevantes serviços à comunidade local

estimulando a produção e difusão de bens culturais e promovendo a cultura
popular como elemento de formação da cidadania.

Também busca manter e incentivar as várias formas de criação cultural da
sociedade em nível municipal, regional e nacional.

Em virtude do alcance de sua obra, ela se torna merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 956/2000 na

forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000-
José Milton, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.00412000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Márcio Kangussu, pretende
instituir o Dia Estadual. de Manifestação contra o Trabalho e a Exploração
Infantis.

Após publicado, foi o projeto apreciado pela Comissão de Constituição e
Justiça, da qual recebeu parecer pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser apreciada quanto ao
mérito, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, XVI, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A exploração de crianças é uma verdadeira mácula a ser apagada na

nossa sociedade. No Brasil, há cerca de 3 milhões de crianças que
trabalham, sendo que mais de 800 mil estão submetidas a trabalho pesado,
segundo a Organização Internacional do Trabalho - OIT. No mundo, essa
Organização estima que os dados saltem para cerca de 250 milhões, sendo
que a metade trabalha em regime integral, o ano todo. Há muitos, ainda, que
são encobertamente explorados, em condições comparáveis à escravidão.

Tais dados são estarrecedores e abusivos e não podem ser tolerados
indefinidamente. Juan Somavia, Diretor-Geral da OIT, afirma: O trabalho
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infantil, em suas piores formas, é essencialmente um abuso de poder. São
adultos que exploram pessoas jovens, ingênuas, inocentes, débeis,
vulneráveis e inseguras, para seu exclusivo beneficio pessoal. E, mesmo que
estejamos empregando tantos esforços, ainda não fomos capazes de nos
armar de suficiente imaginação para ir além de mudanças marginais e acabar
realmente com isso".

Necessita-se, então, de um esforço grande e continuado a fim de encontrar
meios para conscientizar e sensibilizar a população brasileira e mineira
quanto á importância e á dimensão do problema.

O projeto em epígrafe é parte dessa campanha e, por essa razão,
consideramo-lo importante, oportuno e meritório. A redação dada pelo
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,
aprimorou a forma da proposição origina!, que, assim, não precisa de outros
reparos.

Conclusão
Pelos motivos declinados, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.00412000 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2000.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Luiz Menezes.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°818/2000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei sob comento, do Deputado Ronaldo Canabrava, cria o

Programa Leitura de Jornais e Periódicos em Sala de Aula.
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua jridicidade, constitucionalidade
e legalidade. Vem agora a esta Comissão para receber parecer no 1 0 turno,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 9.394, de 20/12196, Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, prega, em seu art. 32, o seguinte: "O ensino fundamental, com
duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá
por objetivo a formação básica do cidadão mediante:

- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo".

Em seu art. 26, § 1°, determina que os currículos do ensino fundamental e
médio devem abranger o conhecimento do mundo natural e físico e da
realidade social e política, especialmente do Brasil, além do estudo da
matemática e da língua portuguesa.

A leitura na escola possibilita aprendizado constante. Para se desenvolver
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no aluno o gosto pela leitura, podem-se utilizar materiais simples, como o
lápis, ou mais sofisticados, como o computador. O livro, a televisão, o rádio, o
projetor de "slides", o flanelógrafo, o desenho são outros recursos válidos. O
professor não pode ser esquecido, pois seu trabalho é relevante para levar o
aluno a perceber não só a importância do ato de ler, como também o prazer
que esse ato proporciona. Deve-se atentar, ainda, para a necessidade de que
linguagens diversas, como a música, a pintura, a dança, o texto literário, o
desenho, o teatro façam parte do dia-a-dia da escola.

Nesse sentido, o projeto é oportuno, pois, além de contribuir para despertar
nos alunos o gosto pela leitura, permitirá que tenham acesso a um tipo de
texto importante para a formação de sua consciência critica, requisito
indispensável para o exercício da cidadania.

Os estudantes das escolas públicas têm muito poucas oportunidades de ter
contato com exemplares de jornais e revistas, pois, na sua grande maioria,
pertencem a famílias de baixo poder aquisitivo. Privados da leitura desse
material em casa, na escola a situação pouco se modifica, tendo em vista
que as bibliotecas da maioria das escolas públicas têm acervo defasado e
número insuficiente de exemplares. Prover a escota de jornais e periódicos,
instituindo a obrigatoriedade de leitura desses meios de comunicação, só
trará benefícios aos estudantes, propiciando o conhecimento e estimulando o
senso crítico.

O Projeto de Lei n° 81812000 é meritório, pois pretende preencher essa
lacuna na educação dos estudantes das escolas da rede pública. No entanto,
propomos duas emendas com a finalidade de aperfeiçoá-lo.

Conclusão
Pelos motivos apresentados, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

81812000, no 1 0 turno, com as Emendas n o
s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N°1
Transforme-se o art. 30 em § 1° do art. 2 0, renumerando-se o parágrafo

único, dando-se, ainda, aos artigos subseqüentes nova numeração.
EMENDA N°2

Dê-se a seguinte redação ao art. 50:
"Art. 50 - A Secretaria de Estado da Educacão definirá os critérios de

distribuição de jornais e periódicos a serem fornecidos pelas empresas
participantes do Programa, de forma que os estudantes tenham número
suficiente de exemplares.".

Sala das Comissões, 4 de julho de 2000-
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jorge Eduardo

de Oliveira.
PARECER PARA O 1 ° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 892/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
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Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Gil Pereira : objetiva dar nova
redação ao parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 12.171, de 3115196, que
proíbe a venda de cigarro e bebida alcoólica nas escolas públicas de 1 0 e 20
graus da rede estadual de ensino e conveniadas.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justica, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão a fim de receber parecer para o 11
turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
E consenso que a bebida alcoólica e o fumo, além de serem prejudiciais à

saúde, podem causar dependência
A Lei Federal n° 8.069, de 1317190, que contém o Estatuto da Criança e do

Adolescente, estabelece, em seu art. 81, a proibição da venda a menores de
18 anos de bebidas alcoólicas e de produtos cujos componentes possam
causar dependência física ou psíquica. Dentro desse espírito de proteção e
segurança para as crianças e os adolescentes, que inspirou o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e tendo em vista ser a escola ambiente
incontestavelmente preponderante na formação da personalidade dos jovens,
foi de fundamental importância a edição da Lei n° 12171, que proibiu a
venda daqueles produtos nas escolas.

A alteração proposta pela proposição em exame abre exceções à norma
estabelecida, possibilitando a venda de cigarro e bebida quando da
realização de eventos que tenham por objetivo arrecadar recursos, seja para
financiar despesas de formatura de alunos, seja para atender a outras
necessidades pedagógicas. Entretanto, a aprovação do projeto praticamente
inviabilizará o cumprimento da lei, uma vez que suas disposições são
amplas, sem restrição quanto ao tipo de evento ou a sua finalidade e sem
estabelecer sequer quem poderia promovê-los.

Há que se considerar, ainda, que o uso de bebidas e outros produtos no
ambiente escolar fatalmente trará um recrudescimento da violência, que
consubstancia, hoje, um dos mais graves problemas de nossa juventude.

Assim, é nosso entendimento que a aprovação do projeto ensejará um
retrocesso na difícil luta pela educação de nossos jovens, na árdua tarefa de
torná-los cidadãos responsáveis e produtivos.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 89212000.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente - José Milton, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Jorge Eduardo de Oliveira.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°536/99
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Comissão de Educação. Cultura : Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em

epígrafe autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - a
receber a Escola Superior de Agronomia e Ciências de Machado como
Unidade Associada.

Aprovada no 1 0 turno: na forma do Substitutivo n° 1, vem, agora : a
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, em
conformidade com o art. 189 do Regimento Interno.

Segue, em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise, na forma do substitutivo aprovado no 1° turno,
visa a possibilitar que instituições de ensino superior se associem à UEMG
com o objetivo de estabelecer uma cooperação didático-científica, por meio
de contrato ou instrumento congénere.

Com a inclusão do parágrafo único no art. 3 0 da Lei n° 11.539, de 1994,
que organiza a estrutura e o funcionamento da UEMG, abre-se o horizonte de
atuação da Universidade, que poderá promover parcerias com outras
instituições além daquelas que integram os seus camp/" agregados. Essa
forma de atuação apresenta-se, inclusive, como uma alternativa criativa de
contribuição da UEMG para o ensino superior do Estado, uma vez que, em
virtude de sua situação juridicamente indefinida e da carência crônica de
recursos, ela não tem conseguido cumprir seus objetivos institucionais de
forma satisfatória.

Por outro lado, sabe-se que um grande número de instituições de ensino
superior isoladas, que representam o maior contingente das escolas
superiores do Pais, não alcançou o padrão mínimo de qualidade de ensino
exigido pelo Ministério da Educação, o que pode ser verificado nos resultados
do Exame Nacional de Cursos: sabe-se também que grande parte delas não
mantém atividades de pesquisa e extensão. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional prescreve como finalidades da educação superior o
incentivo do trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia; a criação e difusão da cultura e
a promoção da extensão, visando ao aproveitamento das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.

Diante desse quadro, a medida proposta pelo projeto em estudo é salutar.
O trabalho conjunto entre as instituições possibilita o aprimoramento da
qualidade de ensino e o desenvolvimento das ações de pesquisa e extensão,
o que potencializará a produção científica e cultural e a integração entre as
instituições, fortalecendo o sistema de ensino superior. Essa integração é um
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fator vital para o conhecimento dos problemas regionais e,
conseqüentemente, para o desenvolvimento das regiões.

A fim de sanar uma impropriedade técnica cometida na redação do
Substitutivo n° 1, aprovado no 1 0 turno, apresentamos a Emenda n° 1 ao
vencido, incluindo as cláusulas de vigência e revogação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 536199

no 2° turno, na forma do vencido no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescentem-se os seguintes arts. 2 0 e 30:
"Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário".
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jorge

Eduardo de Oliveira.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°536/99
Acrescenta dispositivo à Lei n°11.539, de 22 de julho de 1994, que dispõe

sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 30 da Lei n°11.539, de 22 de julho de 1994, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:
Art. 3°- ............................................................
Parágrafo único - A UEMG poderá associar-se a outras instituições de

ensino superior mediante contrato ou instrumento congênere que tenha por
objetivo a cooperação didático-cientifica"
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA 156a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 41712000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Pane: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n o

s 1.116 a
1.12112000 - Requerimentos no

s 1.523 a 1.52912000 - Requerimentos dos
Deputados Luiz Tadeu Leite e Miguei Martini e da CPI das Licitações -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos Humanos, de
Saúde e de Transporte e dos Deputados Agostinho Patrús e Alberto Pinto
Coelho - Comunicações Não Recebidas: Comunicações dos Deputados
Alencar da Silveira Júnior, Elaine Matozinhos, Paulo Pettersen e Agostinho
Silveira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Piau. Dalmo
Ribeiro Silva, Alencar da Silveira Júnior, Durval Angelo e Carlos Pimenta - 2
Parte (Ordem do Dia): Ia Fase: Abertura de Inscrições -Decisão da
Presidência - Palavras do Sr. Presidente; questão de ordem - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Miguel Martini; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres
de Redação Final do Projeto de Resolução n° 706/99 e dos Projetos de Lei
°5 32 ! 197, 307 e 703/99; aprovação - Votação de Requerimentos:

Requerimento da CPI das Licitações; aprovação - Questão de ordem -
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei n° 87912000; designação de relator; emissão do parecer pelo
relator; discurso do Deputado Sávio Souza Cruz; encerramento da discussão;
rejeição - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 978/2000; emissão do
parecer pelo relator; discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz. Márcio
Kangussu e Ivo José; encerramento da discussão; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Chamada para verificacão de 'quorum"; inexistência de
"quorum" especial - Votação, em turno, do Projeto de Lei n° 880/2000;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das subemendas
que receberam o n° 1 às Emendas n o

s 1 a 4; aprovação; prejudicialidade das
Emendas no

s 1 a 4 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 90012000;
aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
262199; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno; declaração de voto -
Inexistência de "quorum" especial - Requerimento do Deputado Sebastião
Navarro Vieira; deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau - 3a Parte:
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:	-
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Meio - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambràsio
Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo
- Daimo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ja Parte
i a 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

- O Deputado Glycon Terra Pinto, 1°-Secretário "ad hoc', lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Dos Srs. Zezé Perrella, Deputado Federal, e Clésio Andrade, Presidente da

CNT, agradecendo o convite para o Debate Público A Segurança do Voto na
Urna Eletrônica Brasileira.

Do Sr. Zezé Perreila, Deputado Federal, agradecendo o convite para a
reunião em homenagem ao Centro Universitário Newton Paiva.

Do Sr. Fausto Ferrer Frões, Superintendente-Geral da FHEMIG, em
atenção ao Oficio n° 72612000/DLE, encaminhando listagem dos contratos
realizados no âmbito da Secretaria da Saúde firmados com dispensa ou
inexigibilidade de licitação, a partir de janeiro de 1995. (- A CPI das
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Licitações.)

Do Sr. Reynaido Ximenes Carneiro. Desembar gador e ex-Presidente do
Tribunal de Alçada, solicitando o apoio deste Legislativo à aprovação das
emendas apresentadas pelo Deputado Ambrõsio Pinto ao Projeto de Lei
Complementar n° 17199, que dispõe sobre a organização e a divisão
judiciária do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 17199.)

Do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos. Secretário da Cultura,
encaminhando, em atenção aos Ofícios n°5 72512000/DLE e
1.297/2000/DLE, relação dos contratos celebrados peia Secretaria da Cultura
sem o procedimento licitatório ou com sua dispensa, nos últimos cinco anos.
(- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Mauro Lopes. Secretário da Segurança Pública, pedindo o apoio da
Casa à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 37/2000. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n°37/2000.)

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes (3), informando
que essa Secretaria celebrou convênio de cooperação financeira com os
Municípios de Piracema e Curvelo e com o São Domingos Esporte Clube do
Município de Diogo de Vasconcelos. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Orlando Pessuti, Presidente da UNALE, encaminhando cópia de
consulta feita por essa entidade e do respectivo parecer sobre aspectos da
Lei Complementar n° 10112000 e solicitando sugestões desta Casa a respeito
do assunto. (- A Mesa da Assembléia.)

Da Sra. Maria Aparecida Vieira, Presidente da Câmara Municipal de
Tocantins, solicitando a esta Casa a aprovação da Emenda n° 59 ao Projeto
de Lei Complementar n° 17199. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar
n°17/99.)

Do Sr. Alberto Luiz Santoro de Lima, Diretor-Geral do DETEL-MG,
encaminhando relação de processos de licitação abertos por esse
Departamento a partir de janeiro de 1995, (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. Stefan Bogdan Salej, Presidente do Sistema FIEMG, encaminhando
o Relatório Anual Sistema FIEMG - 1999. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário Adjunto da Segurança
Pública, agradecendo o convite para a reunião especial em come moracão
aos 30 anos da Fundação Clóvis Salgado.

Da Sra. Milce Teresinha Mendonça Mansur, Juíza de Direito da Comarca
de Andradas, agradecendo o convite enviado pela Comissão de Política
Agropecuária, por meio do Ofício n° 1 .290/2000/DLE.

Da Sra. Clarissa Ramos Duarte, Assessora da Secretaria Adjunta da
Justiça, informando que 'o Requerimento n° 1.39012000, da Comissão de
Direitos Humanos, foi encaminhado à Secretária da Justiça.
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Do Cel. COR Sebastião Lucas Filho, Secretário Executivo da Associação
dos Municípios da Microrreaião do Vale do Rio Grande, encaminhando o
relatório de atividades da Associação referente ao mês de abril. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Marco Antônio Ferreira da Costa, de Belo Horizonte, preso na 5' DP.
solicitando que os Deputados intervenham em seu auxílio. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, agradecendo o convite para

o Debate Público A Segurança do Voto na Urna Eletrônica Brasileira.
Dos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Homero Santos, Ministro;

Jaime Cavalcante Albuquerque Filho, Secretário da Educação Básica em
exercício; Homero Ferreira Diniz, superintendente de Negócios da CEF; Iracy
de Assis Cunha, Presidente da SETRANSP; Manoel Pereira Bernardes,
Presidente da CDL 6H; e José Henrique Maia, agradecendo o convite para a
reunião especial em homenagem ao Centro Universitário Newton Paiva.

Do Sr. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça,
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoração ao Dia
Nacional de Combate à Tortura.

CARTÕES
Do Sr. Mauro Santos Ferreira. Secretário do Planejamento; Raul Belém,

Secretário de Agricultura e Murílio de Aveliar Hingel, Secretário da Educação;
e Gerson de Britto Mello Boson, Reitor da UEMG, agradecendo o convite
para a reunião especial em comemoração aos 225 anos de criação da
PMMG e a um ano de desmembramento do Corpo de Bombeiros.

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento, agradecendo o
convite para a reunião especial em homenagem ao Centro Universitário
Newton Paiva.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.11612000

Declara de utilidade pública a Sociedade Cultural Ad Libitum, com sede no
' Município de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Cultural Ad

Libitum, 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.
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Sala das Reuniões, 26 de junho de 2000.
Alberto Bejani
Justificação: A Sociedade Cultural Ad Libitum, associação civil, filantrópica,

fundada em 1815181, tem como objetivo promover e difundir a cultura musical;
trabalhar em prol do desenvolvimento artístico-cultural do povo, despertando
o interesse pela música; fazer da entidade um centro de artes, promover
cursos de reciclagem, concertos, etc., além de ministrar aulas remuneradas.
cujo lucro é totalmente reinvestido na sociedade.

Além de se ressaltar o caráter eminentemente filantrópico da entidade,
convém informar que é uma associação com personalidade jurídica, e seus
Diretores, reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo exercício
de seus cargos.

Desta forma, conto com o apoio dos colegas parlamentares à aprovação
deste projeto.

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°1.117/2000
Declara de utilidade pública a Creche Paraíso da Criança, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Paraíso da Criança,

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. 5 de junho de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Creche Paraíso da Criança é uma entidade civil sem fins

lucrativos e foi fundada em 1997. Vem desenvolvendo um trabalho voltado
para crianças carentes da região, amparando, abrigando, alimentando,
educando e prestando assistência médica, odontológica e social.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo ajuda e melhoria para todos
que contam com sua valiosa colaboração.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justi ça, 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°1.118/2000
Declara de utilidade pública a Casa Lar Bom Retiro, com sede no Município

de Nova Lima,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa Lar Bom Retiro, com
sede no Município de Nova Lima.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Casa Lar Bom Retiro é uma entidade civil sem fins lucrativos

e foi fundada em 19/4/98. Vem desenvolvendo um trabalho voltado para a
manutenção da creche-berçário, que atende a crianças carentes da região,
amparando, abrigando e, acima de tudo, zelando pelo direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo ajuda e melhoria para todos
que contam com sua valiosa colaboração.

- 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°1.119/2000
Altera a denominação do Estádio Governador Magalhães Pinto para

Estádio Osvaldo Faria.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estádio Governador Magalhães Pinto passa a denominar-se

Estádio Osvaldo Faria.
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 2000.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O projeto tem o escopo único de homenagear um homem que

dedicou a vida ao esporte. Cada gol que explodiu nas redes do "Mineirão",
desde a sua inauguração, foi comemorado, com veemência, pela voz e
vibração dos comentários de Osvaldo Evangelista, o Osvaldo Faria, como

a gostava de ser chamado. Pessoa apaixonada e conhecedora de toda a
história do futebol mundial, correu o mundo inteiro, para, cheio de prazer,
trazer a contento e com qualidade todos os detalhes de cada jogo, a fim de
passar conhecimento aos seus ouvintes.

A mudança do nome do estádio será uma forma de nomeá-lo corretamente,
pois Osvaldo Faria é o símbolo da transmissão de futebol, e sua voz
caracteriza o "slogan" "Coragem para dizer a verdade", a que poderia ser
acrescentado 'com prazer e amor".
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do ad. 186, c/c o art.
103, inciso I. do Regimento materno.

PROJETO DE LEI N°1.120/2000
Autoriza o Estado de Minas Gerais a doar à Associação Creche Recanto

Feliz o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar á Associação

Creche Recanto Feliz o imóvel de sua propriedade situado no Município de
Monte Azul, na Avenida 15 de Novembro, Bairro Alvorada, com a área de
2.500m 2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), registrado no cartório de
registro de imóveis da Comarca de Monte Azul, matrícula 6427, Livro 3-C, à f
109.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se ao
funcionamento da Associação Creche Recanto Feliz.

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 2000.
Gil Pereira
Justificação: O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo legalizar o uso do

imóvel pela Associação Creche Recanto Feliz. A entidade funciona nesse
local há 15 anos e atende a cerca de 160 crianças por dia, prestando um
relevante serviço à comunidade carente daquele município.

Para que seja concretizada a doação, já foi efetivado um processo
administrativo neste sentido, e não obteve o sucesso almejado.

Destarte, entendemos que regularizar essa situação por meio de doação
seria medida consciente, uma vez que a entidade presta um serviço social de
muita importância para a comunidade de Monte Azul.

Diante do exposto e considerando o importante trabalho que a referida
Associação presta á sociedade, esperamos seja aprovado este projeto de lei
pelos nobres pares desta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.12112000
Declara de utilidade pública a Obra Kolping de Minas Gerais, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Obra Kolping de Minas

Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - 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, de maio de 2000.
Durval Angelo
Justificação: A Obra Kolping de Minas Gerais, fundada em 2312186 é uma

sociedade civil, beneficente, filantrópica, de promoção humana, sem fins
lucrativos, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte.

A Obra Kolping de Minas Gerais tem como finalidade assessorar,
acompanhar e orientar as comunidades Kolping no Estado de Minas Gerais,
no cumprimento de suas metas e objetivos, bem como divulgar o ideal
Kolping. Além disso, também promove educacional, profissional e
socialmente indivíduos, famílias e comunidades dentro dos princípios
cristãos, capacitando-os a participar da sociedade brasileira. Atua ainda na
formação e na capacitação profissional, na ação e na formação no campo
religioso, no desenvolvimento das atividades de lazer, esporte, cultura e
assistência social para a promoção integral da pessoa humana, sem
distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, condição social, convicção
política partidária ou religiosa.

A referida entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres 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.

REQUERIMENTOS
N° 1.52312000, da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Ministro do Meio Ambiente
com vistas à liberação de recursos para as obras de monitoramento da bacia
do Riachão.

N° 1.524/2000, da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja
formulado apelo aos Diretores-Gerais do IMA e do IEF com vistas à
investigação do despejo de substâncias agrotóxicas na bacia do Riachão.

N° 1.52512000, da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do IGAM com vistas à implantação da
Comissão de Gestão das Aguas da Bacia do Riachão.

N° 1.52612000, da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do IEF com vistas à análise do impacto
ambiental causado por plantações de eucalipto na região da cabeceira dae bacia do Riachão. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

o N° 1.52712000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com Dom Ricardo Pedro Chaves
Pinto Filho, Arcebispo Metropolitano de Pouso Alegre, pelo centenário de
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instalação da Arquidiocese de Pouso Alegre (- À Comissão de Educação.)

N° 152812000, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Diretor-Geral da Polícia Federal, por seu brilhante
trabalho. (- A Comissão de Administração Pública)

N° 152912000 - ( - O Requerimento n° 152912000 foi publicado na edição
do dia 5/7/2000.)

Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite - (- O requerimento do
Deputado Luiz Tadeu Leite foi publicado na edição do dia 51712000.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Miguel
Martini e da CPI das Licitações.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Direitos Humanos, de Saúde e de Transporte e dos Deputados Agostinho
Patrús e Alberto Pinto Coelho.

Comunicações Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa

de receber as seguintes comunicações:
COMUNICAÇOES NÃO RECEBIDAS

Dos Deputados Agostinho Silveira, Paulo Pettersen, Alencar da Silveira
Júnior e Elaine Matozinhos, dando ciência do falecimento do Sr. Osvaldo
Faria, ocorrido em 301612000. em Paris. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Agostinho Patrús.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Deputadas,

imprensa, galeria, gostaria de iniciar esta fala, que indica a minha
preocupação, que sei ser também a preocupação desta Casa, com os fatos
que vêm ocorrendo na nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, no
atual Governo.

Vou ler um artigo do ex-Reitor, Prof. Aluísio Pimenta, que nos dá um
panorama sério e equilibrado da posição da UEMG em dezembro de 1998 e
cujo titulo e" Uma Realidade Chamada UEMG", o qual foi publicado no jornal
"O Tempo", de 2818199.

Escreve o Prof_ Aluísio Pimenta: (- Lê:)
"Quando assumiu o Governo de Minas, em 1991, o Governador Hélio

Garcia convidou-me para levar adiante a implantação da Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG, Conversei longamente com o meu ex-aluno
de Química do Colégio Santo Agostinho e fiz com que ele visse as
dificuldades do projeto, em especial as financeiras- Hélio Garcia garantiu-me
todo apoio, inclusive financeiro, acreditando em minha experiência como ex-
Reitor da UFMG e em meus trabalhos realizados na América Latina, Estados
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Unidos, Europa, China, India e Japão.

Assumi a Universidade do Estado de Minas Gerais, dois anos após a sua
criação. Naquela época, ela não tinha sequer uma sala para alojar o Reitor
nem contato algum com as fundações optantes de Belo Horizonte ou do
interior. Traçamos um plano de trabalho: arranjar uma sede para a Reitoria;
adotar a sigla UEMG; estabelecer contatos com as fundações; conhecer,
através de levantamentos, quais eram as condições acadêmicas,
administrativas e económico-financeiras das fundações - suas instalações
físicas, seus laboratórios e bibliotecas e, mais importante, o nível de
capacitação de seus professores e de seus funcionários-

0 diagnóstico complementar estabelecido pela Fundação João Pinheiro
mostrou-nos que as condições eram difíceis, mas que havia um grande
interesse pelo projeto de implantacão por parte de alunos, professores,
políticos e da sociedade em geral- Vi, mais uma vez, a dificuldade da missão.
Era uma utopia a ser encarada e assumida.

Assumi o desafio chamado UEMG e resolvi fazer uma visita à Universidade
Estadual Paulista - UNESP -, instituição 'multicampi', com 16 unidades
espalhadas por várias regiões do Estado de São Paulo. A UNESP também se
organizou a partir de instituições preexistentes, algumas das quais conheci
na época em que exercia a cátedra de Química. Fiquei admirado com as
profundas mudanças nessas faculdades e escolas interioranas ao se
agruparem como uma universidade estadual 'multicampi'.

As instituições que visitei na década de 60 e que hoje constituem os campi'
da UNESP eram faculdades e escolas academicamente fracas, com cursos
de fim de semana e professores despreparados Pensei comigo: se São
Paulo realizou em 15 anos essa grande façanha, por que nós, mineiros, com
toda a nossa tradição de educadores, não poderíamos fazê-lo? Já tínhamos
o exemplo de Mendes Pimentel, fundador da UFMG, também a partir da
reunião de faculdades e de escolas isoladas, com a participação de médicos,
engenheiros, dentistas, farmacêuticos bem-intencionados, que assumiram a
função de professores.

As amplas conversas que tive na UNESP fizeram-me perceber que a
implantação da UEMG demandaria tempo, paciência, dedicação exclusiva,
trabalho em tempo integral, além de recursos financeiros.

A capacitacão dos professores foi a nossa primeira meta e exigiu
investimento humano e financeiro. Foi um processo lento e delicado. As
unidades optantes praticamente não dispunham de professores com
mestrado ou doutorado. Hoje contam com cerca de 30% de seu corpo
docente com essas qualificações.

Atacamos o problema das bibliotecas conseguindo verba do MEC para
aquisição de livros e assinatura de revistas, que foram organizados segundo
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modernas normas de catalogacão. Foram desenvolvidos programas de
pesquisa em várias áreas, um campo pouco explorado em instituições do
interior. Nesse particular, desenvolvemos um amplo programa de
participação dos alunos, através de bolsas de iniciaão científica e realização
de seminários. Reunimos, com a Participação ' comunitária, legislação
criteriosa, possibilitando a absorção das unidades do ponto de vista
administrativo, já que academicamente as fundações optantes constituem
"campï" regionais da UEMG. A extensão universitária foi outra atividade
amplamente desenvolvida.

A UEMG, no entanto, ainda apresenta grande problema: a falta de recursos
orcamentários, o que impediu e ainda impede o cumprimento da
Constituição, das leis e dos decretos dos Governos anteriores e, certamente,
do atual. Isso corresponde à falta de vontade política de Minas para implantar
definitivamente sua universidade estadual.

A UEMG é, hoje, instituição credenciada pelo Conselho Estadual de
Educação e por decreto do Governador do Estado. Nestes anos de
preparação para a sua implantação, novos cursos foram criados, todos de
grande importância para as regiões que atinge - Pedagogia, Direito,
Processamento de Dados, Agronomia e vários outros nas áreas da saúde e
da engenharia.

E preciso ficar claro que a Constituinte mineira não cometeu nenhum
equivoco em criar a UEMG com a absorção das fundações estabelecidas
pelo próprio Estado. O engano é a não-destinação de verbas para o ensino
superior público. O Estado de São Paulo destina às suas instituições
estaduais públicas R$2.000.000.000,00, por ano; o Rio de Janeiro, cerca de
RS600.000.000,00 1 o Paraná e a Bahia, RS400.000.000,00 cada um; e
mesmo Estados de economia mais modesta como o Pará, o Ceará e a
Paraíba destinam verbas superiores às de Minas Gerais, que está em 120
lugar, alocando apenas RS45.000.000,00 às suas duas universidades
estaduais: a UEMG e a LJNIMONTES. E ridículo que um Estado de tal
dimensão económica, social e política figure nessa posição. Precisamos
mudar esse quadro.

Tenho recebido apelo de professores e, sobretudo, de dirigentes estudantis
para que colabore para corrigir irregularidades na atual administração da
UEMG, as quais estão levando a instituição a um descaminho, a uma apatia
e a uma verdadeira desestruturação no processo de consolidação da
universidade e de continuidade de sua implantação.

Estive, recentemente, na cidade de Passos, a convite do Prefeito e da
comunidade, para discutir a absorção do "campus" dessa cidade,
estabelecida pelos Decretos n°s 36.897, de 1995, e 37.751, de 1996, do
Governador Eduardo Azeredo, e do trabalho de preparação da unidade a ser
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absorvida, consubstanciado em meticuloso relatório de mais de 500
páginas, em poder da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta
Casa e também enviado à Reitoria da UEMG e ao CEE. A absorção não foi
efetivada, e o decreto de sua absorção foi tornado sem efeito pelo atual
Governo, causando a maior frustração à comunidade passense e às
comunidades de dezenas de cidades da região, conforme pude verificar
pessoalmente.

Devo aqui me congratular com esta Casa e com a Comissão Especial da
UEMG, constituída pelos Deputados José Henrique, Amilcar Martins, João
Batista de Oliveira, presidida pela Deputada Maria Tereza Lara, a qual tem
como relator o Deputado Edson Resende, pelo amplo trabalho de diagnóstico
realizado por todos, ouvindo dirigente e ex-dirigentes da Universidade, além
dos Prefeitos das cidades onde se situam os seus "campi", os Presidentes
dos DCEs da UEMG e de organizações sindicais.

Li o relatório. Congratulo-me com a Comissão Especial, principalmente com
o relator, pelo trabalho produzido. Sugiro que seja lido pelos colegas
Deputados e divulgado, não somente entre os interessados diretos. mas em
toda a sociedade, para que tome conhecimento deste importante trabalho
realizado pela Comissão Especial para Proceder a Estudos acerca da UEMG.

Sugiro, ainda, que uma cópia desse trabalho seja enviada imediatamente
ao Sr. Governador do Estado, para que tome as providências necessárias.

Tenho de destacar alguns pontos desse importante relatório:
1 - O não-comparecimento perante à Comissão Especial dos Secretários

da Fazenda, do Planejamento, da Educação e, especialmente, da Secretária
de Ciência e Tecnologia, cuja pasta é vinculada à UEMG. Todos foram
convidados.

2 - Da mesma maneira, o não-comparecimento do Presidente do Conselho
Estadual •de Educação, Pe. Lázaro de Assis Pinto, também convidado.

z Considero grave sua ausência, pois a competência do CEE-MG está
estabelecida no art. 26 da Constituição do Estado e em lei especifica que o
criou. Além disso, coube ao CEE-MG a aprovação prévia do Estatuto da
UEMG, baixado pelo Decreto n° 36.896, de 1995. O Governador Eduardo

i Azeredo autorizou o funcionamento da Universidade com todos os seus
; "campi" regionais, dotando-a de autonomia, consubstanciada no Decreto n°

39.115, de 1997, e, especialmente, a aprovação pelo CEE-MG do
credenciamento da UEMG, com base na Nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e no Decreto n° 40.240, de 1998. Isso dá à UEMG, com
todos os seus "campi", plena autonomia para criar seus cursos, como
acontece com as universidade federais de Minas, com a PUC-MG e com a
UNIMONTES, para citar somente algumas.

E claro que, sendo uma universidade pública credenciada a partir de 1998,
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é obrigatória a realização da escolha de uma lista triplice para a nomeação
do Reitor e do Vice-Reitor.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o competente relatório da Comissão
Especial ao qual tenho me referido apresenta comentários e sugestões
importantes. Somente não estou de acordo com que se proponha nova
legislação. A Lei n° 11.539 é abrangente e trata de todos os detalhes para a
consolidação da UEMG. Falta o que faltou aos Governos anteriores, desde
Newton Cardoso até Hélio Garcia e Eduardo Azeredo. ou seja. uma
verdadeira vontade política de implantar e consolidar essa Universidade e de,
sobretudo, destinar a ela recursos de, no mínimo, no momento,
R$50.000.000,00 por ano. E necessário, também, reativar o empréstimo
MEC-BNDES, que é praticamente uma doação para a construção dos
"campi" de Belo Horizonte, de Diamantina e de Campanha, que não têm sede
própria, e para melhorar a estrutura física e os equipamentos dos demais
"campi" como o de Uberaba. Infelizmente, o empréstimo foi deixado de lado
pela atual administração.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, depois desse belo trabalho da Comissão
Especial da Assembléia, a que tanto tenho me referido, causou-me profunda
estranheza que o Governador Itamar Franco baixasse o Decreto n°41.101,
de 91612000, que constituiu a Comissão Especial no âmbito da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, sob a presidência do respectivo Secretário de Estado e
da qual fazem parte: o Secretário da Educação; o Secretário de Indústria e
Comércio; o Reitor da UEMG; o Secretário do Planejamento; o Presidente da
Fundação João Pinheiro; o Presidente da Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais; o Presidente do BDMG; o Presidente da EPAMIG; o Secretário
de Indústria e Comércio de Belo Horizonte. Isso, sem levar em consideração
o trabalho da Comissão Especial da Assembléia.

O objetivo dessa Comissão Especial criada pelo Governador é de, no prazo
de 120 dias, desenvolver estudos visando ã criacão e â instituição de uma
entidade de natureza jurídica de direito público ,vinculada à UEMG, com
competência para coordenar as atividades de formação profissional, de
extensão e de pesquisa, nas áreas tecnológica, científica e humanística no
Estado.

Realmente, Sr. Presidente, não entendi nem entendo o que está
acontecendo, pois esses Secretários não puderam comparecer às reuniões
da Comissão da Assembléia, que realizou estudos exaustivos, e agora
realizarão outro estudo? Essas contradições do Governo preocupam-nos, já
que outros fatos complementares vêm acontecendo em relação à UEMG
nessa administração.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro da Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoal
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da imprensa, amigos presentes neste Plenário, senhoras e senhores,
desejamos, nesta tarde, trazer ao Plenário desta Casa algumas
considerações sobre proposições de nossa autoria, buscando evidenciar o
alcance que cada matéria contêm e a importância de sua implementação
para a melhoria de vida do povo mineiro.

Destacamos, inicialmente, o Projeto de Lei n° 607199, que autoriza o
Estado a dar incentivo ao município que implantar o Programa de
Aleitamento Materno. O programa justifica-se pelos benefícios que essa
prática traz para a saúde física e emocional do bebê e pelas vantagens que
também oferece às mães.

As vantagens do aleitamento são variadas. Além de ser um alimento que
vem pronto e na temperatura ideal, essa nutrição é de alta qualidade, diminui
a incidência de doenças contagiosas, tendo recente pesquisa americana
revelado que o leite materno protege contra a leucemia. Ademais, promove o
vinculo afetivo entre a mãe e o bebé. Por outro lado, a extensão do tempo
médio de aleitamento é um dos objetivos do programa, que vê a
amamentação até os dois anos de idade como meta a ser alcançada.

Considerando que as ações de saúde e assistência social são hoje
realizadas em nível municipal, o presente projeto pretende autorizar o Estado
a criar incentivos para os municípios que se empenharem neste programa.
Entendemos que a proposição se encontra em consonância com movimentos
que trabalham para o resgate do aleitamento como forma de garantir a
melhoria da saúde infantil, razão por que o Estado também deve empenhar-
se para a consecução de tal meta.

O Projeto de Lei n° 607/99 encontra-se em condições de apreciação por
este Plenário, pelo que apelamos aos nobres pares para a sua aprovação,
visando a incentivar os municípios mineiros para a adoção de mecanismo de
promoção ao aleitamento materno.

Ainda no universo de ação voltado para a saúde infantil, enfatizamos o
Projeto de Lei n° 80112000, que dispõe sobre a realização, nos hospitais da
rede pública estadual e conveniados, do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas, também conhecido como Teste do "Ouvidinho". A
proposição procura garantir a proteção e a defesa da saúde, matéria sobre a

'	qual compete ao Estado legislar concorrentemente, conforme o art. 24, XII,
da Carta Magna.

E inegável a importância da audição para o desenvolvimento da fala, da
Z linguagem e, posteriormente, da escolaridade da criança. Estudos

demonstram que 2 a 6 recém-nascidos em 1.000 nascimentos apresentam
algum tipo de deficiência auditiva neurossensorial. Qualquer problema

s auditivo deve, portanto. ser detectado precocemente para que seja
devidamente tratado. Além disso, se comparada a outras patologias, a surdez
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é mais freqüente que a fenilcetonúria ('teste do pezinho"). O exame em
questão permite fazer a triagem auditiva e é capaz de detectar as perdas
auditivas, garantindo diagnóstico e intervenção, decisivos para o futuro da
criança.

E importante salientar que a rede hospitalar do Estado possui 18 hospitais
e que o custo da aquisição do equipamento necessário ficará entre
US$288.000,00 e US$540.000,00, dependendo da sofisticação técnica do
equipamento. Analisando o orçamento do Estado para o exercício de 2000,
observa-se a existência de dotação de recursos para efetuar-se a compra
dos equipamentos, tornando viável o atendimento gratuito do exame do
"ouvidinho". Entretanto, até que se adquiram os equipamentos e como forma
de se criar uma opção menos onerosa para o Etado, os testes poderão ser
realizados por meio de convênios ou contratos firmados com instituições da
área da saúde, públicas ou privadas, localizadas no Estado.

De igual modo, o Projeto de Lei n° 80112000 reúne condições de
apreciação pelo Plenário da Assembléia Legislativa, em 1° turno, uma vez
que já recebeu parecer favorável de todas as Comissões a que foi distribuído.
Assim, esperamos o posicionamento dos Srs. Deputados pela aprovação de
nossa proposição.

Outro assunto que queremos mencionar nesta oportunidade, e que também
é objeto de proposição de nossa autoria, diz respeito à utilização das
câmaras de bronzeamento artificial. Trata-se do Projeto de Lei n° 798/2000,
que visa estabelecer condição para o funcionamento de câmaras de
bronzeamento artificial. tornando obrigatória a afixação, nas dependências do
estabelecimento que oferece tais serviços, de cartaz exibindo advertência
sobre os riscos de tal procedimento.

Há vários anos, o bronzeamento artificial vem sendo aplicado em larga
escala. A prática consiste na utilização de iãmpadas que emitem raios
ultravioleta (UVA) em quantidade duas a três vezes maiores que a emitida
pelo sol. Os equipamentos de bronzeamento artificial foram, inicialmente,
desenvolvidos para finalidades terapêuticas e utilizados em algumas doenças
de pele que se beneficiam com a emissão da radiação LIV. No entanto, esses
equipamentos passaram a ser usados também para obtenção de efeitos
estéticos. O procedimento em questão é contra-indicado pelas sociedades
médicas de todo o mundo, e a relação do número de exposições com a
incidência de cãncer de pele é confirmada na literatura médica.
Lamentavelmente, a população, em geral, pouco sabe sobre as
conseqüências dessa prática, pois os efeitos da radiação são cumulativos e
aparecem tardiamente.

Ao considerarmos que, no Brasil, o câncer de pele é o mais freqüente de
todos : torna-se imperioso dever do Estado alertar a população para o fato de
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1 que o bronzeamento artificial é um fator de risco para o desenvolvimento

desse tipo de câncer, e medidas de precaução devem ser adotadas.
São essas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as considerações que fazemos

i nesta tarde, com relação a algumas de nossas proposições, que revelam
i nossa preocupação com aspectos essenciais da saúde pública, para os quais

esperamos a devida atenção e, a partir do momento que esses projetos de lei
forem convertidos em norma jurídica, que a sua aplicação seja observada
com a agilidade necessária.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a palavra, o
Deputado Alencar da Silveira Júnior.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado alencar da Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior* - Sr. Presidente, Deputado

Anderson Adauto; Sr. Vice-Presidente, Deputado Durval Angelo: Srs.
Deputados, senhoras e senhores, companheiros que nos visitam,
telespectadores da TV Assembléia, veículo de comunicação que nos leva a
toda Minas Gerais e que tive a oportunidade de criar, pois, desta tribuna,
provei a importãncia dessa TV, que mostra o trabalho dos parlamentares
nesta Casa.

Sr. Presidente, nobres Deputados, ocupo esta tribuna para lamentar uma
ausência que será irreparável, a perda do jornalista, radialista, amigo e meu
forte cabo eleitoral, Oswaldo Faria. Não teremos mais, na hora do almoço, a
companhia dos comentários de Oswaldo Faria, aquele que, todos os dias, às
12h15min, advogava em favor do futebol mineiro e que, com seu poder e sua
forca, podia mudar o Presidente de um clube, tirar um treinador, levantar ou
acabar com um jogador. Ele, realmente, não media palavras, e, tanto fez, que
o slogan 'coragem para dizer a verdade" era sua marca registrada, sendo
amado ou até mesmo odiado por torcedores que não concordavam com suas
opiniões.

Oswaldo Evangelista Faria, de 69 anos, era pulso firme, e chefiava o
O Departamento de Esportes da Rádio Itatiaia, há mais de 30 anos, com

orgulho e carisma, sempre enaltecendo e elogiando os companheiros, mas
repudiando o que julgava errado, como um grande guerreiro.

Sua trajetória foi de grande sucesso e realizações. Em 1953, iniciou sua
carreira na Rádio Itatiaia, apresentando o programa "O Rei da Voz", com o
cantor Francisco Alves. Teve uma rápida participacão na Rádio Inconfidência,
mas foi na Itatiaia que consolidou sua carreira como locutor comercial,
apresentador de jornais, repórter policial, repórter geral, narrador, repórter de
campo e comentarista esportivo. Presente em dez copas do mundo, Oswaldo
vibrava a cada conquista do Brasil, criticando, elogiando e xingando quando

a era preciso. Suas histórias e casos dariam um livro que, com certeza, nos
permitiria conhecer suas experiências e vivências do mundo esportivo, depois
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de tantas viagens e campeonatos.

Tive a oportunidade de viajar várias vezes com o companheiro Oswaldo,
antes mesmo de ser político, quando fazia parte de uma equipe de esportes
da Rádio Capital - Pude conhecê-lo há muitos anos, já que nasci praticamente
num ambiente de rádio, pois meu pai já militava nessa profissão. Desde a
época das vacas magras da Rádio ltatiaia, em que, no final do mês, não
havia pagamento, mas somente o valezinho, acompanhei o trabalho
daqueles grandes homens. A Itatiaia chegou onde chegou - sob o comando
do padrinho Januário Carneiro e, agora, com o Manoel Carneiro -. em função
da ajuda, da força do futebol, da forca de Oswaldo Faria.

Há 40 dias, quando almoçávamos eu, o Chico Mineiro, o Oswaldo, o Mário
e o Bob, ele comentava que tínhamos de fazer homenagens quando a
pessoa estava viva, e não depois de morta.

Daqui a pouco direi porque me referi a isso e porque relembrei esse almoço
que tivemos com Oswaldo Faria. Eu dizia que era meio ranzinza. De três
anos para cá. nesse convívio imediato, muitos me diziam: 'Alencar, você
estava na cabine da ltatiaia? Estava andando na praça? O Oswaldo falou
isso, falou aquilo." E porque sempre torceu pelas minhas vitórias. Certa vez,
numa campanha em que Tánia Moreira era candidata a Vereadora, Oswaldo
falava comigo: "Alencarzinho - chamava-me carinhosamente de Tatuzinho -,
você vai chegar longe, menino, e vamos juntos." Hoje, temos orgulho de ter o
Sob.

No final do ano recebi um litro de uísque do Oswaldo, e o seu cartão ficou
guardado. Vou até colocar numa moldura, porque parabenizava a meu pai e
a mim. Lembrava da competência que temos hoje, no caminho a ser seguido
por mim e pelo meu amigo Bob Faria. Concedo aparte ao Deputado Bené
Guedes,

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Deputado Alencar da Silveira
Júnior, obrigado pelo aparte que me concede e pela oportunidade de também
falar da admiração e da estima que sempre tive por esse grande radialista,
que se foi para outro plano. Numa hora bastante oportuna, V. Exa. enaltece
essa figura da área de comunicação, que grandes e relevantes serviços
prestou através do rádio e em outros setores que não o esportivo. Ele deixa
marcas que serão sempre lembradas pelo povo mineiro.

Os milhares de ouvintes de Oswaldo Faria hoje nos sentimos um pouco
mais pobres em relação à área de comunicação, porque perdemos um
homem cuja coragem e competência fazia-nos ouvintes permanentes da
Rádio Itatiaia, principalmente nas transmissões esportivas. Ouvi-lo era
sempre um prazer. Como desportista do interior que sou, da nossa Zona da
Mata, lá também acompanhamos a ltatiaia, principalmente as transmissões'
esportivas, em que a figura de Oswaldo Faria sem:ye pontuou com destac:e.
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Receba os nossos aplausos por essa iniciativa, que valoriza sobremaneira
essa figura que muito marcou a todos nós.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Alencar da Silveira
Júnior, V. Exa. presta homenagem das mais justas ao grande radialista
Oswaldo Faria, que nesta semana nos deixou. O mundo radiofônico perde
um grande companheiro e fica mais vazio sem ele. Quero associar-me à sua
família e à família da ltatiaia, em nosso nome e em nome da Rádio Terra, de
Montes Claros, emissora que retransmite a ltatiaia na região Norte de Minas.
Todos somos admiradores do grande trabalho que realizou o amigo e
companheiro de rádio.

Nós, que somos egressos do rádio, sabemos a importância que teve, e
tem, Oswaldo Faria nos meios radiofônicos mineiros. E uma grande voz que
se cala, mas a sua memória, a sua trajetória será para todos exemplo de
altruísmo, dignidade, seriedade- Tenho a certeza de que, quando se vai
alguém como Oswaldo Faria, essa pessoa não morreu, virou saudade.

O Deputado João Paulo (em aparte) - Deputado Alencar da Silveira Júnior,
seria impossível, principalmente para mim, traduzir aquilo que Oswaldo Faria
representa para o rádio, até porque, sinceramente, não domino muito bem a
trajetória que desenvolveu. Sei que foi coroada de êxito. Nos últimos anos,
pelo menos, tive o privilégio de estar muitas vezes na Rádio ltatiaia, em
contato pessoal com Oswaldo Faria, com quem tive excelente relação. V.
Exa., com toda a autoridade, fala sobre ele. Eu, que também militei no rádio
durante muitos anos, embora não conhecendo com detalhes a sua trajetória,
percebo que contribuiu enormemente para que a Rádio ltatiaia fosse esse
marco que é no radialismo em Minas Gerais.

Gostaria de registrar algo que acho fundamental: o fato de ele, com
problema de vesícula, não ter tido uma assistência que lhe poupasse a vida,
num país que é o número 1 na saúde, a França. Por critérios de avaliação
usados no mundo inteiro, não é de hoje, mas de muitos anos, lá está o
melhor sistema de saúde do mundo. Por isso me surpreendi e acho que
todos os mineiros e brasileiros também se surpreenderam com a notícia de
que ele faleceu num país onde o atendimento à saúde é considerado o
melhor que existe, por uma questão muito simples: todos os dias temos
pessoas que, nos nossos hospitais de Terceiro Mundo, se submetem à
mesma cirurgia e no outro dia saem dos hospitais caminhando normalmente.
Foi uma fatalidade que atingiu o rádio mineiro e toda a nossa sociedade. V.
Exa. está de parabéns ao fazer essa homenagem.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Alencar da Silveira Júnior,
parabéns pela homenagem que V. Exa. faz a esse mineiro tão importante
para todos nós.

Oswaldo Faria representa muitíssimo para o esporte em Minas Gerais. Foi
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um defensor dos esportistas mineiros, e sabemos que esse embate no
esporte não é fácil. E a sua presença foi marcante na defesa dos clubes
mineiros, do esporte mineiro em geral. Até hoje, apesar de a Capital brasileira
ser Brasília, todas as nossas confederações estão no Rio de Janeiro, e
sabemos como é difícil o acesso dos atletas de Minas Gerais à seleção
nacional e também como foram prejudicados, por várias vezes, os clubes
mineiros. Mas Oswaldo Faria foi uma voz que sempre se levantou contra
isso, lutou muito, foi um defensor corajoso do nosso esporte.

Oswaldo Faria era um grande amigo, e lamentamos profundamente essa
perda, como lamenta Minas Gerais e o Brasil. Era um grande comunicador,
como V. Exa. sabe - conseguia falar com o público com muita facilidade e era
amado por todos.

Parabéns por esse pronunciamento direcionado a esse mineiro tão ilustre,
que, infelizmente, perdemos.

O Deputado Bilac Pinto (em aparte) - Quero neste momento, em nome da
Bancada do PFL, fazer uma extensão ao seu pronunciamento. A perda desse
grande mineiro, desse grande radialista, Oswaldo Faria, foi para todos nós,
brasileiros, muito sentida.

Oswaldo Faria, por sua trajetória e sua vida - infelizmente, não o conheci
pessoalmente, mas tive notícias nos últimos dias, pelas mídias local e
nacional -, foi um homem que deixou um legado de histórias de amor e
dedicação a essa profissão que V. Exa. tão bem conhece.

Fica aqui a nossa homenagem a esse grande homem que foi Oswaldo
Faria e também à Rádio Itatiaia, onde ele deu uma grande contribuição com
sua atividade profissional.

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte) - Caro Deputado Alencar da
Silveira Júnior, particularmente estou sofrendo, como você e tantos outros, a
perda do radialista Oswaldo Faria. Homem sério, competente, o que
desempenhava uma função extraordinária à frente da equipe de esportes da
Rádio ltatiaia, de uma audiência fantástica em Minas e no Brasil, ele, nos
eventos esportivos, particularmente em Belo Horizonte - no Mineirão ou no
Independência -. prestava um enorme serviço à população de Belo Horizonte
e aos esportistas. Defendia todos os torcedores do Atlético, do Cruzeiro ou
do América de maneira espetacular, trazendo inúmeras soluções para os
problemas de toda a população de Belo Horizonte. Era um líder, pessoa que
realmente sabia liderar. Tantos anos líder da sua equipe de esporte e de
todos nós, que acompanhamos a atividade do futebol e do esporte em Minas
Gerais. Fiquei muito chocado com a perda desse extraordinário homem,
Oswaldo Faria. Parabéns por lembrar a memória desse homem!

O Deputado Alencar da Silveira Júnior* Dentro desses 47 anos de
profissionalismo, presto hoje esta homenagem ao homem que dedicou toda a
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sua vida ao esporte Cada gol que explodiu nas redes do Mineirão, desde a
sua inauguração, fc comemorado, com veemência, pela voz e vibração de
Oswaldo Fada.

Sugiro, portanto, que o Estádio Governador Magalhães Pinto passe a se
chamar Estádio Oswaldo Faria, sendo justa homenagem para aquele que é o
símbolo da transmissão do futebol em Minas Gerais. Da Associação Mineira
de Colunistas Esportivos, foi Oswaldo Faria o homem que mais assistiu a
jogos no Mineirão.

Esclareço ainda que a homenagem prestada na época ao Governador
Magalhães Pinto deve ser conservada, pois na ocasião era o Governador de
Minas, e merece, portanto, que sua imagem seja lembrada através de um
busto, estátua ou algo parecido, que faça corri que seu nome permaneça na
memória dos mineiros.

Apresento, hoje, um projeto de lei que altera a denominação do Mineirão,
com a sim ples justificativa de que Oswaldo Faria se eternizará no esporte das
Minas Gerais.

O amigo Oswaldo Faria, que tanto defendeu a bandeira do futebol em
Minas e que foi o cidadão que mais jogos acompanhou na história do
mineirão, merece esta homenagem.

No meio do cronismo esportivo, é tido como mestre e com todos os amigos
da imprensa com quem conversei a opinião é unânime : Oswaldo Faria tinha
enorme coração, mesmo com suas atitudes rudes, era um grande ser
humano, que sempre estava disposto a ajudar ao próximo quando era
preciso. Ninguém mais teve tanto carisma e força entre torcedores e a
imprensa, e suas lições e sabedoria permanecerão na memória de todos que
com ele conviviam.

Fica registrada minha homenagem e minha emoção ao discursar sobre tão
brilhante figura. Perde o futebol , a imprensa, a sociedade. Não podemos
deixar que o nome de Oswaldo Faria caia no esquecimento. Temos que nos
esforçar para que seja lembrado para a eternidade de nossas futuras
gerações.	 -.

Para complementar, lembro que há 45 dias almoçávamos juntos, e ele se
lembrava de uma frase que disse para o Emanuel. "Não temos que
homenagear quem morre, temos que homenagear quando está vivo". Isso foi
falado a ele por mim. Essa é uma homenagem do desportista mineiro e de
todos da minha categoria, da Associação Mineira de Colunistas Esportivos e
de todos os homens que vivem do esporte.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, o

assunto que nos traz a esta tribuna refere-se a dois projetos de grande



52
significado e importância que estão tramitando nesta Casa. O primeiro é o
Projeto de Lei Complementar n° 17, que estabelece a nova divisão e
organização judiciária do Estado. O segundo é o Projeto da Nova Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Pediria ao Deputado Irani Barbosa que prestasse
atenção na reflexão que faremos, O Projeto de Lei Complementar n° 17 foi
encaminhado, no ano passado, a esta Casa, pelo Tribunal de Justica,
representando o Poder Judiciário, O projeto teve um primeiro momento de
estudos, de notas técnicas elaboradas pela Consultoria desta Casa e, a partir
dai, foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.

Nesse intervalo, a Mesa Diretora da Assembléia recebeu a visita do
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, que insistia na
importância desse projeto para a organização do Judiciário, para a agilidade
da prestação jurisdicional e também para a adequação do Poder Judiciário á
nova realidade que se desenhava a partir das reformas administrativas do
Governo Federal. A Mesa Diretora assumiu compromisso com um Poder,
com a Presidência do Poder Judiciário, de que levaria esta questão até o
Colégio de Líderes para que houvesse decisão coletiva para garantir a
agilidade na tramitação do projeto.

O Colégio de Líderes por unanimidade assumiu compromisso, firmado e
assinado, de que votaria o Projeto de Lei Complementar n° 17 ainda no
primeiro semestre deste ano ou até o final do recesso legislativo. Assumiu
também o compromisso de que algumas questões polêmicas que dependiam
da reforma do Judiciário, em nível federal, matéria hoje objeto de estudo do
Senado Federal, se analisadas, em nível estadual, poderiam ficar
prejudicadas. Entre elas, a eleicão direta para Presidente do Tribunal de
Justiça, a unificação dos Tribunais e a criação dos Tribunais Regionais de
Alçada, questões que dependiam dessa análise.

O Colégio de Lideres quis avançar mais ainda e, por unanimidade, o PFL e
o PSDB não assinaram, mas tinham assumido o mesmo compromisso. Não
assinaram pela razão, muito particular, segundo os dois partidos, de que
outros acordos de Lideres não haviam sido cumpridos. Mas disseram que
concordavam "ipsis literis" com o que estava escrito naquele protocolo do
Colégio de Lideres. Mas o nosso Colégio quis um processo democrático, e,
por isso, a Assembléia Legislativa realizou sete audiências públicas
regionais. Em Uberaba, Uberlãndia, Pouso Alegre, Juiz de Fora, lpatinga,
Montes Claros e em Contagem, representando a Região Metropolitana.

Nessas audiências públicas, a Mesa Diretora falou em todas como Mesa da
Assembléia representando o Colégio de Lideres, dizendo que haveria um
esforço, e o projeto seria votado ainda nesse período legislativo. Não
falávamos em nosso nome. Participei de três audiências: em Contagem,
Pouso Alegre e Juiz de Fora. Outros colegas de Mesa falaram em outras
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cidades. Todos falamos em nome da Assembléia Legislativa. Assumimos o
compromisso de que esse projeto, que democratiza o Judiciário, agilizaria a
prestação jurisdicional e adequaria o Poder Legislativo de Minas à reforma
administrativa federal, garantindo o acesso dos mais pobres, com maior
agilidade, à Justiça. A criação de novas varas, de juizados especiais, permite
que isso seja feito.

Agora, estamos refém de um único Deputado, que foi nomeado pelo
Deputado Márcio Cunha como relator do projeto na Comissão de
Fiscalização Financeira. Esse Deputado se nega, primeiro, a ter o seu
parecer apreciado em Plenário. Usando de prerrogativa regimental, quer usar
os 40 dias para ficar com o projeto em suas mãos. (- Pausa.)

O Deputado Durval Angelo* - Acredito que o Presidente da Comissão,
Deputado Márcio Cunha, ao nomear um relator, deveria escolher alguém que
já conhecesse o processo, que tivesse participado da sua discussão.

Então, penso que o Deputado Irani Barbosa está expondo a Casa a uma
situação ridícula e de descrédito, porque, nas audiências regionais, houve
uma participação expressiva da sociedade. Advogados, Juizes, Promotores,
representantes de entidades da sociedade civil, Prefeitos, e Vereadores
participaram das audiências públicas, e as cidades estão esperando com
ansiedade as mudanças que irão permitir uma agilidade maior na prestação
jurisdicional.

Como uma Casa pode admitir esse comportamento de um Deputado que
quer se impor de forma autoritária, como o Deputado Irani Barbosa? E um
absurdo. Vou conceder-lhe aparte, mas, talvez, logo em seguida, tenha de
fazer um segundo, porque, na hora em que falar da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, vou abordar a mesma postura que V. Exa. está assumindo no
Projeto de Lei n° 17.

E já que quer fazer aparte, vou lhe fazer uma pergunta: com que interesse,
Deputado, V. Exa. está segurando um projeto da Comissão, impedindo que
um acordo desta Casa seja cumprido? Acho que Minas Gerais e esta Casa
têm o direito de saber qual é o interesse de V. Exa. em segurar, em protelar a
tramitação dessa matéria.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Deputado Durval Angelo, fui
indicado relator do projeto e, por isso, tenho de tomar conhecimento pleno do
seu conteúdo, do que está inserido nele. Só vou citar dois casos de vicio no
projeto do Tribunal de Justiça que me levaram a pedir o prazo regimental, e
um deles foi citado por V. Exa.: um Tribunal Regional criado em Contagem
para atender à região metropolitana, quando já temos um em Belo Horizonte.
Criar despesa inútil para se implantar o que pode ser implantado em mais
comarcas no interior? Criar um Tribunal Regional em Uberaba e outro em
Uberlândia? Até quando Minas Gerais vai partici par dessas briguinhas
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localizadas e achar que podem ocorrer ao bel-prazer de pessoas como V
Exa., que acham que estamos no território de Cuba? Não. Vou usar o tempo
que for necessário para apresentar o meu relatório. Pode ter certeza V. Exa.
de que o relatório será feito com a maior competência, como tudo aquilo que
assumo para fazer. Mas não vai ser com o ferrão a que V. Exa. está
acostumado e com o exemplo de Cuba : que tem na cabeça.

Pode ter certeza também de que estou fazendo com consciência, com
seriedade, muito mais do que V. Exa, mencionou. Implantar um Tribunal
desses em Contagem é molecagem, é aproveitar do recurso público, que já
está tão escasso neste Estado.

E não aceito nenhuma admoestação de V. Exa, Sou Deputado da mesma
forma que V. Exa. e quero o mesmo respeito que exige desta tribuna. Não
aceito também que me coloquem palavras na boca, como se eu fosse um
moleque nesta Casa. O projeto está comigo e vai permanecer enquanto a
ordem regimental o permitir.

O Deputado Durval Ángelo - Perfeitamente.
Ai é que está o grande problema. O Deputado não leu o projeto, não leu o

substitutivo. Deputado Chico Rafael, é uma ofensa ao brilhante trabalho de V.
Exa. o fato de o relator não conhecer o projeto.

Disse que existe uma emenda criando um Tribunal Regional em Contagem.
Não é verdade. Isso prova a quem foi entregue o relatório de uma matéria tão
importante: uni ignorante no assunto, que ainda não leu o projeto.

Quanto à referência a Cuba, talvez V. Exa. só conheça os Alpes suíços.
Apesar de se dizer um representante das classes populares, nunca pisou em
regiões mais pobres. Talvez V. Exa. só conheça os ambientes carpetados
dos palácios na Europa e não conheça Cuba. Acho que essa também é uma
outra ignorância,

Gostaria de falar do segundo projeto. Permito-lhe um aparte rapidamente,
porque ainda tenho de falar do Deputado Irani Barbosa, no segundo projeto
que me traz à tribuna.

O Deputado Chico Rafael (em aparte)* - Não quero tirar o direito ao prazo
regimental do Deputado Irani Barbosa para fazer a análise e a apreciação da
matéria. Mas gostaria que ele se sensibilizasse para a necessidade de votar
esse projeto, não só para honrar um compromisso assumido pelo Colégio de
Líderes corri a Mesa, mas pela urgência com que se fazem necessárias as
reformas propostas no projeto, através de relatório elaborado na Comissão
de Administração. Ressaltamos que trazemos inovações importantes para o
Poder Judiciário, que irão facilitar o acesso do cidadão à justiça. Lembramos
aos colegas Deputados que nosso projeto não tem só como objetivo criar
despesas, da forma como o Deputado Irani Barbosa expôs, mas temos que
ter a consciência de que precisamos dotar o Poder Judiciário de recursos
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para que tenha condições de realizar seu trabalho. Apresentamos. em'
nosso relatório, sugestão para suprimir os 60 dias de férias, concedidos aos
servidores do Poder Judiciário, de ? Instância, uma categoria privilegiada.
Espero que a Assembléia Lec. islativa apóie o nosso relatório com vistas a
reduzir as férias dos referidos servidores de 60 para 30 dias : uma vez que
não podemos conviver com esse tipo de distorção, em detrimento dos demais
funcionários públicos do Estado.

O Deputado Durval Angelo' - O Deputado Irani Barbosa demonstrou
ignorância em relação ao projeto, ao falar de Contagem. Significa que ainda
não leu o projeto. Vejam a temeridade: temos um relator de um projeto que
nem ao menos procedeu á sua leitura. Mas ele não respondeu á pergunta
fúndamentai: que interesse está por trás?

Deputado Irani Barbosa, também sou contra a criação de câmaras
regionais, mas vou destacar em Plenário e votarei. Não protelarei a
tramitação do projeto: O Deputado Chico Rafael sabe da nossa posição
contrária, mas em momento algum tentamos protelar a votação.

Outro caso grave sobre o Deputado Irani Barbosa é o Projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Minhas senhores, meus senhores - e ai volto á
pergunta inicial, que ele não respondeu -, o Deputado trani Barbosa foi
nomeado um dos relatores da nossa LDO e apresentou emendas que são
pérolas das mais expressivas. Reduziu à metade os recursos do Ministério
Público e condicionou parcela dos recursos do Poder Judiciário à aprovação
por esta Casa. O Deputado Irani Barbosa revogou, de uma só vez, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, que dá autonomia aos
Poderes. E um verdadeiro absurdo. Acho que, para relatar matéria dessa
seriedade, tem de ser bem escolhido o Deputado que irá fazê-lo. Temos de
ser um Poder sério, mas também precisamos parecer sê-lo- Coisas desse
tipo desmoralizam o Poder. Pergunto ao Deputado Irani Barbosa, ao fazer
duas pérolas jurídicas, tentando inovar no campo jurídico, apresentando
novas teorias, como pôde apresentar uma medida dessas? Estamos,
novamente, Srs. Deputados, correndo o risco de uma crise institucional e de
não podermos, na próxima sexta-feira, entrar em recesso devido a uma
irresponsabilidade dessas. Creio que a maioria esmagadora desta Casa, que
é séria, responsável, que trata Ministério Público, Poder Judiciário, Poder
Executivo com educação, com a autonomia que merece, dentro das normas
constitucionais, precisa manifestar-se numa hora destas. Não podemos
permitir questiúnculas que queiram inibir ou intimidar a ação do Poder
Judiciário. Só Poder controla Poder.

Temos de defender o Poder Executivo, que é forte, o Judiciário e o
Ministério Público, que é uma das grandes novidades trazidas pela
Constituição de 5110188, na defesa da lei, do cidadão, da sociedade e da
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coisa pública. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estamos passando por
uma situação inusitada nesta Casa, em que um Deputado quer se arvorar
condutor da posição coletiva de todos nós. Isso é um verdadeiro absurdo.
Volto à primeira pergunta que fiz: qual o interesse que  Deputado lrani
Barbosa quer defender? Quais interesses quer esconder? E lamentável que o
Poder Legislativo se preste a isso, apesar de todo o compromisso : de toda a
seriedade e de todo o respeito que o nosso Presidente, Deputado Anderson
Adauto, sempre demonstrou com relação aos outros Poderes, inclusive
aqueles que, muitas vezes, não fazem o mesmo com relação ao Poder
Legislativo. Em pleno ano 2000, no limiar de um novo milênio, é lamentável
que o Poder Legislativo se preste a um papel tão mesquinho na pessoa de
um colega Deputado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta,
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes

que nos honram com a sua presença, ainda há pouco fui indagado por uma
repórter de um canal da televisão de Belo Horizonte a respeito desse
momento político e de uma entrevista que o Sr. Vice-Governador deu ao
Canal 23. Perguntou-me sobre o que estava sentindo com relação a essas
divergências políticas em nosso Estado. Há apenas uma resposta: é a falta
de rumo e de domínio político deste Governo. Não há outra explicação. O Sr.
Governador está passando por muitas dificuldades em sua base, que estão
atrapalhando o próprio processo legislativo, pois estão interferindo na
votação das nossas matérias. Essa confusão está levando as nossas
lideranças 'ao descrédito. Os nossos Prefeitos já não recorrem ao Governo
em busca de socorro para os seus processos administrativos, porque,
quando chegam aqui, não há um caminho a ser percorrido. Infelizmente, isso
se tem refletido nesta Casa, gerando discussões como essas e posições
político-partidárias que são mudadas da noite para o dia, sem que haja
compreensão de quem compõe a Oposição, com exceção do PSDB e do
PFL, e de quem compõe a base do Governo nesta Casa.

Concedo aparte ao Deputado Alberto Bejani.
O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Gostaria de dizer para Minas

Gerais que o que aconteceu ontem, em Juiz de Fora, é uma novidade que
merece figurar no "Guinness Book". A Justiça Eleitoral notificou o Prefeito
daquela cidade e o Governador do Estado, por estarem fazendo campanha
antecipada. Juiz de Fora virou um circo. De norte a sul, vemos faixas com os
seguintes dizeres: "Itamar apóia Tarcísio". "Tarcisio adora Itamar". E a
Justiça, hoje, declara que a lei, como é séria, não irá permitir a homologação
de candidato nenhum do PMDB.

E volto a perguntar se o Governador de Minas, Dr. Itamar Franco, foi eleito
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vez! Vai ser um prazer danado, no dia 1°, ganhar a eleição dele e do Tarcísio.
Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Nobre Deputado Alberto Bejani, entendo que
ninguém mais do que V. Exa., que é conterrâneo do homem, poderá
testemunhar o que está acontecendo.

Mas, continuando o raciocínio, fiquei sabendo hoje, e fiquei estarrecido,
que o Governador vai inventar uma nova prática. Ele estará, hoje,
despachando na Secretaria da Saúde. E, a partir desta semana, irá fazer um
rodízio nas Secretarias, para despachar. Será como Governador, como
Secretário ou como interventor?

A situação está dramática e tem nos preocupado muito, porque
entendemos que, quando um Governador convoca um assessor direto, um
Secretário, está delegando a ele o poder de decidir. Então, por meio dessa
prática, ele está confessando que não tem a mínima confiança nos seus
assessores. Não estou falando apenas como Deputado de Oposição. Fico
triste, porque estamos observando uma falta de governo absoluta, uma falta
de confiança tanto do povo quanto dos funcionários e, agora, das lideranças
políticas neste Governo.

Infelizmente, está acontecendo isso, porque o Governador é um homem
extremamente honesto, extremamente capacitado, mas faz com que o seu
programa de governo nunca seja realizado; faz com que o seu planejamento
político se sobreponha ao processo administrativo do nosso Estado. Aposto
que o Lula e o Ciro Gomes, que estão hoje liderando as pesquisas, irão abrir
mão de suas candidaturas para que o Sr. Itamar Franco seja o Presidente da
República.

Então, o programa de governo do Dr. Itamar está totalmente furado, está
fazendo água, e não dá para se ter credibilidade. Estamos estarrecidos com
o que está acontecendo em Minas Gerais: não há Governo, não há programa
de governo, não há Secretários confiáveis. E essa atitude de Itamar Franco
dá direito a qualquer cidadão, a qualquer agente político, a qualquer liderança
de não acreditar no seus assessores, porque, no momento em que S. Exa.
nomeia um Secretário e vai ele mesmo despachar naquela Secretaria, está
tirando a autoridade de o Secretário ajudá-lo no processo administrativo.
Pobre Minas Gerais!

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada

a esta parte. a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 12 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
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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, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 83 do

Regimento Interno e considerando que o § 2 0 do art. 111 do Diploma
Regimental dispõe que "O Presidente não receberá requerimento de
constituição de comissão especial que tenha por objeto matéria afeta a
comissão permanente ou à Mesa da Assembléia", deixa de receber
requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicita a criação de
comissão especial para proceder a estudos sobre a atividade das
cooperativas de trabalho ou serviço no Estado e verificar se a forma de
atuação dessas resulta ou não em desrespeito à legislação trabalhista e aos
direitos trabalhistas e previdenciários dos atuais cooperados, por se tratar de
matéria afeta à Comissão do Trabalho, de acordo com o que dispõe a alínea
"a" do inciso XVI do ai-t. 102 do Regimento Interno,

Mesa da Assembléia , 4 de julho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, no momento em que interessava a todas as bancadas desta

Casa, formatou um acordo entre a Deputada Elaine Matozinhos e o Deputado
Paulo Piau, para que essa matéria fosse votada o mais breve possível.
Entretanto, a Deputada Elaine Matozinhos não abriu mão de que deveria
acontecer, em primeiro lugar, pelo menos uma audiência pública. Sendo
assim, a Presidência presidiu o acordo entre as partes e se comprometeu a
atender ás reivindicações dos dois Deputados no momento. A Presidência,
então, não aceita a solicitação da Deputada Elaine Matozinhos. no que diz
respeito à criação de urna comissão especial, mas, por outro lado, vai deixar
de colocar em votação o projeto neste semestre. Solicita, também, ao
Deputado Ivo José, Presidente da Comissão do Trabalho, presente no
Plenário, que, ainda no mês de agosto, faça essa audiência pública na
comissão, com todo o apoio necessário, para que seja cumprido o acordo
formatado por esta Presidência em um momento de impasse no Plenário.
Após essa audiência, analisaremos o projeto de lei em questão.

Questão de Ordem
O Deputado lvo José - Sr. Presidente, já realizamos, por diversas vezes,

audiências públicas para tratar da questão do cooperativismo, mas,
atendendo a solicitação de V. Exa., a Comissão do Trabalho está
inteiramente à disposição para fazer mais uma audiência, se é esse o
impedimento para o prosseguimento da votação-

0 Sr. Presidente - O assunto foi objeto de negociação e, inclusive, a sua
concordância possibilitou o acordo. A Deputada Elaine Matozinhos abriu mão
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de sua colocação inicial e permitiu que encontrássemos um bom caminho
nos entendimentos com relação ao projeto. A Presidência agradece a V. Exa.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos -
aprovação, na 493 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 1.491 a
1.49612000, da Comissão de Direitos Humanos; de Saúde - aprovação, na
iia Reunião Extraordinária ! dos Requerimentos nos 1.46312000, da
Comissão de Direitos Humanos, e 1.48112000, da Deputada Maria Olivia; e
de Transporte - aprovação, na 44a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n°
1.03412000, do Deputado Sargento Rodrigues (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini. solicitando

seja o Projeto de Lei n°83212000 incluído em ordem do dia, tendo expirado o
prazo regimental para análise e emissão de parecer da Comissão de
Administração Pública. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do ad. 232, c/c o art. 141, do Regimento
Interno. Cumpra-se.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n°

706199, da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade
com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação de terra devoluta que especifica. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
promulgação.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um
por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 32199,
da Deputada Maria José Haueisen, que determina a obrigatoriedade da
divulgação de informações relativas a veículos apreendidos por autoridade
policial; 197199, do Deputado Alberto Bejani, que concede pensão especial
aos dependentes do ex-Cabo PM Valério dos Santos Oliveira; 307199, do
Deputado Ermano Batista, que atribui ao DER-MG a responsabilidade pela
construção, manutenção e reparos em trechos de estradas que menciona; e
703199, dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Ivo José, que institui o
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Estado de
Minas Gerais (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da CPI das Licitações, solicitando a

prorrogação de seu prazo de funcionamento por 60 dias, a partir de
21/8/2000. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - E só para tirar uma dúvida, porque estávamos

fazendo um pronunciamento durante a fase regulamentar e, como o assunto
parece-nos relevante, pedimos para falar pelo art. 70. Gostaria de um
esclarecimento, porque, de acordo com o Regimento, parece-nos que o
mesmo art. 70 concede-nos esse direito de nos pronunciar logo após esta
fase. Estava na CPI do Narcotráfico e recebi a informação de que ficarei para
o final dos trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência recebeu a solicitação de V. Exa., que será
atendida da mesma forma como a Presidência definiu todos os pedidos de
concessão da palavra pelo art. 70. A Presidência faz o encaminhamento da
r Fase e, no final, concede a palavra ao orador que solicita a palavra pelo
art. 70.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°

87912000, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
contratar com a União para o fim e na forma que menciona. O projeto
encontra-se na faixa constitucional. As Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira perderam o prazo para emitir parecer. Nos termos do
art. 211 do Regimento Interno, a Presidência designa como relator do projeto
o Deputado Mauro Lobo. Indago ao relator se está em condições de emitir o
seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Mauro Lobo - Estou em condições, Sr. Presidente.
O Deputado Mauro Lobo - O meu parecer é o seguinte, Sr. Presidente:

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°879/2000
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza
o Poder Executivo a contratar empréstimo com a União, no valor de
RS14.830.900,00, para o fim e na forma que menciona.

Publicada em 251312000, foi a matéria distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Presidência da Casa, com fundamento no art. 211 do Regimento Interno.
incluiu o projeto na ordem do dia para votação em Plenário, em virtude de ter-
se esgotado o prazo para exame da proposição pelas comissões técnicas a
que fora distribuído. Nos termos do § 2° do art. 145 do Diploma regimental,
este relator passa a emitir seu parecer sobre o projeto.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a contratar
empréstimo com a União, no valor de R$14.833.900,00, de acordo com os
critérios estabelecidos na Lei Federal n° 9846, de 26110199. Trata-se de
autorização para a celebração de divida fundada, na forma do art. 98 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964. A concessão do empréstimo visa a ressarcir
parcialmente o Estado das perdas liquidas de receita decorrentes da
aplicação da Lei Federal n° 9.424, de 24112196, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério - FUNDEF.

Na forma do art. 90, XVIII, da Constituição mineira, compete privativamente
ao Governador do Estado contrair empréstimo interno.

Em se tratando de contrato de empréstimo realizado entre os Poderes
Executivos do Estado e da União, faz-se necessária prévia autorização
legislativa. E o que determina a Constituição mineira (art. 90, XVIII), bem
como a Lei Federal n°1.079, de 1014150, no seu art. 11, III, c/c o art. 74, que
dispõe que é crime de responsabilidade contra a guarda e o legal emprego
dos dinheiros públicos a contração de empréstimo ou a realização de
operação de crédito pelo Chefe do Poder Executivo, sem autorização legal.

Quanto à autorização do Congresso Nacional para a União celebrar o
contrato, ela foi instrumentalizada por meio da Lei n° 9.846, de 26110199, bem
como pela Resolução n° 38, de 2319199, do Senado Federal.

Entretanto, com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Federal Complementar n° 101, de 4/5/2000, ficou vedada a celebração de
contrato de empréstimo entre entes da Federação. E o que se depreende do
art. 35, c/c o art. 29, da supramencionada lei:

"Art. 35 - É vedada a realização e operação de crédito entre um ente da
Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou
empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades de
administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento
ou postergação de divida contraída anteriormente."

"Art. 29 - Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as
seguintes definições:

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de titulo, aquisição financiada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo
de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

Assim, a partir do último dia 5, ao Estado membro é defeso celebrar
contrato de empréstimo com a União ou com município.
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Por isso, a Resolução do Senado Federal n° 38, de 23/9/99, que havia

autorizado, excepcionalmente, o Estado a celebrar o contrato de empréstimo
objeto da autorização do projeto de lei em análise, ficou sem efeito, já que foi
revogada tacitamente pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Lei Federal n° 9.846 estabelece que os empréstimos em questão serão
realizados com recursos captados pelo Tesouro Nacional e designa o Banco
do Brasil como agente financeiro com a finalidade de celebrar, acompanhar e
controlar os contratos, percebendo para tal uma remuneração de 0,10% paga
mensalmente. Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 35,
veda a realização de operação de crédito entre um ente da Federação e
outro, excetuando-se apenas as operações celebradas entre instituição
financeira estatal e ente federativo para o financiamento de despesas de
capital. Interpretando os dispositivos de forma sistemática, pode-se concluir
que o "funding" de um empréstimo entre ci Banco do Brasil e um ente
federativo não poderá ser composto de recursos do Tesouro, e sim de
recursos captados pela instituição financeira no mercado financeiro.

Quanto ao mérito, causa-nos estranheza a realização de operação de
crédito para a compensação de perdas liquidas de receita incorridas no
exercicio de 1999, sugerindo-se como instrumento mais adequado uma
compensação financeira nos pagamentos da dívida do Estado junto à União.

O projeto não contém o estabelecimento de prazo de validade da
autorização, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cabe
salientar ainda que o prazo para a contratação das operações referentes ao
exercício fiscal de 1999 encerrou-se em 31110/99, em conformidade com o
art. 30, IV, "b", da Lei n°9.846.

Conclusão
Diante do exposto opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 87912000.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo,

o Deputado Sávio Souza Cruz.
O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, é para concordar

inteiramente com o parecer do Deputado Mauro Lobo. A época em que o
Governo encaminhou a esta Casa o projeto em tela, não estava ainda em
vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com  seu advento, esse tipo de
operação de empréstimo ficou inviabilizado. Em razão disso, embora
mentário, o projeto deixou de ter viabilidade jurídica; portanto encaminho pela
aprovação do parecer e pela rejeição do projeto de lei.

Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 97812000, do Governador do
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Estado, que altera o art. 11 da Lei n° 13.458, de 12/1/2000. A Comissão de
Educação perdeu o prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário,
o Deputado Márcio Kangussu solicitou prazo para emitir parecer. Com a
palavra, o relator, Deputado Márcio Kangussu.

O Deputado Márcio Kangussu - Meu parecer é o seguinte, Sr. Presidente:
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 97812000

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe altera o

art. 11 da Lei n°13.458, de 12/1/2000.
Aprovada no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, a proposicão foi

distribuída à Comissão de Educação para receber parecer para o 2° turno,
em conformidade com o art. 189 do Regimento Interno.

Tendo sido esgotado o prazo regimental para o pronunciamento dessa
Comissão, foi a matéria incluída na ordem do dia pelo Presidente, tendo este
Deputado sido designado relator em Plenário, conforme determina o art. 211
do Regimento Interno.

Apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a antecipar a distribuição da Quota

Estadual do Salário-Educação entre o Estado e os municípios, por meio de
alteração da Lei n° 13.458, de 2000, a qual teria seu prazo de vigência
antecipado para 1 0 de julho do corrente ano.

Na apreciação da matéria em 1 0 turno foram sanadas pequenas
impropriedades de ordem constitucional e técnica por meio das Emendas nos
1 e 2, ficando demonstrado que não restaram óbices legais e materiais à
normal tramitação do projeto.

Quanto ao mérito, ratificamos as razões expendidas no parecer de 1 0 turno,
q uando se demonstrou o caráter positivo da proposição ora em estudo,
especialmente no tocante ao fato de que a antecipação pretendida possibilita
aos municípios administrar diretamente a receita do salário-educação que
lhes cabe, já no atual exercício financeiro. Tal medida além de agilizar o
atendimento das demandas municipais, coaduna-se com as determinações
legais de que os entes federativos mencionados assumam progressiva e
conjuntamente com o Estado a responsabilidade sobre o ensino fundamental,
que, conforme preceito da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Z7;1 Nacional, deverá ser oferecido por eles de forma prioritária, com vistas a
promover a universalização da oferta e o aprimoramento de sua qualidade.

Conclusão
s	Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 978/2000, no

2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
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Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°978/2000
Altera o art. 11 da Lei n°13.458, de 12 de janeiro de 2000-
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1°-O art. 11 da Lei n°13.458. de 12 de janeiro de 2000, publicada em

12 de janeiro de 2000, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 11 - Esta lei entra em vigor em 1° de julho de 2000".
Art. 2° - Fica o Governo do Estado autorizado a abrir, no orçamento da

Secretaria de Estado da Educação, Crédito Adicional Especial de
R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) para o atendimento do disposto
no inciso II do art. 1 0 da Lei n°13.458, de 12 de janeiro de 2000, utilizando-se
de recursos do orçamento e do excesso de arrecadação de receita da Quota
Estadual do Salário-Educação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. °residente - Em discussão, o projeto.
O Sr. -esidente - Com a palavra, o Deputado Sávio souza Cruz.
O Deptado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, esse projeto pretende

apenas antecipar para o mês de julho a vigência da repartição da quota
estadual do salário-educação para os municípios. Na verdade, foi o então
Presidente Itamar Franco que retirou do caixa único do Tesouro Nacional o
salário-educação. Isso o livrou do efeito erosivo da inflação que havia antes
do Plano Real, implantado pelo ex-Presidente Itamar Franco. E bom lembrar
que o atual Presidente da República ainda não pertencia ao Governo. Isso
fez com que o valor do salário-educação, excluído do passeio pelo caixa
único do Estado, do efeito erosivo da inflação, aumentasse de três a quatro
vezes o valor real do salário-educação.

Agora, a mesma coisa foi determinada pelo Governador Itamar Franco,
também excluindo do passeio pelo caixa único do Tesouro da quota estadual
do salário-educação. Isso deve ocorrer também no reconhecimento do
processo de municipalização e da importância da participação dos municípios
na educação fundamental. Então, o Governo está propondo que a parte do
Estado do salário-educação seja repartida com os municípios, segundo
critério estabelecido na legislação votada no ano passado.

Portanto, esse projeto s6 quer antecipar essa vigência. Havia emenda do
Deputado Márcio Kangussu, relator do projeto, mudando o critério da
distribuição, trazendo algum tipo de reconhecimento das necessidades mais
prementes dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. Mas,
cientificado de que já havia destinação planejada pelos técnicos da Educação
e da Fazenda, o Deputado Márcio Kangussu aquiesceu em retirar essa
emenda. Eu o cumprimento por esta decisão e lhe garanto que esse
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tratamento diferenciado, essa discriminação positiva das regiões mais
empobrecidas do Estado será tratada oportunamente, em outra matéria.

Encaminho favoravelmente ao relatório do Deputado Márcio Kangussu,
para que se aprove este projeto de lei. Reitero o agradecimento ao relator
pela compreensão demonstrada durante a análise do projeto. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, diante da elegãncia do

Líder do Governo, ao apoiar o meu pleito, queria apenas dizer que retirei a
emenda por achar que poderia atrapalhar o projeto. Mas chamo, mais uma
vez, a atenção da Casa para o tratamento diferenciado que precisa ser dado
às regiões-pólo do Estado. No caso específico, Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri e o Norte de Minas. Em face da postura do Líder do Governo, não me
restava alternativa a não ser retirar a emenda e confiar na boa vontade da
Lideranca e dos pares para que, em outros projetos, como bem disse o Líder
Sávio Souza Cruz, possamos fazer essa discriminação positiva, com os
vales-pólo, e acabar com essa terrível desigualdade regional. Por isso, até
mesmo por ser relator, encaminho positivamente pela aprovação da matéria-

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lvo José.
• Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

encaminhar favoravelmente a esse projeto, uma vez que já foi muito discutido
no ano passado, nesta Casa. Originalmente, teve autoria da nossa colega ex-
Deputada Maria Tereza Lara e deste Deputado.

Fizemos uma discussão muito exaustiva no ano passado, e houve o
processo sancionado em janeiro deste ano. Sabemos que existe uma
expectativa muito grande dos trabalhadores da educação, da UNDIME, dos
Prefeitos, e o Governador também soube compreender a necessidade de se
fazer essa antecipação.

Gostaríamos de cumprimentar o Deputado Márcio Kangussu, pela
compreensão de encaminharmos a votação, neste momento, sem a emenda,
o que já foi esclarecido pelo Líder Sávio Souza Cruz.

Também gostaríamos de cumprimentar, na oportunidade, o Governador,
pelo fato de estar buscando essa distribuição de maneira justa. Todos os
municípios estarão sendo contemplados, e não sã os municípios

o reivindicados pelo Deputado Márcio Kangussu.
o,	Portanto, encaminhamos favoravelmente ao Projeto de Lei n° 97812000 e
o concordamos com o parecer do Deputado Márcio Kangussu.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
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aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n o 97812000 na forma do vencido
em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7, a Presidência
solícita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
verificação de 'quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados; há 11

Deputados nas comissões, perfazendo o total de 42 Deputados presentes,
número insuficiente para apreciação das propostas de emenda à Constituição
e dos projetos de lei complementar, mas suficiente para a apreciação das
demais matérias da pauta.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 88012000. do Governador do
Estado, que altera dispositivos da Lei n° 12.730, de 30/12197. A proposta
modifica os procedimentos para moratória e posterior remissão de créditos
tributários, relativa à importação de mercadorias realizada até 31/3/2000, cujo
imposto foi indevidamente recolhido a outra unidade da Federação. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucio na] idade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação. Emendado
em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que
opina pela aprovação de subemendas que apresenta - e que receberam o n°
1 - às Emendas n os 1 a 4. Em votação, o projeto, salvo emendas, Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as subemendas, que receberam o n° 1, às Emendas
n o

s 1 a 4, as quais receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com  a
aprovação das respectivas subemendas, ficam prejudicadas as Emendas nos
1 a 4. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 88012000
com as subemendas, que receberam o n° 1, às Emendas n o

s 1 a 4. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 90012000, do Deputado
Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo
da Mata o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
por sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 90012000 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
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Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 262199, do Deputado Márcio

Cunha, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à UEMG. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido em 1 0 turno. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o
Projeto de Lei n° 262199 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, quero agradecer a todos os

Deputados desta Casa e à assessoria. Esse projeto foi, na verdade, o
phmeiro que apresentei a esta Casa. E, por diversas razões, por obstáculos
até de ordem administrativa, o projeto demorou a ser aprovado. Mas o
importante é que foi aprovado e será sancionado pelo Governador. Esse
projeto é muito importante para ratificarmos a UEMG, especialmente em Belo
Horizonte. Conseguimos a doação do terreno no Governo passado, e essa lei
vem, além de ratificar essa atuação, gabaritar a UEMG para promover
convênios e investir naquela região. E a comunidade da Cidade Nova
precisava contar com aquilo, porque o Governo passado, infelizmente, queria
ali instalar uma delegacia.

Veja, Sr. Presidente, que essa é uma área absolutamente vocacionada
para a educação, já que, na região do Bairro União, existe o Colégio Técnico,
fundações e uma série de organismos, o que demonstra a vocação dessa
região para esse tipo de empreendimento.

Hoje é um dia de muita alegria, porque, além de estarmos aprovando um
dos primeiros projetos que apresentamos, estamos fazendo justiça àquela
região, que tanto lutou para impedir que ali fosse instalada a delegacia. Com
esse projeto, vamos ratificar a instalação do "campus" da UEMG. Deixo o
meu agradecimento a todos os Deputados da Casa e à assessoria. Muito
obrigado-

0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que persiste a falta de
"quoruni" especial para apreciação das propostas de emenda à Constituição
e dos projetos de lei complementar. Sobre a mesa, requerimento do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos de seu § 1°, transferi-Ia ao
Deputado Paulo Piau. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o art. 70 do Regimento Interno, e fixa ao orador o prazo de 20 minutos.
Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.

A partir do Governo Newton Cardoso, não tivemos, até hoje, vontade
política dos governantes para a implantação efetiva da UEMG. E, por incrível
que pareça, em todas as audiências públicas que esta Casa realizou, esse foi
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o item mais demandado pela sociedade mineira.

Fica a nossa indignação e a nossa falta de resposta, porque somos
cobrados, por isso a nossa universidade, até hoje, não saiu do papel.
Colocávamos que o Estado de São Paulo aplica perto de
R$2.000.000.000,00 nas universidades estaduais; o Rio de Janeiro aplica
R$600.000.000.00; a Bahia e o Paraná aplicam cerca de R$400.000.000.00.
Minas é o 120 Estado em termos de aplicação de recursos financeiros nas
universidades estaduais, a UNIMONTES e a UEMG: está aplicando apenas
R$45.000.000,00 por ano.

Lembro também que o Brasil é pobre. Levando-se em conta a população
total, temos cerca de 100 milhões de pessoas sem condições de pagar uma
universidade particular, considerando-se que as vagas nas universidades
públicas são limitadas. E uma nação que não dá conta de educar seus filhos,
evidentemente, está falida. Defendemos, a partir dos dados sócio-
econômicos do Estado e do País, que a Universidade do Estado de Minas
Gerais exista, de direito e de fato, e seja gratuita, para dar oportunidade aos
jovens que tenham inteligência normal, vontade de estudar e de servir à
Nação, sem ter, muitas vezes, oportunidade de fazer um curso técnico
profissionalizante. Estamos perdendo as nossas cabeças, inteligências e
cérebros, por falta de oportunidade. Isso foi, mais ou menos, o que dissemos
em uma primeira etapa, e gostaria de terminar o meu pronunciamento
dizendo o seguinte: realmente, Sr. Presidente, não entendi, nem entendo, o
que está acontecendo, pois os Secretários - que compõem hoje uma
Comissão Especial constituída pelo Executivo, que não considerou a
comissão constituída por esta Assembléia Legislativa - não puderam
comparecer às reuniões da Comissão da Assembléia, que realizou estudo
exaustivo e agora vai realizar outro estudo. Essas contradições cio Governo
preocupam-nos, já que outros fatos complementares vêm acontecendo em
relação à UEMG nesta administração.

Um deles é a suspensão das eleições para a formação da lista tríplice para
a nomeação do Reitor e do Vice-Reitor da UEMG, já que eia é credenciada
desde 30112/98. O atual Reitor está exercendo o cargo de maneira ilegal,
perante a lei.

O Governador Itamar Franco retirou, a meu ver, de maneira correta, o
Projeto de Lei n° 453199, devido ao protesto da comunidade universitária, da
UNE e da UEE, porque ele abriria caminho para a privatizacão da UEMG.

Tomamos conhecimento de que a Reitoria da UEMG enviou ao Conselho
Estadual de Educação uma proposta de transformação de determinadas
fundações que constituem campi" regionais agregados à UEMG em centros
universitários. Essa proposta, se aprovada, não somente privatiza o campus"
como o exclui da UEMG, já que os centros universitários têm autonomia e
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não podem fazer parte de uma universidade.

Como ficou claro nos relatos, na Comissão Especial da Assembléia, a
autonomia da UEMG não tem sido respeitada. e a atual administração tem
enviado ao CEE-MG propostas de criação de cursos já aprovados pelo
Conselho Universitário da UEMG e, inclusive, aprovação de professores.

Observa-se que ninguém se refere mais à UEMG, nem mesmo as noticias
dos vestibulares publicadas pela imprensa e que incluem instituições do
interior do Estado e do Brasil. Somente a UEMG nesta administração
mantém-se ausente da informação, como, aliás, constatou a própria
Comissão Especial da Assembléia.

Estou convencido de que, complementarmente às medidas propostas pelo
relatório da referida Comissão Especial da Assembléia, necessitamos agilizar
algumas medidas a saber:

1 - solicitar ao Prof, Gerson Boson que informe a esta Casa a data em que
será realizada a eleição para a lista tríplice que será enviada ao Governador
Itamar Franco para escolha do Reitor e do Vice-Reitor, conforme determina a
lei;

2- em que dispositivo se baseou para suspender a eleição para escolha da
lista tríplice marcada anteriormente para abril de 1999;

3 - informar a esta Casa se, recentemente, foram nomeados diretores das
unidades do campus-BH e se foram organizadas as respectivas listas
tríplices;

4 - se a Reitoria da UEMG enviou ou encaminhou ao Conselho Estadual de
Educação alguma solicitação para transformar as fundações de "campi"
agregados em centros universitários.

8) Solicitar informações ao Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia do
Estado de Minas Gerais sobre as ações tomadas para o funcionamento da
Comissão criada pelo Decreto 41.101, de 916112000, que tem o prazo de 120
dias para apresentar suas conclusões e informar, mensalmente, a esta Casa
as atividades da referida Comissão.

A Comissão Especial criada pela Assembléia Legislativa para Proceder a
Estudos e Proposições acerca da Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG -apresentou completo relatório que tem estreito relacionamento com a
Comissão presidida pelo Secretário de Ciência e Tecnologia, que não
compareceu, como dissemos, aos trabalhos da Comissão da Assembléia.

C) Solicitar ao Presidente do Conselho Estadual de Educação, Pe. Lázaro
de Assis Pinto, que informe a esta Casa:

1 - quais foram as deliberações tomadas pelo CEE-MG referentes às
propostas de criação dos cursos e aprovação de professores da UEMG, a
partir de 31112198, época em que a UEMG foi credenciada com todos os seus
"campi", de Belo Horizonte e do interior, e tem autonomia de decisão por seu
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Conselho Universitário;

2 - se o CEE-MG aprovou algum projeto de criação de centros
universitários e se existem projetos de criarão de outros centros e a natureza
deles, se públicos ou privados.

Sr. Presidente, com relação à UEMG, eram essas as informações que
gostaria de prestar. Mas apresentarei requerimento à Presidência, pois
ficamos bastante preocupados com o parecer do Conselheiro Simão Pedro
Toledo sobre as contas do Governo do Estado, quando fez referência critica
a esta Casa com relação aos gastos com publicidade, alegando que, de
R$7.420.000,00 gastos por todo o Governo do Estado, isto é, pelo Executivo,
pelo Legislativo e pelo Judiciário, esta Casa gastou nada menos do que
RS4.420.000.00. Portanto, para que possamos esclarecer a opinião pública e
- quem sabe? - rebater essas acusações do Cons&heiro do Tribunal de
Contas, estamos apresentando requerimento no seguinte teor:

- Lê requerimento em que solicita, com base na matéria divulgada no
"Estado de Minas", pág. 8, de 261612000, em que traz criticas do Tribunal de
Contas do Estado, por meio do ex-Deputado e Conselheiro Simão Pedro
Toledo, apontando excesso de gastos com publicidade: fornecimento da
relacão de todas as pessoas físicas e jurídicas contratadas pela Assembléia
Legislativa que receberam os R$4.420.00000, evidenciados na referida
matéria; explicação do endereço completo das contratadas; o valor
individualizado pago a cada contratada, bem como as datas dos pagamentos
efetuados; exphcitação, perante a legislação vigente, da forma de contratação
das referidas pessoas; as mesmas informações relativas ao período de
janeiro até apresente data, do ano de 2000; que essas informações sejam
prestadas até o dia 15 de julho próximo.

A justificação do requerimento é a seguinte:
"Considerando o critico trecho da matéria, como se segue: "O Tribunal de

Contas do Estado criticou também a Assembléia Legislativa por excesso de
gastos com publicidade. Do total do que foi empregado pelo Estado com
propaganda em 1999, R$7.420.000,00, considerando-se os três Poderes, a
Assembléia Legislativa consumiu RS4.420.000,00, segundo o Conselheiro
Simão Pedro Toledo. Já o Poder Executivo diminuiu seus gastos publicitários
durante o ano de 99. em 89,18%, em comparação ao exercício anterior, no
último ano do Governador Eduardo Azeredo" e considerando que temos
obrigação de mostrar transparência à sociedade mineira de nossas ações e
que é importante responder as criticas formuladas pelo Tribunal de Contas do
Estado, requeremos com urgência, as informações."

Muito obrigado, Sr. Presidente.
- Pronunciamento feito no Grande Expediente, pelo art. 70 do Regimento

Interno.
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33 Parte

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidência passa à 38 Parte
da reunião, com a leitura de comunicações e pronunciamentos de oradores
inscritos.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Agostinho Patrús - falecimento
do radialista e publicitário Oswaldo Faria, em Paris; e Alberto Pinto Coelho -
falecimento do Sr. Jésus dos Santos Nogueira. em Jabuticatubas (Ciente.
Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã,
dia S. às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como
para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO
Às quatorze horas e vinte minutos do dia dezesste de março de dois mil,

comparecem no Fórum Municipal de Governador Valadares os Deputados
Marcelo Gonçalves, Paulo Piau, Rogério Correia, José Henrique e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e. em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a dar seqüência ao depoimento da Sra. Maria Aparecida Pinto e
às acareações que se fizerem necessárias. O Presidente relembra os
dispostivos legais à depoente e concede a palavra aos membros da
Comissão. Findo o interrogatório, e em virtude de requerimento, já aprovado,
do Deputado Sargento Rodrigues, o Presidente determina a entrada ao
recinto do Sr. Cláudio Vinícius Ferreira e procede à acareação dele com a
depoente. Ao final, por solicitação dos membros da Comissão, com o apoio

o do Ministério Público e a determinação legal do Poder Judiciário, procede ao
o, cumprimento dos mandados de prisão preventiva da Sra. Maria Aparecida

Pinto e do Sr. Adriano Dias Costa, devidamente cumpridos pelo Delegado
Regional de Governador Valadares. 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
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 23 de março de 2000.
Marcelo Gonçalves. Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues - AFIton Vilela.
ATA DA 453 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Ás dez horas e quinze minutos do dia vinte de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, Elaine
Matozinhos, Dalmo Ribeiro Silva e Mauri Torres, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Alberto Pinto Co&ho,
Luiz Fernando Faria e Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Mauri Torres, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que se encontra em
poder da Mesa e â disposição dos Deputados a correspondência enviada
pelo Sr. Antônio Carlos de Castro Toledo Júnior, Diretor-Geral do Hospital
Municipal de Conta gem, parabenizando esta Casa pela iniciativa de
disciplinar o uso do fumo em suas dependências e agradecendo o convite
para a reunião do dia 31/5/2000. Em seguida, a Presidência comunica que,
em 14/5/2000, foi designada como relatora do Projeto de Lei n° 1.05912000,
no 1 0 turno, a Deputada Elaine Matozinhos. Após, esclarece aos Deputados
que a reunião se destina a debater as elevadas taxas ou tarifas cobradas dos
usuários da rodoviária de Belo Horizonte e a constante prorrogação do
contrato entre o DER-MG e a ADTER. O Presidente convida a compor a
Mesa dos trabalhos os Srs. Haroldo Carlos da Costa e João Afonso Baêta,
respectivamente, Diretor de Operação da Via e Assessor do DER-MG;
Gilberto Andrade Filho e João Henrique Café de Souza Novaes,
respectivamente, Diretor e advogado da ADTER. O Presidente tece as
considerações iniciais relativas ao objetivo da reunião e, em seguida,
concede a palavra a cada um dos convidados, que fazem a sua exposição e
respondem as perguntas formuladas pelos Deputados João Paulo. Elaine
Matozinhos, Luiz Fernando Faria e Alberto Pinto Coelho, conforme consta
nas notas taquigráficas. Passa-se à discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com  a palavra, a Deputada
Elaine Matozinhos, relatora do Projeto de Lei n° 32199, procede à leitura do
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 20 turno.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado na forma do vencido
no 1 0 turno. Encerrados os debates, o Deputado João Paulo passa a
Presidência dos trabalhos ao Deputado Mauri Torres apresenta
requerimento, solicitando ao DER-MG que faça constar no novo edital de
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licitação a proibição de se cobrar taxa de utilização de sanitários por parte
dos usuários do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, assim como nos
pontos intermediários de viagem - esta medida deverá ser estabelecida em
instrumento administrativo autônomo, e não no edital. Submetido a votação, é
o requerimento aprovado. O Deputado João Paulo reassume a direção dos
trabalhos e tece as últimas considerações sobre o assunto em tela. 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, 4 de julho de 2000.
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende - Elaine Matozinhos - Carlos

Pimenta.
ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto,
Marcelo Gonçalves e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, informa que a reunião
se destina a comemorar o Dia Nacional de Combate à Tortura e apreciar a
matéria constante na pauta. A seguir, o Presidente procede à leitura de
ofícios da Secretária da Justiça, encaminhando quadro sobre a situação das
penitenciárias do Estado e manual de regras para o tratamento de presos no
Brasil; do Presidente da Câmara Municipal de Esmeraldas, solicitando
interferência da Comissão junto ao Secretário da Segurança Pública com o
objetivo de aumentar o contingente policial do município, do Sr. João
Fassareila, Deputado Federal, encaminhando relatório de denúncias colhidas
de presos por Agentes Penitenciários da Penitenciária Francisco Floriano de
Paula, do Município de Governador Valadares; da Sra. Marly Lâpo, em que
relata a morte de seu pai e solicita interferência da Comissão junto à Polícia
do Município de Buritis; do Sr. André Paixão, em que agradece o atendimento
que recebeu da Comissão; do Cel. José Antoninho de Oliveira, Chefe do
Estado-Maior, esclarecendo a morte do Sr. Valmirá Nonato da Silva, de
Jacinto; da Sra. Júnia Casteiar Savaget, Procuradora-Chefe do Ministério do
Trabalho, 3a Região, agradecendo convite para reunião do dia 2116 e
comunicando que essa regional instaurou inquérito para apurar a existência
de trabalho de menores em Contagem; cópia de depoimento prestado pelos
Srs. Valério Paulo Sartor, Maria Constantina Chaves da Silva, Alice de
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Medeiros Poliar, Marly Lúcia da Anunciação, membros da Pastoral
Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte, sobre violação de direitos
humanos presenciada na 7a Delegacia Seccional de Venda Nova; carta dos
despachantes credenciados pelo DETRAN-MG na cidade de Itajubá,
relatando fatos ocorridos na gestão do atual Delegado Regional de
Segurança Pública; ofícios do Sr. Nilmário Miranda, Deputado Federal,
encaminhando a programação dos eventos em comemoração ao Dia Mundial
de Luta Contra a Tortura; do Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos - CONEDH-MG -, encaminhando as propostas de
atividades para o Dia Mundial de Luta contra a Tortura. Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, são aprovados, em turno único, os
Requerimentos n°s 1.491 a 1.496/2000. Ato continuo, passa-se à fase de
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita
sejam pedidas ao Secretário da Segurança Pública providências para garantir
a Fabiana da Silva Mota um testemunho imparcial em seu depoimento, a ser
prestado dia 3016. A seguir, o Presidente comunica que, em virtude da
ausência da Deputada Maria Tereza Lara e na impossibilidade do
comparecimento dos convidados para a comemoracão do Dia Nacional de
Combate à Tortura, fica cancelada essa parte da reunião.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, 5 de julho de 2000.
João Leite, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Adelmo

Carneiro Leão.
ATA DA 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO

Às quinze horas do dia vinte e nove de junho de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Paulo Piau, Rogério
Correia, Sargento Rodrigues e Amilcar Martins (substituindo este ao
Deputado Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir
depoimentos sobre a facilitação de fugas e o tráfico de entorpecentes na
Penitenciária Francisco Floriano de Paula, que causaram a prisão do Sr.
Aloisio Batista Gusmão Padilha, Diretor de Reabilitação. A seguir, o
Presidente dá ciência dos procedimentos legais pertinentes às CPIs.
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determina sejam chamados os de poentes, concede a palavra ao sub-
relator, Deputado Sargento Rodrigues, e aos demais membros, e são
ouvidos, cada um por sua vez, os Srs. Silvio Antônio da Costa, ex-Agente
Penitenciário; 20-Tenente Elcio Gonçalves Rosa, responsável pela
segurança; Walter Valdomiro. presidiário; Wãnio Roberto Gonçalves, Agente
Penitenciário; Fernando Henriques Pinto, Diretor Administrativo; e Wanderlan
de Oliveira Alves, Diretor-Geral. Durante a fase do interrogatório, o
Presidente submete a votacão, e são aprovados, os seguintes requerimentos:
em que se solicita quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de pessoas e
empresas em fase de apuração; em que se solicita cópia das ocorrências da
Polícia Militar, nos últimos doze meses, em que conste apreensão de
entorpecentes na Penitênciária de Governador Valadares; em que se solicita
à Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos a transferência do preso
Walter Valdomiro para a Penitenciária José Edson Cavaliete. em Juiz de
Fora. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca
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 julho de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues - Marco Régis - José Henrique - Carlos Pimenta.	-
ATA DA 12 RE-UNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇO, CULTURA, CJÈNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas e trinta minutos do dia quatro de julho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Dalmo
Ribeiro Silva e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado
Eduardo Brandão, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê a
seguinte correspondência: ofícios do Deputado José Milton, solicitando que a
Comissão interceda junto ao Governador do Estado para que atenda as
reivindicações do Sind-UTE, de modo a se evitarem novas greves; das
Cãmaras Municipais de Araçuaí, Engenheiro Caldas, Fervedouro, ltaúna,
Manhuaçu, Montes Claros, Pirapora e Virginópolis, solicitando o mesmo que
o oficio anterior; do comando de greve unificado dos servidores públicos
federais de Minas Gerais, solicitando apoio para a abertura de negociações
com o Governo Federal; de professores do Município de Iturama, solicitando
a análise de sua situação funcional; de funcionários do Quadro de Educação
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do Estado, lotados no Município de Conceição da Aparecida, solicitando a
análise de sua situação funcional; do Diretor Executivo da FACEPE, de
Alfenas, encaminhando a prestação de contas relativa a 1999; da Sra.
Margareth Spangler, encaminhando relatório referente ao período em que
esteve à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia; e da Sra. Maria de
Lourdes Carvalho, Diretora da Superintendência de Administração de
Pessoal da Secretaria da Educação, encaminhando resposta ao
Requerimento n° 740199, desta Comissão. A seguir, o Presidente informa que
designou os Deputados Eduardo Brandão e José Milton para relatarem,
respectivamente, os Projetos de Lei n os 777199 e 956/2000: e o Deputado
António Carlos Andrada, para relatar o Projeto de Lei n° 99012000. Esgotada
a matéria destinada à 13 Parte da reunião, o Presidente passa à 11 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente
dá prosseguimento à discussão do Projeto de Lei n° 89212000, cujo relator.
Deputado José Milton, emitiu, na última reunião, parecer pela rejeição da
matéria. Submetido a votação, é aprovado o parecer. Na condição de relator
do Projeto de Lei n° 536199 no 2 0 turno, o Presidente emite parecer por sua
aprovação na forma do vencido no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O
Presidente, na ausência do Deputado Eduardo Brandão, relator do Projeto de
Lei n° 81812000, redistribui a proposição ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
que emite parecer por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O
Presidente passa à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de matérias sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Projetos de Lei nos
777199 (relator: Deputado Eduardo Brandão); 983 e 98612000 (relator:
Deputado António Carlos Andrada); e 1.00312000 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva). A secuir, o Presidente passa à 3' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. São
aprovados requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando
sejam realizadas reuniões destinadas a debater o tema 'Educação à
Distãncia' e a forma como será feita a reposição de aulas para os alunos da
rede pública. O Presidente submete a votação, cada uma por sua vez, as
redações finais dos Projetos de Lei n o

s 639 e 730199 e 839, 848 e 89512000,
que são aprovadas. 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, 5 de julho de 2000.
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Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela
ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de julho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto,
Maria Olivia e João Paulo (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por
indicação da Liderança do PSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado João Paulo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e distribui à Deputada Maria Olivia o Projeto de Resolução n°
706199 e os Projetos de Lei n°s 32, 197, 307 e 703199 e ao Deputado João
Paulo os Projetos de Lei n°5 624/99, 948, 950, 959 e 96312000. Encerrada a
1a Parte dos trabalhos, passa-se ã ? Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres
de Redação Final do Projeto de Resolução n° 706199 e dos Projetos de Lei
n°5 32, 197, 307 e 703/99 (relatora: Deputada Maria Olivia). Passa-se à ?
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
matéria de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°s 634199, 948, 950, 959 e 963/2000 (relator: Deputado João Paulo).
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, 5 de julho de 2000.
Marco Régis, Presidente - João Paulo - Allton Vilela.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
Designação de Comissões

- A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de Inquérito para, no
Prazo de 120 Dias, Apurar as Denúncias sobre Corrupção na Secretaria de
Estado da Saúde, Apontadas pelo Ex-Secretário Deputado Adelmo Carneiro
Leão, Abrangendo desde Emissão de Notas Falsas a Superfaturamento na
FUNED, além da Terceirização Desnecessária para a Lavagem de Roupas
na FHEMIG, doravante denominada CPI da Saúde (a requerimento do
Deputado Marcelo Gonçalves e outros, deferido na reunião ordinária de
281612000). Pelo PMDB: efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira;
suplente - Deputado Geraldo Rezende; pelo PSDB: efetivo - Deputado Hely
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Tarqüínio; suplente - Deputado Miguel Martini; pelo PDT: efetivo -
Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Doutor Viana; pelo PFL:
efetivo - Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PPS:
efetivo - Deputado Marco Régis; suplente - Deputado Wanderley Avila; pelo
PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente - Deputado Ivo José;
pelo PSB: efetivo, , Deputado Edson Rezende; suplente - Deputado Chico
Rafael. Designo. A Ares de Apoio às Comissões.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.05912000
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre o acesso gratuito, por meio da Internet, às informações
prestadas por órgãos e entidades da administração direta e indireta do
Estado, Ministério Público e Tribunal de Contas,

Preliminarmente, foi a proposição analisada pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão analisá-la quanto ao mérito, nos termos do art.
102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela institui o acesso gratuito, por meio da Internet, às

informações prestadas por órgãos e entidades da administração direta e
indireta do Estado, Ministério Público e Tribunal de Contas.

Cabe salientar que, como bem argumentou a Comissão de Constituição e
Justiça, a proposição encontra amparo no principio da publicidade, instituído
pela Constituição Federal. Tal princípio torna obrigatória a divulgação oficial
do ato, para conhecimento e controle dos interessados diretos e do povo e
para o inicio de seus efeitos externos.

A publicação que produz efeitos jurídicos é a do órgão oficial da
administração, ou seja, dos diários oficiais das entidades públicas, como
também a dos jornais contratados para efetuar publica ções oficiais.
Entretanto, não podemos deixar de apontar que a Internet, nos dias de hoje,
tornou-se um dos meios mais utilizados de comunicação e divulgação de
informações, facilitando e ampliando a publicidade dos atos administrativos.
órgãos de todos os Poderes do Estado divulgam diariamente, em suas
páginas nessa rede, suas decisões, atos, decretos, legislação e outros
assuntos de interesse da população, contribuindo, cada vez mais, para a
transparência dos atos administrativos.

De acordo com a conceituação co Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que
adquira ou utilize produto ou serviço como destinatário final, e fornecedor,
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada que desenvolva, entre
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outras atividades, a prestação de serviços.

Dessa forma, entendemos que o projeto em exame vai ao encontro dos
interesses dos cidadãos, tornando disponível, gratuitamente, mais um canal
de informação e orientação para o consumidor, que tomará ciência dos atos
de publicação obrigatória no órgão oficial, entre os quais se incluem os atos e
contratos relativos aos serviços prestados pela administração pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1 .05912000

na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende. relator - Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.074/2000
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Nivaldo Andrade, o Projeto de Lei n° 1.07412000

modifica o parágrafo único do art 8 0 da Lei n° 12.265, de 2417196.
Ao examinar a matéria, preliminarmente, a Comissão de Constituição e

Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda n° 1, que apresentou. O projeto vem, agora, a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em exame altera o parágrafo único do art. 8 0 da Lei n°

12265, de 1996, que dispõe sobre a pesca. O artigo trata das proibições
relativas a essa atividade, das quais excetuam-se os atos de pesca para fins
científicos, de controle ou de manejo de espécies, autorizados e
supervisionados pelo órgão competente. A iniciativa visa a liberar a pesca
amadora ou desportiva no rio das Mortes, em toda a sua extensão, salvo no
período da piracema. Essa liberação revoga a proibição estabelecida por
meio do inciso 1 do art. 12 do Decreto n° 38.744, relativa ao trecho de 10km
daquele curso de água, situado entre a ponte do Ibitutinga e a ponte do
Bezerrão.

E importante lembrar que esta Comissão promoveu recentemente
audiência pública em Barbacena, com o objetivo de discutir e conhecer as
condições das águas do rio das Mortes. Para melhor subsidiar este parecer,
a Comissão baixou diligência ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -,
solicitando informação sobre as razões que motivaram a proibição naquele
trecho do rio e se elas ainda se justificam. Foram solicitadas, também, à
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM - informações sobre o grau de
contaminação daquele rio por metais pesados.

Em resposta à solicitação feita e com base em análise técnica e
administrativa, a Diretoria de Gestão da Pesca do IEF informou que não se
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justificaria tal proibição, tendo em vista não ter ocorrido, na época da
promulgação do referido decreto, nenhum estudo técnico-científico que
justificasse a proibição naquele ambiente. Estudos realizados "in loco"
indicam que o trecho citado não demonstra nenhum processo de degradação
ambiental que possa ser causado pela pesca amadora ou de subsistência.
Além disso, entende-se que a pesca feita de modo racional poderia ser
benéfica para o corpo hídrico.

Quanto à solicitação dirigida à FEAM, foram repassadas informações sobre
a qualidade das águas da sub-bacia do rio das Mortes, consideradas como
de classe 2- Essa classe define as águas destinadas a vários usos, entre os
quais o abastecimento doméstico, após tratamento convencional, a irrigação
de hortaliças e plantas frutíferas e a criação natural ou intensiva (aqüicultura)
de espécies destinadas à alimentação humana.

No caso específico das águas do rio das Mortes, observou-se que não
houve significativa variação nos níveis de qualidade em 1999,
comparativamente a 1998, e que as condições de qualidade mantiveram-se
satisfatórias, com predominância do nível médio. Constataram-se, porém, ao
longo do rio, as interferências por lançamento de esgotos domésticos,
atividades minerarias e manejo inadequado do solo. Há ocorrências, acima
dos limites de classe, de alumínio, coliformes fecais, fosfato, fenáis.
manganês. Isso pode significar que, embora enquadrado na classe 2, esse
rio apresentaria condições piores de qualidade, como as da classe 3.

A maioria dos rios de Minas está enquadrada na classe 2. No entanto,
sabemos que, em sua quase totalidade, essas águas apresentam nível de
poluição maior do que os definidos para essa classe. Esse fato, em principio,
poderia significar a inadequação da liberação da pesca nos rios de Minas, o
que, sabemos, no entanto, ser inviável, no mínimo, por privar o pescador de
exercer o direito que a lei lhe concede. A solução, a nosso ver, está
estreitamente ligada à necessidade de se investir, cada vez mais, na
recuperação dos nossos rios, para que a população disponha de água em
qualidade e quantidade, o que determinará, conseqüentemente, o equilíbrio
ecológico dos ecossistemas aq uáticos Nesse sentido, cabe aos órgãos e às
entidades do poder público, às organizações da sociedade civil e à população
em geral zelar pela qualidade do seu bem mais precioso, que é a água.

Para melhor adequação à política de proteção da fauna aquática e para
resguardar a necessidade de intervenção do órgão competente em caso de
acidente ou acentuada degradação ambiental do rio em questão, para o bem
da saúde pública e da proteção ao meio ambiente, estamos apresentando, ao
final deste parecer, a Emenda n° 2, a qual incorpora o conteúdo da Emenda
n°1.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.07412000, no 1° turno, com a Emenda n° 2, a seguir apresentada, e pela
rejeição da Emenda n° 1, que fica prejudicada devido à aprovação da
Emenda n°2.

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso II do parágrafo único do art. 80 da Lei n° 12.265, de 24 de

julho de 1996, de que trata o art. 1 0 do projeto, a seguinte redação:
"Art. 1°- .................................................................
"Art. 8°- .................................................................
Parágrafo único - .....................................................
II - a pesca amadora ou desportiva no rio das Mortes, em toda a sua

extensão, salvo no período da piracema ou em caso de acidente ou de risco
de degradação ambiental, mediante justificação do órgão competente.'."

Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Nivaldo Andrade.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 303/99
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epígrafe institui o

Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos e dá outras providências.
Aprovado no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 5 e a Subemenda n° 1 à

Emenda n° 9, vem o projeto a esta Comissão para exame, nos termos do art.
189, § 1°, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos tem por objetivo propiciar
um tratamento humanitário e digno ao segmento populacional menos
privilegiado do Estado. Com a implementação do Programa, espera-se,
também, que diminuam as internações hospitalares e asilares, o que significa
uma grande melhora nas condições emocionais dos beneficiários, que, desta
forma, não se afastam da família.

Embora já haja diretrizes e normas, tanto no âmbito da União como na
o esfera estadual, que apontam para a implementação das medidas instituídas
o na proposição em tela, constata-se que a efetivação das políticas públicas de

apoio ao idoso ainda não ocorreu.
Reconhecidas a necessidade e a importância do apoio ao idoso no Estado

e considerado o índice de crescimento da população idosa no Pais, entende-
se como justa e oportuna a proposição em análise.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n°

303/99 na forma do vencido no 1° turno.
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Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Luiz Menezes.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°303/99

Institui o Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos e dá outras
providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituido o Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos.
Parágrafo único - O Conselho Estadual dos Idosos participará do

planejamento das ações do programa de que trata esta lei, nos termos
definidos em regulamento.

Art. 2° - O Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos destina-se ao
atendimento à pessoa idosa em seu próprio domicilio, por meio de equipes
multidisciplinares..

Art. 30 - O Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos terá como
beneficiárias as pessoas que preencham os seguintes requisitos:

- tenham, no mínimo, 60 anos de idade;
II - sejam dependentes.
Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se dependente a pessoa

que não tenha condições próprias de subsistência, necessite de cuidados
médicos e cuja renda familiar mensal seja inferior a três salários mínimos.

Art. 4 0 - O Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos será
implementado no âmbito municipal, por meio de convênio a ser firmado entre
o Estado e os municípios.

Parágrafo único - O Programa de que trata o "caput" deste artigo será
acompanhado, controlado e avaliado pela direção estadual do Sistema Único
de Saúde-

Art. 50 - Os procedimentos a serem adotados para o atendimento domiciliar
ao idoso serão estabelecidos por meio de regulamento a ser expedido pelo
Poder Executivo.

Art. 6° - A critério da equipe multidisciplinar, o idoso será encaminhado,
quando necessário:

- para tratamento hospitalar;
II - para internação asilar, se dependente.
Art. 70 - Os recursos financeiros necessários para a implantação e a

manutenção do programa de que trata esta lei serão consignados na lei
orçamentária anual.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 32199
Comissão de Redacão
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O Projeto de Lei n° 32/99, da Deputada Maria José Haueisen, que

determina a obrigatoriedade da divulgacão das informações relativas a
veículos apreendidos por autoridade policial, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°32/99
Torna obrigatória a divulgação de informações sobre veículos apreendidos

por autoridade policial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado divulgará, por meio do ór gão oficial dos Poderes do

Estado e de sistemas informatizados de comunicação de dados, a intervalos
não inferiores a noventa dias, relação dos veículos apreendidos por
autoridade policial sob suspeita de terem sido roubados ou furtados.

§ 1° - A relação a que se refere o "caput' deste artigo conterá, sempre que
possível, dados relativos ao modelo, á cor predominante e aos números do
chassi e da placa dos veículos apreendidos desde a última divulgação.

§ 2° - Cópia da relação publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado
será afixada em todas as delegacias de trânsito do Estado, em local que
possibilite ao público fácil acesso e visualização.

§ 30 - A primeira relação divulgada após a publicação desta lei conterá
informações referentes aos veículos apreendidos nos noventa dias anteriores
á sua divulgação.

Art. 20 - Sempre que for possível sua identificação, o proprietário será
notificado, pela autoridade responsável, da apreensão do veículo, por meio
de correspondência registrada.

Parágrafo único - O veículo não reclamado por seu proprietário no prazo de
um ano será avaliado e levado a hasta pública, e o valor arrecadado será
depositado na conta do ex-proprietário, deduzido do montante a divida
relativa a multas, tributos, despesas administrativas e encargos legais.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000-

o
	G!ycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - João Paulo.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°197/99
o	 Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 197/99, do Deputado Alberto Bejani, que concede
pensão especial aos dependentes do ex-Cabo PM Valério dos Santos



84
Oliveira, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido
no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°197/99
Promove, " post mortem", o Cabo PM Valério dos Santos Oliveira a 3°-

Sargento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica promovido, "post mortem", à graduação de 3°-Sargento, a

partir da data de seu falecimento, o Cabo PM Valério dos Santos Oliveira.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrãrio.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - João Paulo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°307199
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 307199, do Deputado Ermano Batista, que atribui ao
DER-MG responsabilidade pela construção, pela manutencão e pelos
reparos dos trechos de estrada que menciona, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final.
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°307/99
Atribui ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG - a responsabilidade pela construção, pela manutenção e
pelos reparos dos trechos de estrada que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - São de responsabilidade do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a construção, a
manutenção e os reparos dos trechos de vias urbanas que servem como leito
de estradas sob sua jurisdição.

Parágrafo único - A responsabilidade atribuida ao DER-MG nos termos do
"caput" deste artigo cessará caso o município se manifeste contrariamente a
ela perante esse órgão.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora - João Paulo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°639/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 639199, do Deputado Fábio Avelar, que declara de
utilidade pública a Casa de Ogum Lodé e Oxum Apará, com sede no
Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do ar!.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°639/99
Declara de utilidade pública a Casa de Cultura, Assistência Social e dos

Cultos Afro-Brasileiros Ogum Lodé e Oxum Apará, com sede no Município de
Santa Luzia.

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

Social e dos Cultos Afro-Brasileiras Ogum Lodé e Oxum Apará, com sede no
Município de Santa Luzia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 15 de junho de 2000.
Wanderley Ávila, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°703/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 703199, dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Ivo
José, que institui o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de
Renda do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do ar!.
268 do Regimento Interno.

Esta Comissão propõe a supressão da expressão «do Estado de Minas
Gerais" do nome do Conselho, uma vez que nele já consta o termo «estadual"
e que o alcance da lei se restringe, necessariamente, a Minas Gerais. Além
disso, sugerimos a fusão dos incisos II e III do ar!. 3 0 por entendermos que o

a conteúdo deste último está expresso noprimeiro.
j	Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
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que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°703/99
Institui o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e

Geracão de Renda, vinculado á Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, ao qual incumbe deliberar
em caráter permanente sobre as políticas públicas de fomento e apoio à
geracão de trabalho, emprego e renda e à qualificação profissional no
Estado-

Art. 20 - O Conselho de que trata esta lei tem composi ção tripartite,
constituída pela representação paritária de trabalhadores, de empregadores e
do poder público estadual.

§ 1 0- O Conselho se organizará em câmaras que convocarão, para a sua
assessoria, entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores
e do poder público que tenham afinidade com a sua atribuição específica,
respeitado o caráter paritário dessa participação.

§ 20 - O Conselho poderá criar um Grupo de Apoio Permanente - GAP -
para assessorã-lo em temas e necessidades específicas, observadas as
disposições da Resolução n° 80 do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.

Art. 30 - O Conselho de que trata esta lei tem as seguintes atribuições:
- propor aos órgãos públicos e entidades não governamentais programas,

projetos e medidas efetivas que visem a minimizar os impactos negativos do
desemprego conjuntural e estrutural no Estado;

II - elaborar e apreciar projetos de geração de trabalho, emprego e renda e
de qualificação profissional no Estado;

III - incentivar a instituição de Conselhos Municipais de Trabalho pelas
Câmaras de Vereadores, homologá-los e assessorá-los, em conformidade
com a Resolução n° 80 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - CODEFAT -;

IV - propor programas, projetos e medidas que incentivem o associativismo
e a auto-organização como forma de enfrentar o impacto do desemprego nas
áreas urbana e rural do Estado;

V - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos utilizados na
geração de trabalho, emprego e renda e na qualificação profissional no
Estado, priorizando os oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT -;

Vi - participar da elaboração, do acompanhamento e da execução do plano
de trabalho do Sistema Nacional de Emprego - SINE - e propor a
reformulação de suas atividades e metas, quando necessário, em
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consonância com as diretrizes do CODEFAT;	 -

VII - propor os objetivos, as regras, os critérios e as metas do Plano de
Qualificação Profissional do Estado de Minas Gerais e acompanhar sua
execução, garantindo sua interiorização e transparência por meio dos
Conselhos e Comissões Municipais de Emprego;

VIII - formular as propostas relacionadas com as políticas públicas de
geração de trabalho, emprego e renda e de qualificação profissional.

Art. 40 O Conselho Estadual do Trabalho. Emprego e Geração de Renda é
composto por dezoito membros, que representam, paritariamente, os
trabalhadores, os empregadores e o poder público, da seguinte forma:

- pelos trabalhadores, um representante de cada uma das seguintes
entidades:

a) Central única dos Trabalhadores - CUT -;
b) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais

- FETAEMG -;
c) Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT -;
d) Social Democracia Sindical - SDS -;
e) Força Sindical - FS -;
f) Cantas Brasileira - Regional de Minas Gerais;
II - pelos empregadores, um representante de cada uma das seguintes

entidades:
a) Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -;
b) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -;
c) Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - FCEMG -;
d) pequenas e microempresas de Minas Gerais;
e) Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Minas

Gerais - FETCEMG -;
O Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -;
III - pelo poder público, um representante de cada um dos seguintes

órgãos:
a) Ministério do Trabalho e Emprego - Delegacia Regional do Trabalho de

Minas Gerais;
b) Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e

do Adolescente;
c) Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;
d) Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
e) Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
O Secretaria de Estado do Turismo.
§ 1 0 -- A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais será

representada no Conselho por um Deputado, indicado pelo Presidente da
Casa, escolhido entre os membros da Comissão do Trabalho, da Previdência
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e da Acão Social, o qual não terá direito a voto.

§ 2° - Cada representante efetivo terá um suplente e mandato de até três
anos, permitida uma recondução.

§ 30 - Os membros do Conselho não são remunerados e serão designados
pelo Governador do Estado, após a indicação pelos órgãos e pelas entidades
representados.

§ 4° - O Conselho será presidido por um de seus membros, eleito para um
mandato de um ano, observado, na sua sucessão, o sistema de rodízio entre
os representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do poder público.

Art. 50 - O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda
promoverá uma conferência anual, a realizar-se preferencialmente no mês de
dezembro, na qual será empossado o seu Presidente e para a qual serão
convocadas as entidades envolvidas no processo de geração de emprego e
renda, aí incluídos outros Conselhos Estaduais.

Parágrafo único - O primeiro provimento da Presidência se dará em até
quarenta e cinco dias após a publicação desta lei, e o mandato se estenderá
até dezembro de 2001.

Art. 6° - O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda
tem uma Secretaria Executiva, à qual competem as ações de cunho
operacional demandadas pelo Conselho e o fornecimento das informações
necessárias às suas deliberações.

Parágrafo único - A Secretaria Executiva do Conselho é exercida pela
coordenação estadual do SINE - MG, integrante da Diretoria de Emprego e
Renda da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente.

Art. 70 - O Conselho elaborará seu regimento interno no prazo de quarenta
e cinco dias.

Art. 80 - O Governo do Estado assegurará à Secretaria de Estado de
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente recursos
suficientes para garantir a estrutura física e a de pessoal necessárias à
implantação e ao funcionamento do Conselho Estadual do Trabalho,
Emprego e Geração de Renda e de sua Secretaria Executiva.

Art. 90 - O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda
absorverá as funções da Comissão Estadual de Emprego, criada pelo
Decreto n°36.823, de 27 de abril de 1995.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - João Paulo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 706/99
Comissão de Redação
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O Projeto de Resolução n° 706199, da Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terra devoluta que
especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.	-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°706/99
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição

do Estado, a alienação de terra devoluta que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62. XXXIV,

da Constituição do Estado, a alienação, em favor de Orlinda Gomes do
Nascimento e Vitória Régis Nascimento Lima, de terra devoluta com área de
150,9802ha (cento e cinqüenta vírgula nove mil oitocentos e dois hectares),
situada no lugar denominado Fazenda Vitoriosa - São Simão, no Município
de Almenara.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000-
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - João Paulo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 730/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°730/99, da Deputada Elaine Matozinhos, que declara de
utilidade pública a Fundação Danilo Pena, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°730/99
Declara de utilidade pública a Fundação Danilo Pena, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Danilo Pena. com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Saladas Comissões, 15 de junho de 2000.
Wanderley Ávila, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°839/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 83912000, do Governador do Estado, que dá a
denominação de Cesário Nunes dos Santos à unidade da rede estadual de
ensino situada no Município de Cônego Marinho, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°839/2000
Dá a denominação de Cesário Nunes dos Santos à unidade da rede

estadual de ensino situada no Município de Cônego Marinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Passa a denominar-se Escola Estadual Cesário Nunes dos Santos

a Escola Estadual de Veredinha, situada na Fazenda Veredinha, no
Município de Cônego Marinho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000-
Wanderley Ávila, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°848/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 84812000, do Deputado Anderson Adauto, que declara
de utilidade pública a Associação Recreativa e Cultural - a P Bateria de
Carneirinho - MG, com sede no Município de Carneirinho, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°848/2000
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Cultural - a P

Bateria de Carneirinho - MG, com sede no Município de Carneirinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associacão Recreativa e

Cultural - a 1a Bateria de Carneirinho - MG, com sede no Município de



91
Carneirinho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2000.
Wanderley Ávila, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 860/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 86012000, do Deputado Wanderley Avila, que declara
de utilidade pública a Loja Maçônica Benzo di Cavour, com sede no
Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°860/2000
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Benzo di Cavour n° 28, com

sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Benzo di

Cavour n°28, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 89512000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 89512000, do Deputado Luiz Fernando Faria, que
declara de utilidade pública a Escola Futebol do Futuro, com sede no
Município de Santos Dumont, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do ad.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°895/2000
Declara de utilidade pública a Escola Futebol do Futuro, com sede no

Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Escola Futebol do Futuro,

com sede no Município de Santos Dumont.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões, 15 de junho de 2000.
Wanderley Ávila, Presidente - Antônio Júlio, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°91912000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 91912000, do Deputado Ailton Vilela, que declara de
utilidade pública a Associação Rioverdense de Assistência e Promoção
Humana - ARAPRU -, com sede no Município de Conceição do Rio Verde, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°919/2000
Declara de utilidade pública a Associação Rioverdense de Assistência e

Promoção Humana - ARAPRU -, com sede no Município de Conceição do
Rio Verde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rioverdense de

Assistência e Promoção Humana - ARAPRU -, com sede no Município de
Conceição do Rio Verde.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°934/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 93412000, do Deputado Sargento Rodrigues, que
declara de utilidade pública a Ação Social Obreiros Mirins, com sede no
Município de Selo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°934/2000
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Obreiros Mirins, com

sede no Município de Selo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social,

Obreiros Mirins, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°949/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 94912000, do Deputado Agostinho da Silveira, que
declara de utilidade pública a Vila Vicentina Carlos de Almeida Sobrinho, com
sede no Município de Cana Verde, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do ai.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°949/2000
Declara de utilidade pública a Vila Vicentina Carlos de Almeida Sobrinho,

com sede no Município de Cana Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Vila Vicentina Carlos de

Almeida Sobrinho, com sede no Município de Cana Verde,
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°95012000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 950/2000, do Deputado Anderson Adauto, que declara
de utilidade pública a Federação Mineira de Associações Microrregionais de
Municípios - FEMAM -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

t Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno,

Assim sendo, opinamos por se dar â proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°950/2000
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Associações

Microrregionais de Municípios - FEMAM -, com sede no Município de Belo
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Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de

Associações Microrregionais de Municípios - FEMAM -, 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 Comissões, 4 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - João Paulo, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 96012000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 96012000, do Deputado Anderson Adauto, que declara
de utilidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto Lagoa Azul II -
AMOCLAZ -, com sede e foro no Município de Ituiutaba, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°960/2000
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto

Lagoa Azul II - AMOCLAZ II -, com sede no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Conjunto Lagoa Azul II - AMOCLAZ II -, com sede no Município de ltuiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2000-
Glycon Terra Pinto. Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 96112000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 96112000, do Deputado Pastor George, que declara de
utilidade pública a Associação Comunitária Beth-Shalon - ACBS -, com sede
no Município de Santana do Paraíso. foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°961/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beth-Shalon - ACBS

-, com sede no Município de Santana do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Beth-

Shalon - ACBS -, com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olívia,

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°973/2000
Comissão de Redacão

O Projeto de Lei n° 97312000, do Deputado José Milton, que declara de
utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Arame, com
sede no Município de Lagoa Dourada, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°973/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do

Arame, com sede no Município de Lagoa Dourada.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Arame, com sede no Município de Lagoa Dourada.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 97812000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 97812000, do Governador do Estado, que altera o art.
11 da Lei n° 13.458, de 12 de janeiro de 2000, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 97812000

Altera o art. 11 da Lei n° 13.458, de 12 de janeiro de 2000, que dispõe
sobre a distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação entre o Estado e
os municípios, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O art. 11 da Lei n° 13.458, de 12 de janeiro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11 - Esta lei entra em vigor em 1 0 de julho de 2000"."
Art. 20 - Fica o Estado autorizado a abrir, no orçamento da Secretaria de

Estado da Educação, crédito adicional especial de RS14.000.000.00
(quatorze milhões de reais) para o atendimento do disposto no inciso II do art.
1 0 da Lei n° 13.458, de 12 de janeiro de 2000, utilizando-se recursos do
orçamento e do excesso de arrecadação de receita da Quota Estadual do
Salário-Educação.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de julho de 2000
Marco Régis, Presid ente: João Paulo, relator - Ailton Vilela-

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.008/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.008/2000, do Deputado Anderson Adauto, que
declara de utilidade pública a Fundação José Marth, com sede e foro no
Município de Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada : nos termos do § 1 0 do ad.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação flnal,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.008/2000
Declara de utilidade pública a Fundação José Marth, com sede no

Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ant. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação José Marth, com

sede no Município de Araxá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olivia.



97
BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA 157a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 51712000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagem n° 12412000 (encaminha indicação para o
cargo de Diretor-Geral do IEF), do Governador do Estado - Ofícios e cartões -
28 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de
Emenda à Constituição n°43/2000 - Projetos de Lei nos 1.122 e 1.12312000 -
Requerimentos n°5 1.530 a 1.53412000 - Requerimentos da Comissão de
Turismo, da Comissão Especial do Rio São Francisco e dos Deputados Paulo
Piau, Márcio Cunha e outros e Agostinho Patrús e outros - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Turismo, do Trabalho e de Educação e da
Deputada Elbe Brandão - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Wanderley Ávila, Rogério Correia, Hely Tarqüínio, Sargento Rodrigues, Ivo
José e Dalmo Ribeiro Silva - 28 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões: CPI da
Saúde - Comissão Especial do ex-Presidente Juscelino Kubitschek -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de
Lei no 14.457 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Agostinho Patrús e outros e Márcio Cunha e
outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 97812000; aprovação - Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 389199; discurso do Deputado Miguel
Martini; questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
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José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Mi guel Martini -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo Piou - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h13min, a listo 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1 Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Márcio Kangussu, 2 0-Secretário "ad hoc", procede á leitura da

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

- O Deputado Agostinho Patrús, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 12412000*
Belo Horizonte, 4 de julho de 2000.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, em atenção ao disposto no

art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado, e consoante decisão do
Supremo Tribunal Federal : o nome do Dr. José Luciano Pereira para assumir
o cargo de Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Atenciosamente.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicada de acordo com o texto original.

OFICIOS
Dos Srs. Reynaido Ximenes Carneiro, Desembargador, e Mauro

Simonassi, Juiz de Direito de Nova Era, com serventuários dessa comarca,
solicitando sejam aprovadas as emendas apresentadas ao Projeto de Lei
Complementar n° 17199. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n°
17/99.)

Do Sr. Murilio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, encaminhando
cópia da Carta de Rondônia, documento assinado por todos os Secretários
da Educação do Pais. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz
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de Fora, encaminhando cópia de mocão de apoio à instalação, de uma
unidade da EMBRAER nesse rnunicipio. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Luiz Carlos Martins, Presidente da Câmara Municipal de Caeté,
encaminhando moção de congratulações à Comissão de Fiscalização
Financeira desta Casa. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais, agradecendo o convite para o Debate Público A Segurança
do Voto na Urna Eletrônica Brasileira.

Do Sr. Vinicius de Lara, Diretor Financeiro do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação dos recursos que
menciona, conforme estabelecido no Convênio n° 812000, firmado entre essa
autarquia e a Secretaria da Educação.

Da Sra. Mõnica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do FNDE,
informando a liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados a

1 garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José lideumar Soares Pereira, Presidente do Sindicato dos
Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais - S1NCODIV-
MG -, denunciando a prática do comércio, em Minas Gerais, de veículos de
outros Estados. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Roberto Appel, Presidente da Associação Mineira dos Fabricantes
de Placas para Veículos, apresentando denúncias sobre as atividades da
Fábrica de Placas Montese e solicitando a adoção das providências cabíveis.
(- A Comissão de Justiça.)

Da Sra. Elisabete de Oliveira Jerônimo, encaminhando sugestões relativas
à segurança pública.	 -

CARTOES
Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, cumprimentando este Legislativo

pela iniciativa de debater, com a sociedade mineira, o aumento da violência e
da criminalidade no Estado.

Do Sr. Antônio Salustiano Machado, Secretário da Saúde, agradecendo o
convite para a Teleconferéncia Segurança Pública: o Papel do Estado e da
Sociedade.

Dos Srs. Carlos Volpe de Paiva, Presidente da COHAB-MG, e Maria das
Dores da Malta Castro, Presidente da AMAS, agradecendo o convite para a
reunião especial em homenagem á PMMG, pelos seus 225 anos de criação,
e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado, por seu primeiro ano de
desmembramento da PMMG.

Do Sr Carlos Volpe de Paiva, Presidente da COHAB-MG, agradecendo o
convite para a reunião em homenagem ao Unicentro Newton Paiva.

Do Cel.-Av. Francisco José da Silva Lobo, Comandante do CLAAR,
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agradecendo o convite para a reunião de entrega do titulo de Cidadão
Honorário de Belo Horizonte ao Dr. Gustavo Costa Valadão.

Do Cel. PM QOR Sebastião Lucas Filho, Secretário Executivo da
Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Rio Grande,
informando a nova composição da Diretoria dessa Associação.

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:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°43/2000

Acrescenta o § 4° ao art. 74 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica acrescentado ao art. 74 da Constituição do Estado o seguinte

§ 4°:
"Art. 74- ........................
§ 40 - Todos os convénios celebrados pelo Governo do Estado deverão ser

enviados ã Assembléia Legislativa no prazo de trinta dias contados de sua
assinatura.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de julho de 2000.
Hely Tarqüinio - Antônio Genaro - Carlos Pimenta - Aulton Vilela - Olinto

Godinho - João Leite - Bilac Pinto - Jorge Eduardo de Oliveira - Maria Olivia -
Sebastião Costa - Alvaro Antõnio - Mauro Lobo - Miguel Martini - João Paulo -
Mauri Torres - Sebastião Navarro Vieira - Luiz Menezes - Chico Rafael -
Fábio Avelar - João Batista de Oliveira - Alberto Bejani - Elbe Brandão -
Ambrósio Pinto - Durval Angelo - Wanderley Ávila - Márcio Kangussu.

Justificação: Os convênios são, segundo Hely Lopes Meirelles ("Direito
Administrativo Brasileiro", 23 ed., São Paulo: Malheiros, 1998), acordos
firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e
organizações particulares, para a realização de objetivos de interesse comum
dos participes. Quando celebrados, têm de ser publicados no diário oficial,
nos termos do art. 116, dc o art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666, de
1993. No entanto, publicam-se os convênios apenas resumidamente,
impedindo-se, assim, uma análise mais detalhada desses.

A Assembléia Legislativa é responsável pelo controle externo dos atos do
Executivo, conforme o disposto no art. 74, "caput", da Carta Mineira. O
exame, tão-somente, da minuta dos convênios celebrados pelo Estado
prejudica sobremaneira o seu trabalho fiscalizatório. Por esse motivo,
apresentamos esta proposta de emenda, a qual objetiva munir o Legislativo
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de instrumentos para que cumpra, efetivamente, seu papel fiscalizador.
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos

do art. 201 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N°1.12212000

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Arnurt Amurtel,
com sede no Município de Belo Horizonte

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

Amurt Amurtel, com sede no Município de Belo Horizonte-
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2000
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Associação Beneficente de Amurt Amurtel tem como

finalidade desenvolver atividades assistenciais. beneficentes e filantrópicas,
promovendo a união e coordenando a ação de quantos queiram participar,
mediante o levantamento e a discussão dos problemas, procurando o
encaminhamento de soluções Ademais, estimula o intercâmbio e o bom
convívio entre os moradores, com promoções sociais, desportivas e culturais.

Diante disso, entendemos que a entidade merece o titulo 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° 1.12312000
Define critérios para a correção de débitos tributários em atraso junto ao

Tesouro do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os débitos tributários não quitados nas datas dos respectivos

vencimentos junto ao Tesouro Estadual serão corrigidos pela variação da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP - fixada, periodicamente, pelo Banco
Central do Brasil, por meio de resolução.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
E
	Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
João Paulo
Justificação: Atualmente, a dívida ativa do Estado é corrigida pela taxa

Sistema Especial de Liquidação e Custória - SELIC -, indexador criado por
resolução do Banco Central do Brasil para ser aplicado a financiamentos, e
não a débitos tributários, o que chega a caracterizar usura, prática odiosa e
inadmissível, principalmente quando utilizada por um ente público.
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Esta iniciativa propõe a substituição da taxa SELIC pela taxa TJLF, que

é mais equitativa. Embora seja também fixada por resolução do Banco
Central do Brasil, esse indexador observa a 'meta de inflação calculada pra
rata", nos termas da Lei Federal n° 9.365, de 16112196, e da Medida
Provisória n° 1.966, de 271412000.

Pela sistemática atual, o Tesouro Estadual está agindo coma se fora um
agente financeiro que recebe com atraso o pagamento de uma nota
promissória originária de financiamento, oportunidade em que destila todos
os tipos de acréscimo contra o contribuinte, numa espécie de "cobrança
extorsiva, raivosa e até vingativa".

Esta proposta objetiva restabelecer a justiça nessa relação e otimizar as
possibilidades de os contribuintes cumprirem seus deveres para com o
Estado, ainda que em atraso, o que promoverá, certamente, aumento na
arrecadação.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.53012000, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente da FEAM com vistas a que se tomem providências para
se resolver o problema da contaminação de açude no Bairro Pitangueiras, no
Município de Andradas. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.53112000, da Comissão de Saúde, solicitando seja enviado oficio ao
Secretário da Saúde, pedindo o credenciamento do Hospital de Jaíba junto
ao SUS e o repasse do número previsto de AlHs aos hospitais da região. (- A
Comissão de Saúde.)

N° 1.53212000, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado
pedido de informações ao Presidente da CEMIG sobre possíveis
irregularidades no processo de contratação de pessoal no exercício de 1999.
(- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.53312000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado, nos anais da Casa, voto de congratulações com a Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais pelo seu cinqüentenário de fundação. (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.53412000, do Deputado José Milton, solicitando seja consignado, nos
anais da Casa, voto de congratulações com o Município de Ouro Preto pelo
3020 aniversário de sua emancipação. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

Da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, solicitando a realização,
por esta Casa, de fórum técnico com o tema "Lazer, Trabalho e Qualidade de
Vida".
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Da Comissão Especial do Rio São Francisco, solicitando seja

prorrogado, por 30 dias. o prazo de funcionamento dessa Comissão.
Do Deputado Paulo Piau, solicitando informações sobre gastos com

publicidade feitos por esta Casa. (- Distribuídos á Mesa da Assembléia.)
- São também encaminhados á Mesa requerimentos dos Deputados Márcio

Cunha e outros e Agostinho Patrús e outros.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de
Turismo, do Trabalho e de Educação e da Deputada Elbe Brandão.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com apalavra, o Deputado Wanderley Avila.
• Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais membros da Mesa,

Srs. e Sras. Deputadas, faço uso desta tribuna para abordar dois assuntos
relacionados com a nossa querida cidade de Pirapora, que teve o prazer e
nos deixou por demais envaidecidos por ter recebido na semana próxima
passada o Deputado Rêmolo Aloise, que nos brindou com uma visita àquelas
barrancas do rio São Francisco. Num momento em que se discute a falta de
segurança em todo o País, registrada diariamente em nossos noticiários, é
extremamente importante ressaltar o trabalho de policiamento, fiscalização e
vigilância realizado pela Guarda Municipal de Pirapora, demonstrando a
preocupação da Administração Municipal com a segurança da comunidade
piraporense. Composta de 110 guardas e 4 inspetores, a Guarda Municipal
conta com sede própria, viaturas e serviço de rádio para seu suporte, e
trabalha em parceria com a Policia Militar que, através de treinamento
periódico, capacita seus profissionais para aumentar, cada vez mais, a
melhoria da qualidade de atendimento à municipalidade. Além do trabalho
rotineiro, a Guarda Municipal realiza campanhas de prevenção à violência,
numa ação conjunta com a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente. O objetivo maior dessas campanhas
educativas é esclarecer a população jovem sobre as drogas, cujo uso, além
de afetar a saúde, acaba gerando situações que levam a violência, com
conseqüências dramáticas, com as quais, infelizmente, estamos sendo
obrigados a conviver.

o	Que fiquem registrados meus votos de congratulações e a certeza de que
nossos conterrâneos podem, agora, ficar mais tranqüilos.

o	O segundo assunto, não tão ameno, vou iniciar com um breve histórico: em
o 1973, a Antarctica adquiriu a Companhia ltacolomy de Cervejas. A bebida

proclamada como de preferência nacional encontra na nova fábrica a química
o perfeita, tornando a cerveja de Pirapora procurada, amada e festejada por

todos. E a cidade mineira, conhecida por sua bela praia e pelo animado
Carnaval, contribui para aumentar ainda mais as vendas da já tão famosa
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marca, que, para se instalar em Pirapora, foi beneficiada com incentivos
governamentais e uma isenção fiscal ao longo dos seus dez primeiros anos
de funcionamento.

Mas esse namoro não estava destinado à eternidade. Em novembro de
1998, a fábrica de Pirapora encerrou suas atividades, confirmando a série de
boatos e especulações sobre seu fechamento. A desativação deixou
centenas de pessoas desempregadas, mas com uma pequena esperança: a
possibilidade de reabertura da fábrica em agosto deste ano, com a
recontratação dos funcionários por um salário mais baixo.

Mas essa esperança acaba de cair por terra. A fábrica não sofreu nenhuma
modernização. Muito ao contrário, os piraporenses estão assistindo a um
espetáculo lastimável: o desmanche e o sucateamento do seu maquinário,
que diariamente é levado da cidade em imensos caminhões.

Neste momento em que a indignação toma conta de Pirapora, quero
registrar o meu protesto contra a grande empresa que se aproveitou de todos
os subsídios para se instalar nessa nossa querida cidade, contra a famosa
marca que ameaçou fechar suas portas caso não houvesse redução da tarifa
de água, o que mobilizou toda a representação política do município na
tentativa de atender a essa exigência. Quero registrar meu protesto, em
nome de seus ex-empregados, que já conviviam com o desemprego e agora
precisam se acostumar a conviver com a dura realidade: a Antartica de
Pirapora não existe mais. O sonho acabou, Muito obrigado.

• Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente e Srs. Deputados, hoje me

sinto na obrigação de trazer ao Plenário um pouco da história e do balanço
dos trabalhos que a CPI do Narcotráfico e a sua ação em Minas Gerais vem
fazendo ao longo dos últimos meses. Como relator da CPI, estamos iniciando
a preparação do relatório. Algumas questões já é necessário levantar para
que os Deputados e a própria Presidência da Assembléia Legislativa já
tenham, pelo menos, alguns dados sobre os trabalhos.

Nas últimas semanas, a CPI do Narcotráfico vem, com o total apoio do
conjunto da Assembléia Legislativa e da Mesa Diretora, logrando algumas
vitórias importantes, que demonstram o trabalho sério que a Comissão vem
realizando. Para se ter uma idéia, é a primeira que conseguiu um resultado
concreto de julgamento de pessoas: a própria Comissão tinha solicitado aos
Juizes e ao Ministério Público a prisão preventiva de pessoas envolvidas com
o narcotráfico.

Quando fomos a Valadares, em março, fizemos uma solicitação, que foi
atendida: a prisão preventiva da Delegada Maria Aparecida Pinto, feita no dia
em que a CPI estava lá. Essa Delegada foi juigada e condenada a 12 anos
de prisão, junto - se não me engano - com mais 2 detetives, 1 carcereiro e
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outras pessoas- Esse foi o primeiro resultado concreto de julgamento que
uma CPI do Narcotráfico teve no Brasil-

Ontem, recebemos também a notícia de que o Capitão da Polícia Militar,
preso também por solicitação da CPI, por tráfico de drogas na Grande BH, na
região de Contagem, foi condenado a 6 anos de prisão. Foi o nosso segundo
resultado concreto.

Ainda recentemente, com o grande apoio da CPI e o trabalho competente
da Policia Federal, foram apreendidas 1,5t de maconha na região Sul de
Minas, próximo a Muzambinho, terra do Deputado Marco Régis, outro
membro da CPI. Na verdade, essa apreensão significou o desmantelamento
do maior depósito de distribuição de drogas no Brasil. Só nos últimos meses,
foram lançadas naquela região mais de lOt de maconha, que seriam usadas
no tráfico de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Portanto, a CPI vem obtendo vitórias importantes.

Enquanto estávamos em Valadares - gostaria da atenção dos Deputados
para isso -, recebemos denúncia de um cidadão, Devair Lucas, que nos dizia
ser vitima de flagrante forjado pela Delegada Maria Aparecida Pinto,
condenada a 12 anos de prisão, e que isso teria ocorrido por interesse do
Deputado Federal Lael Vareila.

Como há rixa jurídica entre esse cidadão e o Deputado Lael Varella quanto
a problemas patrimoniais, de venda de imóveis, a CPI, sem provas ou
denúncias que envolviam o Deputado em nenhuma questão relativa ao
narcotráfico, nada pôde fazer, a não ser comprovar que, de fato, a Delegada
estava, sim, envolvida com o narcotráfico, com ameaças de morte ao Juiz,
com extorsão e com flagrante forçado em cima do citado cidadão.

Ontem, fomos novamente procurados por esse cidadão, Devair Lucas. Por
espontânea vontade, procurou a CPI dizendo que queria fazer novas
denúncias, que ligariam o Deputado ao narcotráfico. Fizemos consultas a
agentes da Policia Federal de Governador Valadares, que já tinham
conhecimento da tal denúncia e disseram que poderia haver cabimento, mas
que havia novas linhas apresentadas, das quais não tínhamos conhecimento,
na visita que fizemos a Governador Valadares.

Devair Lucas veio ontem, à Assembléia Legislativa. Escutamo-lo, primeiro,
reservadamente, para saber se as denúncias teriam fundamento e não expor
as pessoas com situações que pudessem ser do âmbito da CPI. Ao fazer
uma primeira averiguação, vimos que, de fato, havia indícios preocupantes
da ligação do Deputado Lael Vareila com questões mais profundas que
apenas a rixa entre eles do ponto de vista de negócios que fizeram no
passado. Vou rapidamente falar sobre esses indícios.

Esse cidadão. Devair Lucas, apresentou-nos vários nomes de pessoas
que, segundo ele, seriam 'laranjas", estariam sendo usados como tal para
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transações ilícitas do Deputado Lael Vareila. Mas, verificando os nomes,
vimos que as pessoas, de fato, por meio de estudos que fizemos com o
auxílio da Policia Civil e da Federal, tinham uma quantidade enorme de
caminhões, principalmente Scãnia, em seus nomes. Uma delas, Raimundo,
tinha 59 caminhões Scania em seu nome, 50 transferidos e 9 ainda em seu
nome, sendo que não tem sequer onde morar. Um outro, lavador de carro,
funcionário de um lava-jato vinculado à empresa de Lael Varella, tem
diversos caminhões Scania em seu nome, sendo que sofre, inclusive, de
distúrbios mentais. Tudo isso checamos, antes de fazer essa audiência
pública. Mas esse vinculo foi feito.

Devair Lucas veio até á Assembléia Legislativa, por livre e espontânea
vontade, querendo depor na CPI, e comunicou à imprensa que faria esse
depoimento. Alguns Deputados poderiam perguntar se a CPI foi precipitada e
não deveria ter escutado esse cidadão em reunião secreta. Tivemos todo o
cuidado de verificar se indícios existiam, assim como argumentos novos, em
primeiro lugar. Em segundo lugar, teríamos que zelar pelo próprio Legislativo.
Não fizéssemos essa reunião de público, não escutássemos o cidadão que
veio até a CPI, com documentos, querendo depor abertamente, certamente
seríamos denunciados como aqueles que não quiseram escutar uma
denúncia por envolver um Deputado Federal. Portanto, nossa atitude foi a de
preservação do próprio Legislativo, deixando claro que, a partir dos indícios
existentes, dos dados que temos, estamos averiguando a possível relação
existente entre o Deputado Lael Varella e o narcotráfico em Minas Gerais.

O que temos de concreto é que esses nomes que nos foram dados são de
laranjas", pessoas que não teriam condi ções de ter nenhum caminhão

Scania, não têm onde morar, não têm carro próprio, não têm coisa alguma,
são pessoas extremamente simples. Elas têm algum tipo de ligação com a
empresa do Deputado Lael Varella, em Governador Valadares; um deles, o
Raimundo, é irmão do Gerente de Vendas da empresa do Deputado. O outro,
que é lavador de carro, trabalha num lava-jato que tem ligações com a
empresa do Deputado. Não temos a certeza de que esses caminhões,
comprovadamente em nome desses 'laranjas", têm ou não ligação com a
empresa, averiguação que a CPI está fazendo. Mas, ao que tudo indica, há
evidências de que existem essas ligações, o que não significa que, por isso,
esteja havendo "lavagem" de dinheiro do narcotráfico. Trata-se de denúncia
que teremos de averiguar. Pode ser, até mesmo, alguma forma de a empresa
fugir do Imposto de Renda ou coisa do tipo. Mas a CPI é obrigada, também, a
fazer esse tipo de averiguação.

Presto este esclarecimento aos Deputados, porque nós, da CPI, estamos
tendo o maior cuidado possível para que denúncias feitas tenham indícios e
as pessoas apontadas tenham todas as condições de defesa. Não vamos



rs

107

prejulgar ninguém, mas também não permitiremos que nada seja
acobertado por ser Sicrano, Beltrano, Juiz ou Deputado. Este é um
compromisso de todos nós. Deputados da CPI.

Há, ainda, na CPI, questões a serem tratadas. Provavelmente,
precisaremos de que o conjunto de Líderes prorrogue essa CPI, para a
elaboração do relatório e o fechamento das últimas questões que têm
aparecido.

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
enalteço o seu depoimento, como relator desta CPI, mantendo postura
equilibrada, o que não me surpreende, porque, desde que chegou a esta
Casa, foi sempre explícito em suas ações, sendo, por isso, merecedor da
nossa admiração e estima.

Ontem, quando tomei conhecimento da questão ligada ao Deputado Lael
Varelia, preocupei-me, porque a nossa região da Zona da Mata está sendo
vista. Conheço esse Deputado desde 1986 e, apesar de os nossos contatos
estarem restritos à política, conheço a sua luta e o seu trabalho em favor da
nossa região. Nesse tempo todo em que está no Congresso, mesmo que não
estivesse fazendo nada. bastaria o que tem feito por Muriaé. Fez o Hospital
do Câncer, que se tornou referência para Minas e o Brasil. Após o
falecimento do seu filho, doou-se por inteiro a essa causa, contando,
evidentemente, com a ajuda de verbas externas.

Como V. Exa. disse, precisa haver cautela no exame dessa questão,
porque é muito doloroso para uma pessoa estar sendo acusada.
Evidentemente, o Deputado virá a esta Casa, quando for convidado, para se
explicar. Tenho certeza de que houve um mal-entendido. Posso afirmar que
jamais alguém falou que o Deputado Lael Varella estivesse envolvido com
drogas, nem na Zona da Mata. No que tange à comercialização, se houver
algum erro, que seja explicado. E muito importante que a comunidade saiba
que não está envolvido com essa questão do tráfico de drogas. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço o aparte, Deputado Bené Guedes.
Fico devendo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues. Tenho certeza de que
poderá retomar esse assunto.

Faremos toda essa averiguação, para saber se há ou não vínculo entre o
o Deputado Lael Varelia e essa questão do tráfico de drogas. Jamais

deixaríamos que a CPI fosse usada como tribuna para tratar de alguma
questão pessoal. Sabemos da rixa que existe entre o Deputado e o Sr. Devair
Lucas, que fez a denúncia, mas estamos nos limitando às comprovações
documentais. Averiguaremos e apuraremos os fatos, jamais partidarizando

-c essa questão, que é tão grave, do narcotráfico em Minas Gerais e no Pais.
Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio.
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O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

presentes nas galerias, imprensa, abordaremos alguns itens que são
assuntos do momento e merecem algum esclarecimento-

0 Governador Itamar Franco continua no seu isolamento, basta observar
as fotografias que saem nos jornais, em que S. Exa. aparece apenas na
companhia dos militares e do Sr. Hargreaves. E, nesse isolamento,
consegue, nos seus momentos de fúria ou de ataque, continuar com suas
picuinhas pessoais, prejudicando o Estado. Cada dia, cria um "factôide".
"Factóide" quer dizer parecido com um fato. E são fatos que não sabemos se
são para "marketing", se para chamar a atenção. Isso constitui um narcisismo
hipertrofiado: adorar a si mesmo, chamar a atenção para si mesmo e
esquecer-se de governar o povo.

O povo de Minas Gerais precisa de um rumo. Já vai para dois anos de
Governo, e, até hoje, nada. Tira Secretário, põe Secretário, tira assessoria,
põe assessoria. Já houve troca de mais de dez Secretários em um ano e
meio de governo. Isso traz preocupação ao povo, que está órfão de governo.
E esta Casa, o Poder Legislativo, tem cumprida o seu papel extremamente
bem. Estamos fazemos uma análise do Poder Legislativo. Procuramos
resolver o gargalo que havia no relacionamento da Casa, que continua
prestando o seu serviço, cumprindo sua missão de elaborar as leis, fiscalizar
o Executivo e, mais ainda, compreendendo a situação pessoal do
Governador, que todos os dias 'cria caso" com o Presidente da República.
Os jornais estão tendo que noticiar fatos praticamente superados: o
Governador fazendo questionamento ao Presidente da República, sem ser
respondido. Já aconteceu de, em determinadas circunstâncias, a PM ter de
atuar, mas ele não determinou a PM que se dirigisse ao local. Não adianta
fazer contato com o Município de Buritis, porque a PM não vai. Uma vez fez
vista grossa quando saiu da Fazenda do Presidente um caminhão de adubo,
que foi saqueado pelo MST. Então, o Presidente, para governar com
tranqüilidade, tem direito legal de ser protegido. E o Presidente da República
e fez uso preventivo da força do Exército para proteger, não para confrontar.

O que queremos é pedir ao Governador, aos seus assessores que tratem
das questões maiores do Estado. Picuinhas pessoais estão abaixo do
interesse do povo. Todos estamos cansados dessa posição de confronto com
o Presidente da República. Precisava haver um confronto das questões
maiores, dos problemas da saúde, que está muito complicada no Estado.
Inclusive, o ex-Secretário, nosso companheiro, fez depoimento ontem no
Ministério Público, muito grave. Foram RS14.000.000,00 para o ralo. O povo
está morrendo nas filas. Vamos solicitar a instauração de uma CPI para
promover uma verdadeira auditoria na saúde pública do Estado, no setor
curativo, no setor preventivo, a fim de verificarmos como está o sistema de
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emergência e urgência da FHEMIG, como funciona a FUNEO. Nisso, esta
Casa vai fundo, podem esperar. Vamos fazer um diagnóstico da saúde e
analisar o Estado como prestador de serviço público de saúde.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho fazer um alerta: o Governador
precisa tratar as questões maiores e governar o Estado, deixando dessas
picuinhas, que envolvem seus assessores, como Alexandre Dupeyrat, que só
cria factóides. Precisamos trabalhar com seriedade. Isso é coisa de fantasia
infantil. A imprensa tem que noticiar, mas, quando buscamos algum
conteúdo, não encontramos. Precisamos tratar de questões sérias. No
Legislativo, estamos preocupados em fazer leis ordinárias, inspiradas na
Constituição, fiscalizar os poderes com principio e ética, criando leis
ordinárias, de forma exeqüível e moral, buscando entendimento entre os três
Poderes.

Ontem, o PSDB entrou com ação no Ministério Público, que tem o dever de
fiscalizar o cumprimento da lei, para que se coloque um ponto final nessa
questão das placas. Há uma briga para saber se é estrada federal ou
estadual, mas a prioridade são as estradas asfaltadas, viáveis, com boa
conservação, a fim de se evitarem os desastres que ceifam tantas vidas.

No Legislativo, não estamos de lado algum, apenas queremos o fim dessas
brigas menores, e, por isso, fomos ao Ministério Público, impetrar ação no
sentido de encerrar o assunto. Isso virou briguinha política, o que não nos
interessa-

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado HeIy Tarqüinio,
acompanhei o seu pronunciamento, e, realmente, deixa-nos perplexos,
angustiados, em alguns momentos, e extremamente preocupados com os
destinos do Estado. Temos um Governador que dá um péssimo exemplo
para a sociedade com relação â questão partidária, desprezando os partidos
políticos. Foi Presidente da República sem partido politico e agora é
Governador do Estado também sem partido político, além de brigar com os
partidos que lhe deram sustentação e apoio. Hoje, vemos o Estado á deriva,
sem comando, sem direcão, pois o Governador foi para Juiz de Fora,
enclausurou-se e deixou o Estado abandonado-

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão, assim que foi designado Secretário da
Saúde, veio â Comissão de Saúde para falar de um belo programa nessa
área. Aliás, tinha se comprometido a prestar contas. Ora, se fez, como
Secretário, um programa de saúde, não havia outro antes dele, ou seja, não
havia orientação governamental para a área da saúde. Agora, sem o
Secretário Adelmo, a Secretaria está à deriva, com denúncias de roubo,
irregularidade, falcatrua e irresponsabilidade. Enquanto o Governador não
toma atitude, o povo está morrendo, sofrendo as conseqüências de sua
irresponsabilidade.
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A Secretaria da Saúde não tem Secretário, nem Adjunto. A Secretaria

do Meio Ambiente está à deriva, sem Secretário, parece que o Adjunto sairá
agora. A Secretaria da Indústria e Comércio também não tem Secretário. Por
outro lado, o Hargreaves é Secretário da Comunicação Social, da Casa Civil,
Presidente da COMIG e participa de outro órgão também. Apresentaremos
requerimento para que venha ser sabatinado, pois o Presidente da COMIG
tem de ser sabatinado na Assembléia Le gislativa. O Secretário da
Agricultura, Raul Belém, também é Presidente da EMATER. E, também
nesse caso, apresentamos requerimento para que venha ser sabatinado.

Agora, faz uma troca geral, colocando todo o seu grupo. Temos denúncias
graves a respeito da TV Minas. Estamos esperando que cheguem às nossas
mãos, a fim de formalizá-las. Onde está o Governador? Está envolvido com
suas briguinhas pessoais com o Presidente da República, com quem está
muito mais preocupado. Ora, Governador, V. Exa. foi eleito para governar
Minas Gerais, e o povo mineiro está exigindo isso. Em determinada hora põe
as placas, em outra tem alucinações com toda a sua equipe, dizendo que o
nosso Estado será invadido, depois dar entrada a um processo contra o
Presidente da República. O povo mineiro quer saber quando começará a
governar Minas Gerais. Essa é a pergunta que precisa ser respondida.
Existem denúncias de irregularidades na FUNED, na Secretaria da Saúde, na
FHEMIG, além de todas as que já passaram por esta Casa. E uma questão
gravíssima. Esta Casa terá de tomar uma posição, exigindo que Minas tenha
Governo. Enquanto isso, perdemos todos os investimentos que poderiam
estar em nosso Estado, porque foram para São Paulo, Bahia, Espirito Santo
e Rio de Janeiro, por falta de um Governo, de um timoneiro. de um
comandante. Minas está á deriva,

O Deputado Hely Tarqüinio - Muito obrigado, Deputado Miguel Martini.
Reafirmando as suas palavras, o Sr. Itamar Franco está dividindo o povo,
cada vez mais. O povo espera que seu governante promova o bem, seja
equilibrado, colocando as questões do Estado de forma exeqüível,
procurando soluções que amenizem os problemas de sobrevivência e
mantendo as estruturas. Como manter as estruturas se as Secretarias já
trocaram de titular por mais de dez vezes, em um ano e meio? Cada vez que
um Secretário é substituído, o mesmo ocorre com mais de 150 pessoas,
retardando, assim, o funcionamento do órgão. Como estabelecer políticas
públicas? Como administrar o Estado? Estamos estupefatos, porque nunca
tivemos um Governador numa situação dessas. A base de apoio ao governo
na Assembléia é totalmente lábil, isto é, hoje são alguns Deputados, amanhã
são outros, e todos decepcionados. Já cansamos de repetir esse assunto,
que se está tornando até enfadonho.

Outro tema que abordaremos diz respeito à UEMG. Ontem, foi aprovado
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um projeto de lei do Deputado Márcio Cunha. Segundo o Deputado. esse
projeto, desta vez, está correto, já que se trata da doação de uma área á
UEMG destinada á construção do "campus" universitário em BH. Disse ainda
que o ex-Governador Azeredo havia mandado para esta Casa um projeto
similar que incluía a construção de cadeias públicas, o que não é verdade.
Ocupamos esta tribuna para comentar esse assunto e corrigir as palavras de
nosso colega Deputado, que está fazendo afirmação partidária, política, o
que nos interessa pouco. E preciso falar verdade. O ex-Governador Azeredo,
em 1998, enviou mensagem a esta Casa com o objetivo de doar esse mesmo
terreno para a UEMG, além de outros no interior, para a construção de
"campi" universitários. Portanto, o Deputado ressuscitou o projeto,
denegrindo, na sua faia, o que havia sido feito, a fim de dizer que se trata de
um mérito pessoal. Não. O mérito pode até ser dos dois, mas não é somente
dele, pois esse processo começou por meio de mensagem do ex-Governador
Eduardo Azeredo.

Abordarei outro fato extremamente importante, isto é, a proposta de
emenda à Constituição aprovada no Senado sobre a vinculação de
percentuais para a saúde. E um processo gradativo, num horizonte de dois
ou três anos, envolvendo as esferas federal, estadual e municipal.

E muito importante o binômio saúde e educação. Em um tripé, são os dois
pilares mais importantes. Não podemos negar que a educação no Brasil teve
um progresso vertiginoso. Sabemos que, com todas as mazelas
administrativas, os 25% caracterizados e os 18% da União aos municípios
fizeram com que a educação melhorasse e colocasse o Brasil numa situação
ainda sofrível, porém de progresso. Um povo só tem condições dignas se os
seus filhos têm educação de bom nível e igual para todos. Ainda estamos
longe, mas educação é essencial. Seguindo esse raciocínio, em boa hora,
por meio do Deputado Mosconi, criou-se essa proposta de emenda à
Constituição, de vinculação de recursos específicos para a saúde. Embora
estejamos no 72° lugar em condições de qualidade de vida, e parece-me que
em 190 lugar, na América Latina, em saúde, foi muito feliz essa iniciativa.
Depois de sete anos foi aprovada pelo Senado e ainda não o foi em 2° turno
porque, parece-me, tem de ser aprovada pelo Congresso, mas é lógico que
será muito importante.

Deixo um alerta no sentido de que o problema não é só dinheiro para a
saúde, é transparência, gerenciamento, é conhecer os ralos, porque não
adianta vir muito dinheiro e ser mal destinado, mal gerenciado. Parabenizo o
Deputado Mosconi, que recebeu aplausos do Congresso Nacional por essa
proposta, que visa melhorar a saúde e trazer mais felicidade para o nosso
povo. Obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
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O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. e Sras.

Deputadas, gostaríamos de retomar um assunto já abordado desta tribuna
pelo Deputado Rogério Correia, que diz respeito aos trabalhos da CPI do
Narcotráfico. Estamos trabalhando há cerca de cinco meses nessa CPI e já
temos solicitação para que seja prorrogada por mais dois meses.
Entendemos essa solicitação, porque alguns assuntos ainda não foram
definidos, como a fuga de Fernando Beira-Mar do DEOESP; a situação do
Triángulo, em que alguns casos ficaram sem definição: e a questão
envolvendo o Norte de Minas, no caso do Deputado Arlen Santiago e de
Paulo César Santiago, mas gostaríamos de esclarecer que, infelizmente, em
alguns pontos, dependemos de informações de outros ór gãos, como o Banco
Central e companhias telefônicas, no caso de quebra de sigilo bancário e
telefônico, o que vem atrasando o trabalho e a definção dessas linhas de
investigação, em razão de denúncias que chegaram até 'a CPI.

Gostaria de destacar, além disso, que a CPI do Narcotráfico tem um
trabalho reconhecido pela mídia como inédito no Pais, ou seja, através de
investigações, conseguiu obter uma condenação pela justiça mineira. Pela
primeira vez no Pais o trabalho de uma CPI culminou em condenação, e, é
lógico, teremos mais desdobramentos desse trabalho, como disse o
Deputado Rogério Correia.

Não podemos deixar de destacar a colaboração firme da Policia Federal,
do Ministério Público, da Corregedoria da Polícia Civil, da Policia Militar e de
outros órgãos que também foram solicitados. Infelizmente, a CPI também tem
as suas limitações, mas com a força-tarefa somada por todos esses órgãos,
com certeza apresentará, no final, um relatório com um saldo extremamente
Posit ivo. Vamos apresentar várias proposições de lei, porque, ao longo
dessas diligências pelo interior do Estado, deparamos com vários casos, e
temos a certeza de que é necessário corrigir a legislação estadual vigente.
Vamos também propor à CPI federal e aos Deputados Federais que
apresentem também algumas propostas, porque, com certeza, a CPI do
Narcotráfico irá contribuirá com sugestões.

Gostaríamos, mais uma vez, de ressaltar as palavras do Deputado Rogério
Correia. Como sub-relator no caso da região de Valadares, obtivemos essa
condenação na justiça, com a perda da função de vários funcionários
públicos envolvidos, infelizmente, com essa situação criminosa em
Valadares.

Também na situação que envolvia um Capitão da Policia Militar, por meio
do nosso requerimento e de diligências feitas por este Deputado, levamos até
à CRI e não só obtivemos êxito nas investigações, como também a
condenação na justiça.

A CPI do Narcotráfico de Minas Gerais está de parabéns, por ter até o
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presente momento alcançado excelente resultado. E, ao final, a
população terá várias proposições de lei apresentadas, que visarão a impedir
o aumento do narcotráfico e a minimizar esse problema, melhorando as
condições de trabalho no setor das penitenciárias e na ação das duas
polícias.

Encontra-se também em tramitação nessa Casa uma proposta de emenda
à Constituição de autoria deste Deputado, do Deputado Cabo Morais e da
Deputada Elaine Matozinhos, que trata da integração das duas Polícias. Não
podemos deixar de falar sobre o assunto, porque a CPI do Narcotráfico
também detectou que, infelizmente, as duas Policias - a Civil e a Militar -
deveriam estar integradas há muito tempo, porque o resultado negativo
dessa falta de troca de informações e de planejamento no combate ao crime,
nesse desencontro dos dois aparelhos policiais contribui, muito para o
negativismo na ação policial. Ou seja, não temos uni trabalho melhor e uma
eficiência maior nas ações policiais devido à falta de integração dos dois
aparelhos policiais. Esse seria o primeiro assunto que gastaríamos de
ressaltar.

Quanto ao segundo assunto, tenho a certeza de que todos os Deputados
desta Casa já devem ter tido solicitações e encaminhamentos: trata-se do
salário dos servidores do Poder Legislativo.

Gastaríamos, neste momento, de conclamar os demais Deputados desta
Casa a, juntos com a Mesa, viabilizar o reajuste salarial dos servidores do
Poder Legislativo. Temos recebido várias reclamações, não só de nossos
assessores, como de outros gabinetes. E necessário que o Presidente
Anderson Adauto e os demais membros da Mesa venham a discutir esse
assunto com uma certa agilidade.

O Poder Executivo já concedeu aumento salarial a todos os seus
funcionários, e estes, já neste início de mês, estão recebendo os seus
contracheques com aumento. E praxe do Poder Legislativo, todas as vezes
que é dado aumento salarial ao Poder Executivo, reajustar o salário dos seus
servidores.

Fica aqui um apelo ao nobres pares desta Casa para que aceleremos as
discussões e o debate em torno da questão do aumento salarial para todos
os funcionários deste Poder, porque entendemos que eles prestam
relevantes serviços, quer seja no corpo técnico, quer seja no recrutamento
amplo. Entendemos que os nossos servidores devam receber aumento
salarial e que essa questão seja levada ao Colégio de Líderes na sua
próxima reunião- A expectativa é grande, e sabemos que os servidores estão
aguardando um pronunciamento dos Deputados desta Casa Obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.	 -
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.	-
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente. Srs. Deputados, depois de 20 anos

de história, o PT chega à maturidade política. As administrações municipais
em cidades como Belo Horizonte, Ipatinga, Betim, Luz, Poté, Naque,
Turumirim, Coronel Frabiciano. João Monlevade, Itabira, Tombos, Cambuí,
lticínea, entre outras, comprovam a eficiência, a oportunidade e o dinamismo
das propostas do PT para enfrentar os principais problemas modernos, como
a devastação ambiental, o desemprego, a crise na saúde, na educação e na
segurança pública.

Ipatinga e Betim são exemplo de administrações bem-sucedidas nas áreas
ambiental, da educação e da saúde, que vêm consolidar o programa de
governo de nosso partido.

Ao ler o artigo "Udenismo Infantil", assinado pelo psicanalista Everardo de
Oliveira no jornal "Estado de Minas" - edição de 3 de julho deste ano -' passei
a analisar o País antes e depois do PT e fiz ainda algumas indagações do
que seria o Brasil sem o PT.

Com que níveis de corrupção estaríamos convivendo sem o PT? O que
sena dos direitos dos trabalhadores, da greve como forma de pressão, dos
direitos humanos, da discriminação econômica, sem falar na racial, do meio
ambiente, da bolsa-escola, dos Bancos populares, da renda mínima e de
tantos outros projetos que devolvem a dignidade ao povo brasileiro, sem esse
partido?

Mas basta o PT, diante de um impasse que coloca em risco os seus
princípios, adotar posição política coerente, para ser julgado de forma
implacável, como se fosse ele o culpado de todos os desmandos e pelo
Brasil ainda estar distante da justiça social.

O amadurecimento político de nosso partido ensinou-nos também que a
mesma porta que serve de entrada pode também servir de saída. Isso sem
ferir os nossos mais caros preceitos.

O PT dividiu-se no apoio ao Governador Itamar Franco e, quando decidiu
pela participação no Governo, ele o fez consciente. A nossa atuação na
Secretaria de Meio Ambiente comprova o nosso esforço em auxiliar o
Governador. Nossos quadros na Secretaria de Administração, da Educação,
no Instituto da Terra, no Planejamento deixaram transparência de propósitos,
ética e compromisso dos militantes de nosso partido.

Em nenhum momento, o PT esqueceu-se de que o Governo Itamar não era
um governo do PT, mas um governo de coalizão, com forças partidárias
diferentes nos propósitos e no conteúdo.

E aí o ledo engano do psicanalista Everardo de Oliveira, ao julgar a atitude
do PT de abandonar o Governo Itamar Franco como traição, em favor de
interesses paroquiais e corporativos. 0 que ele chama de questiúncula de
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província é, para nós, conquista dos trabalhadores, que é o direito de
greve.

Ao assumir essa atitude, ao contrário do que pensa o Dr. Everardo,
estávamos nos reportando aos nossos princípios, defendendo o direito de
uma categoria reivindicar, lutar pelos seus interesses, ter a liberdade
fundamental de fazer greve e discutir os rumos da educação, da saúde, da
segurança pública, etc. Seabandonássemos os trabalhadores naquele
momento e continuássemosno Governo, mesmo diante do propósito de
demissão de trabalhadores em greve, ai, sim, poderíamos aceitar a acusação
de oportunistas, de empreguismo.

Mas o PT foi altivo, coerente. Preferiu deixar o Governador livre para
governar da forma que bem entender, já que, naquele momento, os nossos
propósitos se distanciavam. Isto não significa que o Governador não seja um
aliado importante. E e será fundamental para implantarmos no País um
governo de centro-esquerda, com um programa de qualidade e de
compromisso com a maioria da população que pretenda erradicar a pobreza
e trazer dignidade para o povo

O PT não traiu Minas, nem o Brasil, nem seus militantes mais valorosos,
como o companheiro Patrus Ananias. Pelo contrário, o PT se fortaleceu, não
quis repetir o ditado que prevaleceu nas revoluções socialistas frustradas, de
que "os fins justificam os meios. Para nós, os meios para conquistar os
nossos objetivos são os instrumentos de educação e conscientização, são os
conteúdos que darão sustentação aos nossos propósitos.

O PT cresce a cada decisão amadurecida, consciente que toma, investe-se
de credibilidade ao assumir postura firme, não corruptível, de defender os
princípios que são as razões de sua existência.

Onde o PT governa impera a moralidade, o zelo com os recursos públicos,
a transparência, a ética e a participação popular. Não queremos carregar
sozinhos a bandeira da moralidade, não queremos ser os donos da verdade.
Por isso, estamos construindo um movimento de centro-esquerda em nível
nacional, que será responsável por tirar o Brasil do marasmo, da corrupção
passiva, da inoperância administrativa e dará um novo alento de esperança
ao nosso povo.

O PT, fora do governo, mantém o seu compromisso com Minas Gerais e
com o Brasil, e não se afastará de seus propósitos, porque são eles que nos
dão sustentação e nos mantêm em consonância com os anseios da maioria
de nosso povo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro da Silva-
0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o

Brasil inteiro assistiu, em transmissão ao vivo, pela televisão, nas fortes cores
de terrível realidade, as cenas do seqüestro ocorrido na lotação Leblon 174,
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no Rio de Janeiro, cujo desfecho, marcado pela tragédia, ensejou decisiva
reação de nossa sociedade para dar um basta a tanta violência e
criminalidade praticadas atualmente, em nosso País.

Encontramo-nos diante de um grande desafio. Como reverter esse quadro
de insegurança e instabilidade que amedronta a todos nós? Que ações
devem ser implementadas? Por onde começar? São indagações que clamam
por urgentes respostas, visto que a sensação é a de que não dá mais para
esperar. Contudo, uma certeza brota desse ambiente de medo e
intranqüilidade. E a de que nenhuma medida obterá êxito bastante se não for
empreendida a partir da mobilização de toda a sociedade em perfeita sintonia
com as instituições que balizam o nosso Estado democrático de direito.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, na vanguarda desse
sentimento, imprime passos decisivos na direção que busca a formatação de
alternativas concretas, que permitam minimizar a verdadeira dor social, que
aflige homens e mulheres, jovens e crianças, ricos e pobres, indistintamente.

E assim que o parlamento mineiro realiza, amanhã, no Dia Estadual da
Segurança Pública, ampla discussão, objetivando trazer a lume ações que,
efetivamente, consigam aprimorar o dever do Estado nessa tarefa tão árdua,
que é manter uma condição mínima para que a população possa
desempenhar suas tarefas cotidianas com tranqüilidade e paz.

Como atividade principal, haverá a Teleconferência Segurança Pública: o
Papel do Estado e da Sociedade Civil, uma boa oportunidade para que o
povo mineiro, legalmente representado, possa exprimir sua ansiedade e, ao
mesmo tempo, propor sugestões para o combate à violência.

E bem verdade que os números exibidos em recente reportagem da revista
"Veja" causam espanto, porém não são eles razão para sucumbirmos diante
da fatalidade. Ao contrário, tornam-se elementos de referência para nos
impulsionar na busca de uma realidade diferente, em que a esperança não
seja frustrada por uma bala perdida, por um seqüestro seguido de morte, pela
ação do crime organizado, pela impunidade ou, até mesmo, pelo hediondo
crime do "colarinho branco":

Não resta dúvida de que uma das ações a ser empreendida é aquela que
passa pela profunda reformulação do sistema de segurança pública. Essa
necessidade decorre do fato de que o referido sistema engloba distintos
momentos e situações da vida da sociedade mineira, envolvendo o
policiamento ostensivo de natureza preventiva, a investigação de delitos e de
crimes, o julgamento dos supostos autores desses delitos, o cumprimento
das medidas punitivas ordenadas e, fundamentalmente, a reintegração do
indivíduo ao convívio social.

Documentos elaborados pela Organização das Nações Unidas atestam
que, em países menos desenvolvidos, um número maior de pessoas vê-se
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compelido a se engajar em atividades criminosas como forma de
sobrevivência econômica. E nesses locais que a cultura da miséria incorpora
o alcoolismo, o uso de drogas, a prostituição, o abandono infantil e altos
índices de delinqüência, incluindo a que se pratica contra as mulheres e as
crianças.

Esse aspecto, Srs. Deputados, Sr. Presidente, ensejador do agravamento
dos índices de criminalidade e violência, aponta-nos para o ponto nevrálgico
de toda a questão. Trata-se da enorme divida social contraída pelo Estado
brasileiro, a qual massacra o povo, privando-o de elementos vitais à
constituição da própria cidadania.

Por-tanto, quando nos propomos discutir a situação da segurança pública,
devemos, essencialmente, focar a atenção naquilo que deve se sobrepor a
todos os interesses. E inadiável direcionar o Estado brasileiro para o
desenvolvimento de políticas sociais eficientes, capazes de atenuar as
agruras e as mazelas experimentadas pela maioria absoluta de nossa
população. Está mais do que comprovado que demanda menos recursos
investir na boa formação da criança do que gastar na recuperação do
delinqüente.

O momento que vivemos reclama lucidez e ação rápida. Não há como ficar
impassível diante da grave realidade. Por essa razão e na condição de
membro do grupo de trabalho constituído por esta Assembléia Legislativa
para elaborar sugestões do Poder Legislativo para a atuação dos órgãos
públicos, conclamamos a todos os mineiros a participar efetivamente no
encontro de amanhã.

E certo que a construção de uma política de segurança pública eficiente no
combate às variadas formas de violência e criminalidade passa pelo
envolvimento de todos nesse debate. Conclamo, assim, o povo mineiro, que
não poderia se omitir neste momento tão significativo e importante para
Minas e o Brasil, de estarmos juntos amanhã, discutindo efetivamente as
sugestões, para que Minas, acima de tudo, possa dar demonstração
inequívoca de ser exemplo de paz, tranqüilidade e respeito à vida humana.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pela
clareza com que aborda o assunto, convocando a sociedade mineira para
discutir a segurança pública. Por outro lado, fico preocupado quando observo
que a segurança, hoje, é. acima de tudo, uma preocupação da sociedade,
das pessoas comuns, que se sentem acuadas, presas em sua residência,
tendo cerceado o direito de ir e vir pelas ruas sem que tenham a vida
colocada em risco. E o que vem acontecendo em parte de Belo Horizonte,
levando pânico ás pessoas.

Preocupa-nos o fato de, no momento em que estamos partindo para os
quatro cantos de Minas, numa teleconferência que será seguida nos grandes
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centros, inclusive em Montes Claros, onde estarei nos trabalhos de
coordenação, observarmos a má vontade do Governador para com essa
iniciativa do Poder Legislativo. Ele disse que não permitirá que nenhum de
seus assessores diretos participe, amanhã, dessa teleconferência O
Governo de Minas Gerais está de pirraça com o Presidente desta Casa por
ter tomado a iniciativa dessa discussão com a sociedade belo-horizontina e
com os grandes centros. Infelizmente, pelas informações que tenho, não
estarão aqui o Secretário da Segurança Pública nem o Comandante da
Policia, sendo que nossa segurança encontra-se nas mãos dessa gente. As
Polícias Civil e Militar são duas corporações absolutamente preparadas, têm
bom nome em Minas Gerais. O Governador deveria estar aqui, para dizer
que a segurança pública é prioritária e uma questão de honra para seu
Governo, em vez de ficar fazendo pirraça e brigando com o Presidente desta
Casa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a participação de V Exa.,
tendo a certeza de que tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo e o
Judiciário, o povo mineiro, num só sentimento, haverá de resgatar, de
retribuir o que há de mais importante para nós, brasileiros, que é a paz, a
tranqüilidade e a felicidade, independentemente da violência.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Cumprimento-o pela
convocação feita, com tanta eloqüência, por V. Exa., conclamando a
participação da sociedade. Gostaria de colocar, para discussão, o fato de que
a questão da violência e da segurança poderia ser resolvida com a educação.
Vemos que algumas escolas têm cinco turnos, sendo que as crianças nelas
permanecem por apenas 3 horas, passando de ano sem estudar. Quero
reafirmar um projeto do nosso partido, o PDT. referente ao CIEP, à escola de
tempo integral, procurando segurar, durante todo o dia, as crianças na
escola, para que não tenham tempo de se envolver com atitudes mal
formadoras de caráter, e não se tornem adultos violentos.

Fiquei triste com o pacote que o Presidente da República apresentou
relativo à segurança: coloca iluminação pública, mas não coloca eletrificação
rural, a fim de que as pessoas continuem morando no campo. V Exa., que
viajou com a Comissão de Agropecuária por todo o Estado, põde ver que a
falência do plantio do algodão na região de Porteirinha e Janaúba, no Norte
de Minas, desempregou 120 mil pessoas, que foram para Montes Claros e
Belo Horizonte Não podemos discutir sobre segurança nas grandes cidades
sem uma proposta de desenvolvimento das cidades do interior, com garantia
de qualidade de vida, de emprego e de renda. Daqui a pouco, haverá 95% da
população de Minas morando na Grande BEl. Assim, será impossível conter a
onda de violência. Desenvolver as cidades do interior será a garantia de que
as pessoas ficarão ligadas aos seus valores culturais e religiosos, ganhando
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o seu sustento nessas cidades.
Enquanto o Governo não inverter esse fluxo, não conseguirá resolver o

problema da violência, pois estará tratando do efeito, e não da causa. E
importante que o Governo apresente proposta de combate á violência,
visando ao desenvolvimento das cidades do interior. Assim, muitos não
sairão, e outros voltarão lá. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço o aparte de V. Exa. Foi muito
oportuna a sua intervenção, principalmente com relação á presença da
escola no combate à violência. Como membro da Comissão de Educação e
Cultura, temos desenvolvido pleitos nesse sentido. Com  a idéia de V. Exa.,
aproveitaremos bastante esse projeto.

Quanto à exposição que fez, é também oportuna. Acredito que faremos
reunião não apenas em Belo Horizonte, mas também em todo o Estado.
buscando as mais variadas sugestões, ouvindo a Igreja, as escolas, o
parlamentar, o Vereador e todos os segmentos da sociedade. Não é possiveí
o nosso Estado compactuar com os outros, seja com o Rio de Janeiro, seja
com São Paulo, sendo que Minas Gerais sempre deu exemplo a todos os
segmentos, principalmente quanto à razão do próprio ser humano, Acredito
que, amanhã, com o exemplo da Assembléia Legislativa para o Brasil,
teremos as sugestões, que apresentaremos ao nosso Governador, a todos os
membros do Secretariado, inclusive ao Secretário da Segurança Pública, ao
policiamento, para, irmanados, desfraldarmos, definitivamente : a bandeira
branca do povo mineiro, para que a paz reine para todos nós, Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Não havendo outros oradores

inscritos, a Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a 1 Fase da
Z Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
o Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas

as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, após um processo de ampla
negociação, que envolveu a maioria dos Deputados e das Lideranças, foi
acordado que a apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
ocorrerá na quinta-feira, dia 6, nas comissões, concluindo-se na sexta-feira,
dia 7, no Plenário.

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

Inquérito para, no Prazo de 120 Dias. Apurar as Denúncias sobre Corrupção
na Secretaria de Estado da Saúde, Apontadas pelo Ex-Secretário Deputado
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Adelmo Carneiro Leão, Abrangendo desde Emissão de Notas Falsas a
Superfaturamento na FUNED, além da Terceirização Desnecessária para a
Lavagem de Roupas na FHEMIG, doravante denominada CPI da Saúde (a
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves e outros, deferido na reunião
ordinária de 28/6/2000).

- Os nomes dos membros da mencionada CPI foram publicados na edição
anterior.

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para, no
Prazo de 60 Dias, Acompanhar, Subsidiar e Dar o Necessário Apoio
Institucional aos Trabalhos da Comissão Externa da Câmara dos Deputados
Destinada a Esclarecer as Circustâncias em que Ocorreu a Morte do Ex-
Pesjdente Juscelino Kubitschek, no Acidente Ocorrido na Rodovia
Presidente Dutra, doravante denominada Comissão Especial do Ex-
Presidente Juscelino Kubitschek (a requerimento dos Deputados Marco
Régis e Márcio Kangussu, aprovado em 201612000). Pelo PMDB: efetivo -
Deputado Luiz Tadeu Leite; suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo PSDB:
efetivo - Deputado Aiiton Vilela; suplente - Deputada Maria Olivia: pelo PDT:
efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Doutor Viana; pelo
PFL: efetivo - Deputado Eduardo Hermeto; suplente - Deputado Rémolo
Aloise; pelo PPS: efetivo Deputado Márcio Kangussu; suplente - Deputado
Marco Régis. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Total à Proposição de Lei n° 14.457. Pelo PMDB: efetivo - Deputado
Dimas Rodrigues; suplente - Deputado Ronaldo Canabrava; pelo PSDB:
efetivo - Deputado Amilcar Martins; suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo
PTB: efetivo - Deputado Olinto Godinho; suplente - Deputado Cristiano
Canédo; pelo PL: efetivo - Deputado Agostinho Silveira; suplente - Deputado
José Milton; pelo PPB: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto: suplente -
Deputado Nivaldo Andrade. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na
44' Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 87312000, do Deputado Arlen
Santiago; 976/2000, do Deputado José Milton; 98212000, do Deputado
Anderson Adauto; 1.013/2000, do Deputado Luiz Fernando Faria: e
1.02012000, da Deputada Maria José Haueisen: e do Requerimento n°
1.50712000, da Deputada Elbe Brandão; de Educação - aprovacão, na 12
Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei n°s 777/99, da Deputada Elaine
Matozinhos; 98312000, do Deputado Anderson Adauto; 98612000, do
Deputado Luiz Fernando Faria; e 1.00312000, do Deputado Dilzon Meio; e de
Turismo - aprovação, na 36a Reunião Ordinária, do Requerimento n°
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1.482/2000, da Deputada Maria Olivia (Ciente. Publique-se.): e pela
Deputada Elbe Brandão - informando sua ausência do Pais no período de 7 a
2917/2000 (Ciente. Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do

inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em
outra oportunidade, requerimentos dos Deputados Agostinho Patrús e outros,
em que solicitam a realização de reunião especial destinada a homenagem
póstuma ao radialista e publicitário Osvaldo Faria; e Márcio Cunha e outros,
em que solicitam a realização de reunião especial para homenagear o Trade
Turístico de Minas Gerais.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°978/2000,

do Governador do Estado, que altera o art. 11 da Lei n° 13.458, de
12/1/2000. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 389199, do Deputado Pastor
George, que altera a Lei n° 12.622, de 25/9/77, que cria a Ouvidoria de
Polícia e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Com  a palavra,
para discuti-lo, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente nas galerias.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos discutir o parecer,

mas o Plenário está muito vazio para deliberarmos; portanto, solicitaria a V.
Exa. que fizesse a recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados : para a recomposição do "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam á chamada 18 Deputados. Não há

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os Deputados para a
reunião especial de amanhã, dia 6, às 9 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.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 102a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 41712000
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Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Pane: Ata - 2' Parte (Ordem do
Dia): 1 Fase: Questões de ordem - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite: aprovação - 2 2 Fase: Palavras
do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Chamada para
verificação de "quorum"; inexistência de "quorum" para votação - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 800/2000; discursos dos Deputados Alencar
da Silveira Júnior e Dalmo Ribeiro Silva; encerramento da discussão;
existência de "quorum" para votação; votação do projeto; aprovação;
verificação de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da
votação - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durvai Angelo - Diizon Meio - Adeimo Carneiro Leão -

Agostinho Silveira - Aiiton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antõnio - Ambrôsio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Eibe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Giycon
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sãvio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adaut) - As 20h14min, a lista de

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

1 a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

? Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacão, a Presidência vai
passar à 2a Pane da reunião, em sua 1a Fase, com a discussão e a votação
de pareceres e a votação de requerimentos.

Questões de Ordem
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O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, quero deixar registrado

meu protesto contra a forma descuidada com que a Presidência está tratando
as decisões do Colégio de Lideres. Essa instância, que tem, a meu juízo,
contribuído para aperfeiçoar o processo legislativo, não pode ter suas
deliberações acolhidas ou não, ao alvedrio da Presidência ou dos Deputados
mais relacionados com a Presidência-

Refiro-me à decisão do Colégio de Lideres que havia deliberado que o
Projeto de Lei n° 88012000, a que foi apresentada uma subemenda, só seria
apreciado após a presença do autor, Deputado Antônio Júlio, numa reunião
do Colégio de Lideres. Sem que isso tivesse ocorrido, acabou sendo incluído
na pauta de hoje e votado em sentido contrário do que ficara acertado no
Colégio de Lideres. Ou se cumpre o que é acertado no Colégio de Líderes,
ou vamos acabar com essa instãncia. Não é possível que só se cumpra
acordo quando é do interesse da Mesa, da Presidência ou de quem quer que
seja. Ou se cumpre tudo, ou não se cumpre nada, e vira um jogo sem regras.
Deixo registrado meu protesto, porque isso não é admissível numa Casa
parlamentar, que se funda exatamente no compromisso que se estabelece
entre os parlamentares. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em tese, a Presidência entende que o Deputado Líder
do Governo tem razão. Há apenas um pequeno detalhe: o Projeto de Lei n°
88012000 não ficou para ser deliberado antes. Teria sido de bom alvitre que o
Líder do Governo e o Deputado autor do projeto tivessem conversado. O
projeto estava na pauta, e, se o Líder do Governo estivesse em Plenário ou
tivesse deliberado com algum dos seus Vice-Lideres que fosse lembrada ao
Presidente a conversa que ficou acenada - e não, o autor ir ao Colégio de
Lideres, para poder discutir a questão da emenda -, a Presidência teria, com
o maior prazer, retirado da pauta o projeto. Até porque, nobre Deputado,
pode ter a certeza de que a Presidência não tem e não tinha nenhum
interesse na aprovação ou não das emendas. Fiz, inclusive, a apresentação
de uma emenda, mas disse que, no que diz respeito a ela, não teria nenhum
problema em retirá-la. V. Exa. pode ter certeza de que a Presidência não teve
interesse na aprovação do referido projeto nem da emenda.

Mas quero fazer uma recomendação a V. Exa. Também já fui Líder de
Bancada e entendo que, às vezes, o Líder não tem condição de estar em
Plenário no momento das votações, mas V. Exa., como Líder, dispõe de dois
Vice-Líderes e de uma assessoria de liderança disponibilizada por esta
Presidência, que poderia perfeitamente ter apresentado um requerimento de
V. Exa.. argumentando que a medida não tinha sido concretizada em razão
da conversa que não aconteceu entre a Liderança de Governo e o Deputado
autor da emenda, e a Presidência o teria acatado, como acatou todas as
solicitações de adiamento de discussão ou de votação que lhe chegaram.
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O Deputado Sávio Souza Cruz - A prática tem sido a de se apresentar o

requerimento de exclusão da pauta que a própria assessoria da Mesa tem
preparado. Essa tem sido a regra. Não é possível que, em determinado
projeto - e é importante pontuar que é em um projeto que pretende reduzir
impostos de pecuaristas -, mude-se a regra, sem que haja um comunicado
prévio. O que foi dito no Colégio de Lideres por V. Exa. foi que o Deputado
António Júlio seria convidado a apresentar suas razões em uma reunião do
Colégio de Lideres, a qual não aconteceu. Não tendo havido essa reunião,
não é plausível, não é aceitável que essa emenda tenha sido colocada para
deliberação do Plenário.

De qualquer forma, a caminhar nessa linha, talvez estejamos precisando
acabar com o Colégio de Lideres ou fazer uma ata de tudo o que é ali
decidido, porque não podemos continuar dessa forma : em que só se cumpre
aquilo que a Mesa tem interesse que seja cumprido. Isso não é aceitável.
Também não acho correto dizer que algum Vice-Líder deveria estar em
Plenário, ou mesmo eu, porque, da parte da Liderança do Governo, não
havia sombra de dúvida de que os compromissos assumidos fossem
cumpridos nesta Casa. Agora, passaremos a ter uma vigilância maior, porque
parece que não é esse o entendimento. E um parlamento em que a palavra
nada vale é um Parlamento diferente do que é de tradição desta Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência não pode aceitar a tese de que a palavra
foi empenhada e não foi cumprida. Em primeiro lugar, a Presidência
comunicou ao Deputado António Júlio que deveria manter contato com V.
Exa., ou seja, a Presidência fez a sua parte. Agora, já fui acusado de ter
ajudado muito o Líder de Governo nesta Casa e não quero entrar na questão
de estar ajudando ou atrapalhando. Existem mecanismos que todos os
Deputado podem utilizar. Se o autor da emenda não entrou em contato com
V. Exa.... Se V. Exa. tivesse apresentado um requerimento de adiamento de
discussão ou de votação, a Presidência o teria acatado, em vista de sua
explicação. Ficou definido que haveria entendimentos. Se os entendimentos
não ocorreram, isso não poderia ser votado. Exatamente por isso a
Presidência concordou, em tese, com V. Exa. - se não houve a conversa do
autor das emendas com a Liderança do Governo, a Presidência entende que
o fato não deveria ter ocorrido. Mas quero que V. Exa. entenda que, neste
caso, a Presidência não pode ser culpada, porque não é obrigada a adivinhar
se houve ou não entendimentos. Se não ocorreram - é legitimo que não
houvesse a discussão, e V. Exa. poderia ter apresentado um requerimento de
adiamento de discussão ou de votação, e a Presidência o teria acatado,
como já acatou outros. Isso é o que deveria ter havido, O que não é possível
é a Presidência ser culpada por um projeto que passou. E acho que V. Exa.
poderia avaliar se houve todas as preocupações por parte de V. Exa. Se
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estivesse em Plenário, se estivesse atento ao processo, aos
encaminhamentos, aos projetos que são postos em votação, V. Exa. pediria a
palavra, pela ordem, antes do resultado, e a Presidência faria o atendimento
a V. Exa, - pode ter certeza disso. Mas não posso e não devo ser culpado por
uma ação de V. Exa., por não ter V. Exa. se preocupado como deveria, na
condição de Líder do Governo, de um projeto que V. Exa. acha que pode
atrapalhar. Parece-me que o projeto foi votado no 1 0 turno. Mediante um
acordo de Líderes, pode ser mudado. Faço o que for necessário, mas não
posso aceitar que, numa omissão de V. Exa., a Presidência seja culpada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, a minha omissão talvez
tenha ocorrido em não fiscalizar o cumprimento de compromissos. Não foi
acertado na reunião do Colégio de Lideres que haveria um contato, motivado
por mim ou pelo Deputado Antônio Júlio, entre ele e a Liderança do Governo-
0 que foi acertado é que ele faria uma apresentação das razões que o
movem a apresentar a subemenda na reunião do Colégio de Lideres, que
não houve. Não é plausível que se entenda que, na discussão da pauta que é
feita no Colégio de Lideres, em que dezenas de projetos são retirados de
pauta por acordos de Lideranças, que se espere da Liderança do Governo
que assine todos os requerimentos. Não tem sido assim, desde que se
implantou a sistemática dessa triagem no Colégio de Lideres. Portanto, não
poderia se esperar que o seria hoje.

Penitencio-me por não ter fiscalizado o descumprimento do que foi
acertado. Não fiscalizei porque achava que não corria esse risco nesta Casa
Legislativa. De agora em diante percebo que é necessário que se fiscalize
isso e esclareço, em relação ao comentário de V. Exa. em ajudar ou
prejudicar a Liderança do Governo, que não espero de V. Exa. ser ajudado
nem ser prejudicado. Espero um tratamento de magistrado, que é compatível
com a função exercida por V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência deseja apenas esclarecer, se a questão
de ordem já foi respondida, que a única coisa que não pretende é acabar
com o Colégio de Líderes, porque foi uma opção provisória encontrada para
que os projetos pudessem ter seus encaminhamentos.

A Presidência solicita aos Lideres que fiquem atentos ao processo de
Plenário, até porque o processo de discussão no Colégio de Líderes é para
simplificar a discussão em Plenário. Solicito aos Líderes da Casa que façam
não a fiscalização do que foi discutido, mas que façam o acompanhamento,
porque, a partir do momento em que os Lideres estiverem acompanhando,
pode ocorrer, em tese, e a Presidência concordou com a Liderança do
Governo, alguma coisa diferente do que foi preestabelecido no Colégio de
Lideres. Mas, havendo o acompanhamento das matérias em Plenário, isso
pode ser sustado a qualquer momento, não ocorrendo a concretização de um
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fato, de uma votação diferente do que foi acordado no Colégio de Líderes.

A partir do momento em que a Presidência compartilhou as decisões com o
Colégio de Líderes, cabe a todos os Lideres - do Governo e das bancadas -
fazer o acompanhamento, para, quando acontecer alguma coisa que tenha
escapado, a responsabilidade não recair sobre os ombros de Presidência.
Estamos num momento de administração legislativa compartilhada com o
Colégio de Líderes. A Presidência não pode, de forma alguma, receber com
exclusividade o peso das decisões, uma vez que procuramos trabalhar de
forma colegiada.

Hoje, por exemplo, a Deputada Elaine Matozinhos entrou com solicitação
para criar uma comissão especial. Em outro momento, poderia até ser
legítimo. Poderíamos até ter feito. Mas como foi objeto de negociação, num
momento difícil, num momento de impasse no Plenário, quando a Deputada
concordou com o processo de encaminhamento, o Deputado Paulo Piau
também concordou, mediante acordo que seria feito, com a realização de
uma audiência pública a respeito do assunto.

No entendimento da Presidência, ela veio extrapolando na sua pretensão, e
a Presidência fez o que deveria fazer: não aceitou e comunicou-lhe que seria
feito rigorosamente o que foi acertado naquele momento de dificuldade.

Então, a Presidência faz esse apelo, para que não tenhamos que receber
outra questão de ordem da forma como foi colocada por um dos Líderes
desta Casa.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando

se atribua regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n°980/2000. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência

passa à 2' Fase da 2' Parte da reunião, com a discussão e a votação da
matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os

Projetos de Lei n°s 879, 978, 880 e 90012000 e 262199, em virtude de sua
apreciação na reunião ordinária realizada hoje à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência n° 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para verificação do número regimental.

O Sr. Secretário (Deputado Sebastião Costa) - (- Faz a chamada.)
0 Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Não temos,
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portanto, "quorum" para a votação, mas o temos para a discussão das
demais matérias da pauta-

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°800/2000, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que incentiva a instrução e a educação escoteira nas escolas
públicas estaduais, por meio do Projeto Escotismo-Escola. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Alencar da
Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior* - Quero parabenizar o nobre
Deputado autor do projeto, porque, sem dúvida nenhuma, ele é um projeto
relevante. Gostaria até de colocar, Sr. Presidente, que temos que saudar um
projeto dessa natureza, temos que saudar o Deputado Dalmo pelo bom
trabalho que faz. Gostaria também de comunicar a ele que hoje acertamos
com o Secretário da Segurança Pública mais uma viatura policial para a
segurança da cidade de Jacutinga, que é coirmã de Ouro Fino, onde o
Deputado é votado. Então, já estamos colocando o serviço "on-line" na
cidade, estamos agora arrumando essa viatura e também um Delegado e um
Detetive, que estão indo para lá, porque é uma cidade de divisa, Sr.
Presidente.

Nesta oportunidade, gostaria de parabenizar o nobre colega, companheiro
de legislatura. Parabéns ao Deputado Dalmo Ribeiro.

O Sr. Presidente - Para discutir, com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Apresentamos esse projeto de instrução
e de educação escoteira nas escolas públicas, considerando o alcance que
representa para Minas Gerais. O escotismo no Brasil existe desde 1907. Foi
criado por Baden Powell. Tenho a certeza absoluta de que isso irá trazer
benefícios não somente para Belo Horizonte, onde temos 1.800 escoteiros,
como também para a Grande Belo Horizonte e toda Minas Gerais. Já fizemos
várias audiências públicas, ouvimos vários segmentos do escotismo, e tenho
a certeza de que isso será um complemento da educação recebida na família
e na escola. Será, sem dúvida alguma, um projeto de grande alcance,
sensibilizando, resgatando a cidadania dos jovens de 7 anos a 80 anos no
Estado de Minas Gerais. Então, conclamo todos os ilustres pares para que
votem favoravelmente a esse projeto.

Agradeço também ao ilustre Deputado Alencar da Silveira Júnior, quando
informa a destinação de viatura para Jacutinga. Devo manifestar, no entanto,
que V. Exa. está atrasado com a notícia. Nós, há muito tempo, a buscamos
junto ao nosso Secretário e já temos dele o compromisso para a entrega da

a viatura, há mais de 30 dias : juntamente com a viabilidade do serviço "on-line".
Não poderíamos, como Deputado majoritário de Jacutinga, deixar que isso
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caia no esquecimento. Agradeço também a colaboração do Deputado $
Alencar da Silveira Júnior, que tem olhado o Sul de Minas, juntamente com o
Deputado Bilac Pinto, com o Deputado Chico Rafael, com o Deputado
Ambrósio Pinto, com o Deputado AlIton Vilela : todos os demais. Então,
realmente : é uma satisfação muito grande poder contar com os pares desta
Casa, lutando pelo Sul de Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência verifica, de plano, que já temos "quorum" para
votação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam perrilaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e : para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados. Não há quorum" para

votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Já que chegaram Deputados em
Plenário, solicito a V. Exa. que determine seja feita chamada para
recomposição de "quorum", para que possamos votar o projeto do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva e outros projetos.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e

persistindo a falta de "quorum" para votação, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 5,
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária,
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-
se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 103a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 51712000

Presidência do Deputado Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do

Dia): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
80012000; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Inexistência de
"quorum" especial para a votação de propostas de emenda à Constituição e
projetos de lei complementar - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n-
83212000; designação de relator; utilização pelo relator do prazo regimental
para emissão do parecer - Chamada para recomposição de quorum";
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
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Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrásio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -
Edson Rezende - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqümnio - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria
Olívia - Mauri Torres - Miguel Mar-tini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Rogério Correia - Sebastião Costa - Wanderley Ávila-

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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.

la Parte
Ata

- O Deputado João Pinto Ribeiro, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições-

22 Parte (Ordem do Dia)
2° Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 23 Parte da reunião, em sua 2° Fase, uma vez que não há matéria a
ser apreciada na 1a Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o

Projeto de Lei n° 1.02212000, por falta de pressupostos processuais para sua
apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr, Presidente - Prosseguimento da votação, em 20 turno, do Projeto de

Lei n° 80012000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que incentiva a instrução
e a educação escoteira nas escolas públicas estaduais, por meio do Projeto
Escotismo-Escola. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 80012000 na forma do
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vencido em 1° turno. Á Comissão de Redação. A Presidência verifica, de
plano, que não há 'quorum" especial para a votação de propostas de emenda
à Constituição e projetos de lei complementar, mas que há número
regimental para a apreciação das demais matérias em pauta.

Discussão, em 2' turno, do Projeto de Lei n°832/2000, do Deputado Miguel
Martini, que regulamenta o art. 66, § 2 0, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para
emitir parecer. Nos termos do art. 211 do Regimento Interno, a Presidência
designa relator da matéria o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e indaga de S.
Exa. se está em condições de emitir o parecer ou se fará uso do prazo
regimental.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Farei uso do prazo regimental, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7,
solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para a
recomposição de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Não há

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, ás 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 41 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMJSSÃO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e um de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais, Maria José
Haueisen e Nivaldo Andrade, membros da supracitada Comissão. Registra-
se a presença do Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e passa à 23 parte da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Em seguida, passa a palavra à Deputada Maria José
Haueisen, relatora, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 799100, que emite
parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2. Na fase de
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discussão, é apresentada proposta de emenda do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Submetido a votação, é aprovado o parecer, salvo proposta de
emenda. Submetida a votação, é aprovada a proposta de emenda A relatora,
tendo concordado com a alteração aprovada, elabora a nova redação, que é
lida e aprovada pelos membros da Comissão. Após, o Presidente redistribui,
em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.07412000 à Deputada Maria José
Haueisen, que solicita seja a matéria convertida em diligência, pedido que é
deferido pelo Presidente. Passa-se à Fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, O
Presidente submete a votação o Requerimento n° 1.483100, que é aprovado.
Na 3a Fase da Ordem do Dia é votado e aprovado o requerimento do
Deputado Fábio Avelar, em que solicita a realização de audiência pública
para se debaterem, com diversas autoridades, as formas de ocupação e
exploração, por parte das empresas mineradoras, da Serra do Curral.
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, 5 de julho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Eduardo Brandão - Nivaldo Andrade.

ATA DA 41 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As onze horas do dia vinte e sete de junho de dois mil, comparecem na
Saia das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo e Olinto
Godinho, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a debater assuntos referentes à Companhia de Habitação do Estado
de Minas Gerais - COHAB - e a situação dos mutuários do Conjunto
Habitacional Emboabas, no Município de Caeté. Após, convida a compor a
Mesa os Srs. Ronaldo Perim, Secretário de Estado de Habitação e
Desenvolvimento Urbano; Carlos Volpe de Paiva, Presidente da COHAB:
Raul Messias Franco, Prefeito Municipal de Caeté; Luiz Martins, Presidente
da Câmara Municipal de Caeté, e Luzia Maria de Jesus Moraes, Presidente
da Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Habitacional
Emboabas. Registra-se a presença dos Srs. José Américo, Vereador por
Caeté; Cleber Santos, Ruth de Almeida Fernandes, Vilza Maria de Alvarenga
Costa, José Flávio Campelo, Hermes Gentil Lopes e Thaine Andrade,
técnicos da COHAB. O Presidente tece considerações iniciais e passa a
palavra ao Deputado Mauro Lobo, que, com ele, suscitou a realização desta
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reunião. A seguir, o Presidente passa a palavra aos componentes da
Mesa, que, cada um por sua vez, explanam sobre a matéria objeto desta
reunião. A seguir, abre-se amplo debate entre os convidados e os
Deputados, 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, amanhã, às
11 h30min, conforme o edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise - Mauro Lobo.
ATA DA 12 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO MICRO

GERAES
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Bilac
Pinto, Chico Rafael e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente 'ad hoc", Deputado
Geraldo Rezene, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser
lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se destina a eleger
o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Prosseguindo, a
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Biiac Pinto para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, é eleito Presidente o Deputado Chico Rafael, e Vice-
Presidente, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ambos com quatro votos. O
Presidente "ao hoc" empossa o Presidente eleito, e este, assumindo a
direção dos trabalhos, empossa o Vice-Presidente, O Presidente designa
como relator o Deputado Bilac Pinto e informa que a Comissão se reunirá
ordinariamente às 14 horas das quartas-feiras. 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, 5 de julho de 2000.
Chico Rafael, Presidente - Bilac Pinto - Geraldo Rezende - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO RIO SÃO

FRANCISCO
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Tadeu Leite,
Wanderley Ávila e Doutor Viana. Está presente, também, o Deputado João
Batista de Oliveira. Na ausência do Presidente, o Deputado Luiz Tadeu Leite
assume a Presidência e, havendo número regimental, declara aberta a
reunião. Em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Batista
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de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa
que a reunião se destina a ouvir o Sr. Augusto César Soares dos Santos,
engenheiro agronõmo e gestor do projeto de recuperação da bacia
hidrográfica do rio São Francisco, a respeito do referido projeto, elaborado
com base nos Planos Diretores dos Afluentes do Rio São Francisco,
executados sob a responsabilidade da RURALMINAS. A Presidência justifica
a ausência do Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que motivou
o convite. A seguir, o Presidente passa a palavra ao convidado para que faça
sua exposição. Segue-se amplo debate com os parlamentares presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença do convidado e dos parlamentares
presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Marco Régis, Presidente - Carlos Pimenta - Sebastião Costa.

ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho de dois mil,
comparece na Sala das Comissões o Deputado Nivaldo Andrade, membro da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Nivaldo Andrade, declara aberta a reunião e informa que esta se destina a
debater, em audiência pública, a mortandade de peixes provocada pela
CEMIG na Usina de Jaguara, no Município de Sacramento. O Presidente
registra a presenca dos Srs. Aloísio Vasconcelos, Diretor de Operações da
CEMIG; Carlos Augusto da Silva, representante do IEF; Joaquim Caetano de
Aguirre Júnior, representante do IGAM; Maurílio Juvêncio Bizinoto,
Presidente da Câmara Municipal de Sacramento; Ivone Regina Silva,
Presidente da OAB de Sacramento, e Carlos Alberto Cerchi. do Movimento O
Rio Grande. O Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem as
considerações iniciais. Em seguida, são abertos os debates, com a
participação dos convidados e dos Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Eduardo Brandão - Nivaldo Andrade.

ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As dez horas do dia quatro de juhc de dois mil, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Ailton Vilela e José Henrique,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar proposições da Comissão. A seguir, convoca os membros
da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 51512000, ás
10h30min., na Sala das Comissões, com a finalidade de se apreciar o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 95012000, do Deputado
Anderson Adauto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Ambrósio Pinto, Presidente - Ailton Vilela - José Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°987/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n°
98712000 objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Senador Firmino, com sede nesse
município.

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade do
projeto, cabe a esta Comissão apreciá-lo, em caráter conclusivo, de acordo
com o art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno,

Fundamentação
Trata-se a referida entidade de uma sociedade civil de caráter cultural,

assistencial e educacional, sem fins lucrativos, que tem como finalidade o
ajustamento e o bem-estar dos excepcionais. Os relevantes serviços
prestados por entidades como essa merecem destaque, principalmente no
interior, onde sobrevivem graças ao esforço, á abnegação e, sobretudo, ao
espírito de amor ao próximo de seus dirigentes.

Nada mais justo, portanto, que declará-la de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, na íntegra, do Projeto de Lei
n° 98712000.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Luiz Menezes, relator.



rÀ
135

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.022/2000
(Nova Redação nos Termos do Art. 138, § 1 0, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em cumprimento do disposto nos arts.153, II, e 155 da Constituição
Estadual, e no art. 68, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
• Governador encaminhou a esta Casa, através da Mensagem n° 11712000,
• Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2001.

Publicado em 1815/2000, foi o projeto distribuído à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em atendimento ao disposto no art.
160 da Constituição do Estado e no art. 204 do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 20 do art. 204, foi concedido
prazo de 20 dias para apresentação de emendas.

Foram recebidas, nesse período, 51 emendas, cuja análise é parte deste
parecer.

Durante a discussão do projeto nesta Comissão, foram apresentadas
propostas de emendas, com as quais concordou este relator, razão pela qual
se deu nova redação ao parecer.

Fundamentação
O projeto de lei estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de
2001, compreendendo as diretrizes gerais da administração pública : as
diretrizes gerais para o orçamento, as disposições sobre alterações da
legislação tributária e tributário-administrativa, a política de aplicação da
agência financeira oficial e a administração da divida e das operações de
crédito.

A lei orçamentária para o exercício de 2001, que compreende o Orçamento
Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado, será elaborada conforme as diretrizes, as metas e as prioridades
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental e nesta lei,
observadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 1713164, e da Lei
Complementar Federal n° 101, de 41512000.

Como diretrizes gerais para o orçamento de 2001, o projeto dá precedência
na alocação de recursos orçamentários, no âmbito do Poder Executivo, aos
Programas de Governo constantes no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG-, conforme determina a Constituição do Estado.
Prioriza, também, a busca do equilíbrio das contas do setor público para
garantir a recuperação da capacidade de poupança do Estado, a melhora da
eficiência dos serviços prestados à sociedade e a racionalidade na
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determinação das ações e na alocação dos recursos necessários à
execução dos subprojetos/subatividades constantes no programa de trabalho
de cada unidade executora.

O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária,
segundo a classificação por função subfunção, prog rama, projeto e
subprojeto. atividade e subatividade, e operações especiais e seus
desdobramentos, indicando, para cada um, a origem do recurso, a
procedência e o grupo de despesa a que se refere.

O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será
composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o
Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto e discriminará a despesa por unidade orçamentária, segundo a
classificação por função, subfunção, programa. projeto, atividade e
operações especiais, indicando para cada um o detalhamento das aplicações
e a origem do recurso. Os projetos e as atividades conterão sucinta descrição
de seus objetivos, com as respectivas metas e quantificações.

Cabe salientar o curto período de tempo para a adaptação desta LIDO aos
novos procedimentos e conceitos introduzidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, sancionada em 4/5/2000. No tocante á LDO, a Lei Complementar
Federal exige a inclusão do Anexo de Metas Fiscais, devendo dispor também
sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, sobre os critérios para a
limitação do empenho em caso da não-realização das receitas previstas e
sobre as normas relativas ao controle de custos e á avaliação dos resultados
dos programas. Exige também o Anexo de Riscos Fiscais, no qual o ente
federado deverá avaliar os passivos contingentes capazes de afetar as
contas públicas e informar as providências a serem tornadas em caso de sua
concretização. Quanto ao Anexo de Metas Fiscais, além de dispor sobre as
metas para os resultados primário e nominal e sobre a metodologia de
cálculo, conterá uma estimativa da renúncia de receita, e da sua eventual
compensação, e da margem de expansão das des pesas obrigatórias de
caráter continuado. Cabe salientar que a geração de despesas, seja a
decorrente da expansão da ação governamental, seja a obrigatória de caráter
continuado, deve ser precedida das medidas de comprovação de sua
adequação à lei orçamentária ou de compensação por meio do aumento
permanente da receita ou por meio da redução permanente de despesas,
respectivamente.

Quanto às despesas com pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal
estabelece limites rígidos por Poder ou órgão e determina a forma de
enquadramento, revogando a Lei Complementar n° 96, conhecida como Lei
Camata II. Em resumo, a autorização na lei orçamentária não garante, por si
só, as despesas com pessoal, que passam a depender da Receita Corrente
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Liquida, e as despesas com custeio e investimento, que passam a
depender das metas de resultado primário, definido como a diferença entre
as receitas e despesas não financeiras Em conformidade com o art 59 da
Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, cabe ao Poder Legislativo
fiscalizar o cumprimento das normas nela estipuladas, especialmente quanto
ao atingimento das metas estabelecidas na LDO e as medidas tomadas para
a recondução dos montantes da despesa total com pessoal ao respectivo
limite.

O grande número de emendas apresentadas e a sua diversidade
aconselharam-nos a apresentar um substitutivo. Nele, incorporamos a grande
maioria das propostas contidas nas emendas.

A Emenda n° 1 propõe a supressão do art. 48, que autoriza a inclusão no
projeto de lei orçamentária de despesas à conta de recursos estimados em
virtude de alteração da legislação tributária decorrente de projeto em
tramitacão ou a ser enviado à Assembléia Legislativa. Acatamo-la, uma vez
que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 12, determina que o Poder
Executivo deverá colocar á disposição dos demais Poderes e órgãos, no
mínimo 30 antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas
orçamentárias, a estimativa da receita corrente liquida e a base de cálculo do
limite das despesas com pessoal para todos os Poderes e órgãos.

A Emenda n° 2 fixa a data-limite de 12/712000 para a disponibilização
citada no parágafo anterior. Acatamo-la, da mesma forma, considerando que
o Poder Legislativo somente poderá reestimar as receitas se comprovado
erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

A Emenda n° 3 propõe suprimir o art. 28 do projeto, que trata das
alterações da legislação tributária e tributário-administrativa. Somos pela
rejeição da emenda, poiso art. 155 da Constituição do Estado determina que
a LDO deverá dispor sobre tais alterações.

A Emenda n°4 objetiva suprimir o art. 47, que determina que os projetos de
lei de autoria do Governador devem ser acompanhados de exposição de
motivos e de memória de cálculo do impacto financeiro-orçamentário.
Entendemos ser desnecessário tal dispositivo pelo fato de a matéria estar
adequadamente tratada nos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
razão pela qual optamos por acatar 2 emenda

A Emenda n°5 e a Emenda n° 13, idênticas, determinam que a Assembléia
Legislativa aprovará a abertura de créditos suplementares ao seu orçamento,
desde que resultantes de anulação de suas dotações e até os limites
legalmente autorizados, a exemplo das leis de diretrizes anteriores,
encaminhando à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral para as providências cabíveis. Deixamos de acatar as emendas pelo
fato de a matéria já estar devidamente tratada no art. 62. V, da Constituição
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do Estado ! não sendo necessário ser mencionada na LDO.

A Emenda n° 6 modifica os critérios do texto original para a limitação de
empenho prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal : em caso da não-
concretização das receitas estimadas e do conseqüente descumprimento das
metas fiscais, retirando do texto original as outras despesas correntes para
se efetuar a limitação de empenho. Este relator entende que. dada a
complexidade e a diversidade dos órgãos que compõem a administração
pública, tal restrição seria inconveniente, pois levaria a um limite excessivo de
empenho nos investimentos e inversões financeiras, razão pela qual não
acatamos a emenda.

A Emenda n° 7 e a Emenda n° 12, idênticas, conceituam como despesas
com serviços de terceiros aquelas classificadas com a natureza de despesa
3131 e 3132. Considerando as divergências de interpretação do conceito de
despesas com pessoal e, conseqüentemente, de despesas com serviços de
terceiros, introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, achamos
inconveniente acatá-las. A nosso ver, devem ser consideradas como
despesas com pessoal, na rubrica outras despesas com pessoal", os
valores dispendidos com a terceirização de mão-de-obra que substituam
servidores públicos, conforme disposto no § 1° do art. 16 da Lei
Complementar Federal n° 101, despesas estas classificáveis contabilmente
com a natureza 3131. Não cabe, portanto, uma interpretação gramatical do
mencionado artigo da lei federal. Pelo mesmo motivo, não acatamos a
Emenda n° 44. Apenas acrescentamos ao "caput" do art. 17 do substitutivo a
expressão 'mediante autorização legislativa, e os recursos provenientes de
emendas dos parlamentares limitados a 1% da Receita Corrente Líqüida,
com execução obrigatória".

Deixamos de acatar a Emenda n° 8, que limita a ação do Sistema de
Acompanhamento da Ação Governamental - SIPAG - às unidades
orçamentárias do Poder Executivo e identifica o órgão executor, por
entendermos que não se deve restringir apenas ao Poder Executivo os
mecanismos de controle da administração pública.

A Emenda n° 9 determina, além de uma análise da política económica e
social do Governo e da conjuntura económica, a obrigatoriedade de
justificação da estimativa e da fixação das principais receitas e despesas,
com as respectivas memórias de cálculo. Considerando a necessidade
imperativa de o orçamento se tornar uma peça factível, acatamos a emenda
no substitutivo apresentado, com a troca da expressão " resultado
operacional" pela "resultado nominal".

A Emenda n° 10 especifica algumas informações a serem disponibilizadas
pelo SIPAG, identificando-as por município e por áreas temáticas. Este
relator deixa de acatar a redação proposta para o § 1 0 do artigo que a
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emenda pretende alterar porque o SIPAG está em fase de implantação e
não há, ainda nesta fase, possibilidade de se apresentarem demonstrativos
por município.

As Emendas n°5 18, 20, 26, 27, 28 (parte), 31 (parte), 34, 35, 39, 41 (pane),
48 e 49 se referem a metas e prioridades da administracão pública, que este
relator não vê inconveniência em receber, foram incluídas no substitutivo que
apresentamos. Entretanto, este relator entendeu ser inconveniente acatar as
Emendas n

o
s 11, 16, 21, 23, 28 (parte), 31 (pane), 41 (pane), 42 e 46, que

também tratam de metas e prioridades da administração pública.
Recepcionamos, também, a Emenda n° 14, na qual fica estabelecida a

obrigatoriedade do envio à Assembléia Legislativa, até 30 de agosto de 2000,
do Anexo de Riscos Fiscais previsto no § 3 0 do art,40 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

As Emendas n°s 15, 22, 24 e 29 tratam da contrapartida obrigatória por
pane das prefeituras dos municípios beneficiados com recursos transferidos
em virtude de convênio. Acatamos integralmente as idéias trazidas pela
Emenda n° 15, acrescentando no § 1 0 do art. 23 do substitutivo um
percentual de 1% como oferecimento de contrapartida dos municípios cuja
cota do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao
repasse do ICMS no mês imediatamente anterior ao do pedido de convênio.
Assim, deixamos de acatar as Emendas n°s 22, 24 e 29.

A Emenda n° 17 determina a abertura de urna linha especial de
empréstimos para o atendimento de empreendimentos que tenham controle
gestionário dos trabalhadores. Optamos, no texto do substitutivo, por não
acatá-la, pois o BDMG já disponibiliza linhas de crédito de caráter geral que
atendem, inclusive, ao objetivo da emenda. Ademais, a simples abertura de
linha de crédito não garante o desembolso efetivo dos recursos, que
dependerá de uma análise de outros fatores, a saber: garantias oferecidas,
qualidade da gestão, perspectivas de mercado e disponibilidade de captação
de recursos com prazos e condições financeiras compatíveis com a
demanda.

As Emendas n o
s 19 e 30 destinam recursos públicos para atender a

despesas com sindicato ou associação de servidores públicos, excetuando
o aqueles projetos de cunho esportivo, social e cultural voltados para a

comunidade e aqueles de cunho social aprovados pela Secretaria do
o Trabalho, Ação Social, da Criança e do Adolescente, respectivamente.

Optamos por não acatar as referidas emendas por entendermos não ser
o conveniente a gestão de recursos públicos por entidades de classe dos

servidores.
A Emenda n° 21 prevê a destinação de recursos para a implantação da

Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado; todavia, o projeto de lei que
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cria a referida ouvidoria ainda não foi sancionado, razão pela qual não
acatamos a emenda.

A Emenda n° 23 estabelece que a Lei Orcamentária deverá destinar
recursos para programas desenvolvimentistas relativos à implantação de
estância hidromineral no Município de Mário Campos. Por se tratar de tema
especifico relacionado apenas com um município, e considerando que a LDO
deve tratar de diretrizes gerais, opinamos por não acatá-la.

A Emenda n° 25 amplia as diretrizes gerais da administração pública
estadual, propondo a inclusão da ação governamental meio ambiebte" entre
as prioridades a serem atendidas pelo Governo. No mesmo sentido, as
Emendas n o

s 33 e 41 estabelecem novas diretrizes gerais para o Estado.
Assim, contemplamos as emendas citadas.

As Emendas n os 28 e 31 são bastante amplas e tratam de temas diversos,
relacionados com ações prioritárias que deverão ser implementadas pelo
Poder Executivo. Dentro do corpo da LDO, parte das proposições são
aproveitadas. O inciso VI que a Emenda n° 28 pretende acrescentar ao art. 2°
não foi incluído, por se tratar de matéria já disciplinada em lei especifica,
além de não ser própria de lei de diretrizes orçamentárias. Os incisos II, III, VI
e VII que a Emenda n° 31 pretende acrescentar ao mesmo art. 2 0 já estão
contemplados nos incisos II, III e IV do artigo. sendo que os incisos IV e V,
bem como a alínea "h" do inciso 1, não foram incorporados ao substitutivo.

A Emenda n° 32 acrescenta um capitulo à LDO destinado a abrigar
propostas relativas ao servidor público e ao militar estadual. Considerando
que a matéria já está disciplinada no art. 16 do projeto original e que a parte
não contemplada contém matérias a serem tratadas em proposta de emenda
à Constituição, sendo algumas em projeto de lei complementar, optamos por
não acatá-la.

A Emenda n° 36 determina que o Estado aplicará anualmente 7% do total
do orçamento na área de Saúde. A emenda prevê uma regra permanente,
com caráter de anualidade, sendo que a LDO tem aplicabilidade para o
exercício subseqüente. Além disso, a Constituição do Estado veda a
vinculação de receita tributária. Em face do exposto, não acatamos a emenda
por considerá-la como objeto de uma proposta de emenda à Constituição.

A Emenda n° 37 objetiva atender ao disposto no § 5° do art. 39 da
Constituição Federal, que trata da fixação do teto remuneratório para os
servidores públicos, visando a uma melhor distribuição dos gastos de
pessoal. Por entender Que não se trata de matéria de LDO e que o assunto já
está disciplinado na Constituição Federal, optamos por não acatar a emenda.

A Emenda n° 38 acrescenta ao art. 9° do projeto a expressão "tarifárias",
imprópria para o contexto. Por isso, não foi acatada.

A Emenda n° 40 trata da organização do sistema de previdência estadual,



WC
141

consignando recursos para a elaboração do cadastro previdenciário do
Estado. O tema, apesar de relevante, depende da aprovação de lei específica
e não é matéria para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, razão pela qual não a
acatamos

A Emenda n° 43 modifica o ai 41 do projeto original, delimitando as
informações a serem disponibilizadas para a população quanto aos
demonstrativos da despesa mensal com a remuneração dos servidores do
Estado. Entendemos que quanto mais clareza se der ao assunto
remuneração do funcionalismo, identificado por cargo ou pela função
ocupada mais beneficio terá a sociedade. Assim, com base no § 6 0 do art.
39 da Constituição Federal, opinamos pela rejeição da emenda, mantendo-se
otexto original.

A Emenda n° 45 trata da repartição, entre os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, dos
limites globais da despesa total com pessoal para o exercício de 2001. A Lei
de Responsabilidade Fiscal fixa limites de gastas corri pessoal para cada um
dos Poderes e órgãos, determinando as formas de enquadramento no
decorrer dos dois exercícios subseqüentes à sua promulgação. Acatamos a
proposta no texto do substitutivo com uma nova redação, visando a dar uma
melhor adequação aos percentuais das despesas com pessoal em relação á
receita corrente liquida.

A Emenda n° 46 determina que o orçamento destinará recursos para
implementar, nos sistemas e nos equipamentos de informática do Estado,
programas abertos, livres de restrição proprietária quanto a sua cessão,
alteração e distribuição. Entendemos que esse assunto não é tema pertinente
à Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma vez que envolve aspectos técnicos de
difícil mensuração, razão pela qual não acatamos a emenda.

A Emenda n°47 propõe nova redação ao art. 11, condicionando a alocação
de novos recursos à apresentação de um plano que preveja a diminuição do
grau de dependência do Tesouro Estadual, somente para as entidades da
administração indireta do Poder Executiva Deixamos de acatar a emenda
por entender que o plano deve ser apresentado por todos os órgãos e não se
restringir às entidades da administração indireta do Poder Executivo.

A Emenda n° 50 determina que os saldos financeiros apurados no
encerramento do exercício serão considerados como antecipação financeira
para órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo, excetuando-se os
demais Poderes. Deixamos de acatar a emenda, por entender que ela
contém impropriedade técnica, visto que as entidades integrantes do Poder
Executivo não possuem saldos financeiros no final do exercício, o que ocorre
somente nos demais poderes e órgãos que recebem repasses em

j duodécimos
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A Emenda n° 51 prevê o envio à Assembléia de demonstrativos da

despesa de custeio e de ca p ital, por unidade orçamentária. Tais informações
já estão disponíveis no Armazém SIAFI, ao qual a Assembléia tem acesso.
Por isso não acatamos a emenda.

As propostas de emendas apresentadas durante a discussão dão nova a
redacão aos arts. 4 0. 12, 17 ('caput"). 38, 41, 43 e 48, e acrescenta o § 7 0 ao
art. 17 do Substitutivo n°1, abaixo redigido.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.022/00

em turno único, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido, e pela
rejeição das Emendas n os 1 a 51, esclarecendo-se que, com aprovação do
Substitutivo n°1, as Emendas n°s 1, 2, 4. 9. 14, 15, 18, 20, 25, 26, 27, 33, 34,
35, 39, 45, 48 e 49, cujas propostas foram incorporadas ao substitutivo, ficam
prejudicadas.

SUBSTITUTIVO N° 1
Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de
2001.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo 1

Disposição Preliminar
Art. 1 0 - Ficam estabelecidas, em cumprimento do disposto no art. 155 da

Constituição do Estado, as diretrizes orcamentárias para o exercício
financeiro de 2001, que compreendem:

- as diretrizes gerais da administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações da legislação tributária e tributário-

administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial:
V - as disposições sobre a administração da divida e as operações de

crédito;
VI - as disposições finais.

Capitulo II
Das Diretrizes Gerais da Administração Pública Estadual

Art. 20 - A elaboração das propostas orçamentárias da administração
pública estadual para o exercício de 2001 deverá basear-se nas seguintes
diretrizes gerais:

- dar precedência, na alocação de recursos, aos Programas de Governo
constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental e ás definições de
investimento aprovadas no Orçamento Participativo do Estado,
especialmente quanto aos direitos fundamentais de saúde, habitação,
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segurança, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia e
desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais, não se constituindo,
todavia, em limite à programação das despesas;

- buscar o equilíbrio das contas do setor público, para que o Estado
possa recuperar sua capacidade de poupança e investimentos nas áreas
social e econômica;

1H - melhorar a eficiência dos serviços prestados pelo Estado à sociedade,
através do atendimento às suas necessidades básicas;

IV - racionalidade na determinação das ações e na alocação dos recursos
necessários à execução dos subprojetos/subatividades constantes do
programa de trabalho de cada unidade.

Art. 30 - Constituem metas do Poder Executivo para o exercício de 2001
aquelas constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental, em especial
as relativas a:

- educação, principalmente no que se refere ao programa bolsa-escola;
II - proteção e auxilio às vitimas de violência;
III - segurança alimentar e apoio às ações de produção, estocagem,

transporte, comercialização e divulgação de produtos hortigranjeiros;
IV - apoio às ações de armazenamento, limpeza de grãos e cereais e

transbordo de produtos;
V - incentivo à formação de bombeiros voluntários;
VI - implantação e administração de parques estaduais, reservas e

unidades eqUivalentes e promoção do turismo ecológico;
VII - preservação das bacias hidrográficas por meio de planejamento da

utilização das águas, bem como divulgação de informações educativas sobre
problemas ambientais;

VIII - fortalecimento da segurança pública e aparelhamento dos órgãos com
atribuições de policiamento:

IX - fortalecimento dos órgãos de fiscalização, inspeção, outorga, aferição e
licenciamento em geral;

X - implantação da Ouvidoria Ambiental;
Xl - discriminatória das terras devolutas do Estado, para assentamento de

trabalhadores rurais sem terra;
XII - implantação de projetos de saneamento ambiental, com tratamento de

lixo e esgoto e recuperação de mananciais, nos municípios e regiões
metropolitanas;

XIII - adequação da infra-estrutura física nas áreas de turismo rural e
ecológico e divulgação do produto turístico mineiro;

XIV - melhoria das instalações dos 'campi' e unidades das universidades
estaduais;

XV - aquisição de equipamentos para o hospital universitário e expansão
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do ensino e pesquisas do Carnpus de Janaúba, através da aquisição de
edificação que servirá de laboratório para o curso superior de agronomia da
UNIMONTES.

XVI - caracterizar, perfilar e mapear a população usuária de droga, a
população em situação de risco, a população que cumpre penas e com
medidas legais, e a que se encontra em tratamento nas instituições de saúde.

XVII - constituir um banco de dados com informações atualizadas
permanentemente e de acesso a toda a população.

XVIII - elaborar medidas de prevenção, primária, secundária e terciária,
articulando as ações de esporte, ensino, cultura e lazer e ações básicas de
saúde.

XIX - no campo do tratamento, reforçar o centro de excelência para os
temas de drogas permeando e articulando as mais diferentes ações de saúde
nos níveis intermediário e básico em todo o Estado de Minas Gerais.

XX - criar de serviços especializados e articulados com a rede pública de
saúde mental no SUS.

XXI - fiscalizar o cumprimento das políticas públicas referentes às
instituições de saúde e justiça e sua integração com a sociedade civil.

XXII - incrementar a integração entre a Secretaria da Segurança Pública, a
Policia Militar e o Departamento de Polícia Federal para intervenção conjunta,
garantindo o direito do cidadão.

XXIII - incentivar as ONGs nos programas de testemunho e moradia
provisória com mecanismos de proteção das testemunhas.

Capitulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 4 0 - A lei orçamentária para o exercício de 2001, que compreende o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental e nesta lei,
observadas as normas da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964, e
da Lei Complementar Federal n°101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5° - Para efeito desta lei, entende-se por:
- função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que

competem ao setor público;
II - subfunção, uma partição da função, visando agregar determinado

subconjunto de despesa do setor público;
III - programa, o instrumento de organização da ação governamental

visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
metas estabelecidas no plano plurianual;
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IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo,
das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o
aperfeiçoamento da ação de governo;

V - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa. envolvendo um conjunto de operações que se realizam de
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação de governo;

VI - operações especiais, as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não
geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Parágrafo único - Cada programa identificará as ações necessárias para
atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações
especiais.

Art. 60 - Os valores de receitas e despesas contidos na lei orçamentária
anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Parágrafo único - Na projeção de despesas e na estimativa de receita, a lei
orçamentária anual não conterá fator de correção decorrente de variação
inflacionária.

Art. 7°- As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos e das entidades do
Poder Executivo, para fins de elaboração do projeto de lei orçamentária,
serão enviadas á Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral até o dia 11 de agosto de 2000.

§ 1 0 - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste artigo serão
elaboradas segundo preços correntes, sem nenhum fator de correção
decorrente de variação inflacionária.

§ 2° - O Poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes e do
Ministério Público, até 12 de julho de 2000, os estudos e as estimativas das
receitas para o exercício de 2001, inclusive da corrente liquida, e as

z respectivas memórias de cálculo.
Ar-t. 80 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação de

recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo, do disposto na
alínea "b" do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado, não poderão
incidir sobre:

- dotações com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual a

recursos transferidos ao Estado;
III - dotações referentes a obras previstas no orçamento vigente.
Art. 90 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros

exigidos pela legislação em vigor:
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- quadros consolidados dos orçamentas das autarquias e das

fundações públicas, das empresas subvencionadas e dos fundos estaduais:
II - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as transferências

intragovernamentais e os aportes de capital a empresas subvencionadas;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no

desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da Constituição
do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no art. 212 da
Constituição da República e no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n°14, de 12 de setembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde,
para fins do disposto no § 1 0 do art. 158 da Constituição do Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e no fomento
à pesquisa, para fins do disposto no art. 212 da Constituição do Estado e no
art. 92 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação
dada pela Emenda à Constituição n°17, de 20 de dezembro de 1995;

VII - demonstrativo do serviço da dívida para 2001, com identificação da
natureza da dívida e discriminação do principal e dos acessórios,
acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas com
amortização e com juros e encargos;

VIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com contrapartida
obrigatória do Tesouro Estadual, especificando-se a origem e o montante dos
recursos;

IX - demonstrativo da receita orçamentária corrente ordinária do Estado
desdobrada em categorias econômicas, subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art.
169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal n° 101, de
4 de maio de 2000:

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transportes interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, discriminado por gênero;

XII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2001, especificados por município,

XIII - demonstrativo da receita corrente líquida.
XIV - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa

decorrente de isenção, anistia, remissão, subsídio e benefício de natureza
financeira, tributária e creditícia.
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Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso V deste artigo,
consideram-se programas de saúde aqueles a serem implementados com
dotações orçamentárias consignadas aos órgãos e as entidades do Sistema
único de Saúde - SUS.

Art. 10 - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária
conterá:

- análise da conjuntura econômica do Estado;
II - resumo da política econômica e social do Governo;
III - justificação da estimativa e da fixação, respectivamente, das principais

receitas e despesas;
IV - memória de cálculo da estimativa de gastos com pessoal e encargos

sociais;
V - avaliação das necessidades de financiamento do setor público,

explicitando receitas e despesas e indicando os resultados primário e
nominal, previstos para 2001, comparativamente aos estimados para 2000 e
aos observados em 1999.

Art. 11 - Na programação de investimento em obras da administração
pública estadual, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será observado o
seguinte:

- os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos;
II - os novos projetos serão programados se:
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira;
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já iniciadas,

em execução ou paralisadas.
Art. 12 - A alocação de recursos do Tesouro Estadual para os órgãos e as

entidades da administração pública estadual que tenham recursos
diretamente arrecadados ou receitas vinculadas fica condicionada à
apresentação de plano que preveja a diminuição do grau de dependência do
Tesouro.

Art. 13 - E vedada a destinação de subvenção econômica a empresa que
programar cobertura de despesas de investimento com recursos próprios,
quando o seu custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual.

§ 10 - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos provenientes de
convênio que tenha como objetivo especifico a cobertura de despesa de
investimento.

§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica a situação excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, com parecer favorável da
Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF - e com aprovação
do Governador do Estado.

Art. 14 - E obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para
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lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como pagamento
de sinal, amortização, juros e outros encargos-

Art. 15 - A lei orçamentária consignará recurso para atendimento das
propostas de natureza orçamentária priorizadas no orçamento participativo,
discutido nas audiências públicas regionais.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 16 - O Orçamento Fiscal compreenderá:
- o orçamento dos órgãos da administração direta;

II - os orçamentos das autarquias e das fundações públicas;
III - os orçamentos das empresas subvencionadas;
IV - os orçamentos dos fundos estaduais.
Art. 17 - As despesas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo e do

Ministério Público e do Tribunal de Contas para o exercício de 2001,
realizadas à conta do Tesouro Estadual, não poderão exceder o montante
fixado para o exercício de 2000, exceto eventuais reajustes concedidos ou a
conceder aos servidores públicos, as decorrentes da implantação dos planos
de carreira e de reestruturação orgânica, mediante autorização legislativa.

§ 1°- Os recursos provenientes de emendas dos parlamentares limitados a
0,5% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida, não se incluem na
limitação prevista no "caput" e serão identificados na lei orçamentária para
execução obrigatória.

§ 20 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo e do Ministério Público e do Tribunal de
Contas serão fixadas respeitando-se as disposições do art. 169 da
Constituição da República e da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000, e os princípios da valorização, da capacitação e da
profissionalização do servidor.

§ 3° - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo ! o Ministério Público e
o Tribunal de Contas cujas despesas excederem ás limitações estipuladas no
parágrafo anterior deverão elaborar plano circunstanciado para
enquadramento que deverá constar das propostas orçamentárias parciais,
nos termos do art. 70 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de
2000.

§ 4 0 - Para os fins previstos no § 1 0 deste artigo serão contabilizadas como
"outras despesas de pessoal" aquelas relativas a contratos de terceirização
de mão-de-obra necessária à substituição de servidores ou empregados
públicos.

§ 5 - A despesa com serviços de terceiros dos Poderes, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas não poderá exceder, em percentual da
receita corrente liquida, a do exercício de 1999.
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§ 60 - Não se incluem na vedação prevista no "caput" deste artigo as

dotações destinadas ao pagamento de precatórios.
§ 70 - Observado o disposto no § 50 do art. 20, c/c o art. 70 da Lei

Complementar Federal n.° 101, de 4 de maio de 2000, a repartição dos
limites globais da despesa total com pessoal no exercício de 2001 não
poderá exceder os seguintes percentuais da receita corrente liquida:

a) 3,11 %(três virgula onze por cento) para a Assembléia Legislativa;
b) 0,8%(oito décimos por cento) para o Tribunal de Contas, acrescido de

0,26%(vinte e seis centésimos por cento) mediante autorização legislativa
específica;

c) 5%(cinco por cento) para o Poder Judiciário, acrescido de 1%(um por
cento) mediante autorização legislativa especifica;

d) 53,86%(cinqüenta e três virgula oitenta e seis por cento) para o Poder
Executivo;

e) 2% (dois por cento) para o Ministério Público.
§ 8° - A Comissão de que trata o §2 0 do art. 155 da Constituição do Estado

estabelecerá limites de gastos com pessoal e encargos previdenciários a
serem observados no âmbito de cada Poder, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas.

Art. 18 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção, programa,
projeto e subprojeto, atividade e subatividade e operações especiais e seus
desdobramentos, indicando, para cada um, a origem do recurso, a
procedência e o grupo de despesa a que se refere.

§ 1 0 - Os grupos de despesa a que se refere o "caput" deste artigo
classificam-se em:

- pessoal e encargos sociais;
11 -juros e encargos da divida pública;
III - outras despesas correntes;
IV - investimentos;
V - inversões financeiras;
VI - amortização da dívida pública;
VII - outras despesas de capital;
VIII - diversas aplicações.
§ 20 - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com as

respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos e
atividades, que conterão descrição sucinta de seus objetivos.

Art. 19 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgãos e
entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as disposições
previstas em legislação especifica, serão destinadas prioritariamente a
atender despesas de pessoal e encargos sociais e ao custeio operacional.

rÃ
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Art. 20 - A despesa com precatórios judiciários será programada, na lei

orcamentárja, em dotação especifica da unidade orçamentária responsável
pelo débito.

§ 1 0 - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal deverão
encaminhar à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
para inclusão no projeto de lei orçamentária de 2001, a relação de débitos
referentes a precatórios judiciários apresentados até 1° de julho de 2000,
devendo os valores dos mesmos serem atualizados até a referida data, de
acordo com o § 1 0 do art. 100 da Constituição da República.

§ 20 - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" deste artigo
não poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra
finalidade.

Art. 21 - A celebração de convênio para transferências de recursos a
entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação na lei
orçamentária, estão condicionadas ao cumprimento do disposto na Lei n°
12925, de 30 de junho de 1998.

§ 1 0 - E vedada a celebração de convénio com entidade em situação
irregular, bloqueada na tabela de credores do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG.

§ 20 - As caixas escolares das redes públicas municipal e estadual de
ensino estão dispensadas do cumprimento do disposto na Lei n° 12.925, de
30 de junho de 1998.

Art. 22 - Não poderão ser destinados recursos de qualquer espécie para
atender despesas com:

- sindicato, associação e clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer titulo, a servidor da Administração Direta e

Indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica custeados com
recursos provenientes de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere,
firmado com órgão ou entidade de direito público ou privado, nacional ou
internacional, pelo órgão ou pela entidade a que pertencer o servidor ou por
aquele em que estiver eventualmente lotado.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal e as
destinadas a creches escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 23 - A transferência de recursos para município, em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de
estado de calamidade pública decretado no município e reconhecido pela
Assembléia Legislativa, fica condicionada à comprovação, por parte do
município beneficiado, de:

- aplicação regular e eficaz, no ano de 1999, do percentual mínimo
previsto na Constituição da República para a manutenção e o
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desenvolvimento do ensino;

II - prestação de contas regular relativa a convênio executado ou a parcela
liberada de convênio em execução, observados os prazos nele previstos;

III - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República.

§ 1 0 - A transferência de que trata o 'caput" deste artigo terá finalidade
específica e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 5% (cinco por cento), para os municípios pertencentes á área mineira da
SUDENE;

II - 10% (dez por cento), para os demais municípios do Estado;
III - 1% (um por cento), para os municípios cuja quota do Fundo de

Participação dos Municípios for superior ao valor do IOMS recebido no mês
imediatamente anterior.

§ 2° - A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior não se
aplica às transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino
fundamental, com saúde e com ações realizadas nas áreas identificadas
como prioritárias pelo Programa Comunidade Solidária.

§ 30 - Poderão ser computadas pelas Prefeituras, nos valores da
contrapartida mencionada no § 1° deste artigo, as despesas com pessoal e
os custos de recursos materiais efetivamente utilizados na execução do
convênio, conforme dispuser o respectivo projeto.

§ 40 - E vedada a transferência de recursos a município em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG.

Art. 24 - Não poderão ser incluídas nos orçamentos despesas classificadas
como Investimentos em Regime de Execução Especial, ressalvadas as
decorrentes de calamidade pública e os recursos destinados ao fomento e ao
amparo à pesquisa científica e tecnológica.

Seção til
Das Diretrizes para õ Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 25 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado será composto pela programacão de investimentos de cada empresa
em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto e discriminará a despesa por unidade orçamentária,
segundo a classificação por função, subfunção, programa, projeto, atividade
e operações especiais, indicando para cada um o detalhamento das
aplicações e a origem do recurso.

Parágrafo único - Os projetos e as atividades conterão sucinta descrição de
seus objetivos, com as respectivas metas e quantificações.
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Art. 26 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:
- para cada empresa, a origem dos recursos, o detalhamento da

programação de investimentos a serem realizados em 2001 e a composição
da participação societár ia no capital em 30 de junho de 2000;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento, o resumo das origens dos recursos, do detalhamento dos
investimentos e a consolidação do programa de investimentos.

Art. 27 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as operações que
são, respectivamente, origem e aplicação de recursos e que afetam o passivo
e o ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para
cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que não implicam
entrada nem saída de recursos.

Art. 28 - As empresas estatais alocarão os recursos destinadas a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento obtido de
agências e organismos nacionais e internacionais.

Capitulo IV
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-Administrativa

Art. 29 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa projetos de lei
sobre matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a
legislação vigente, com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a
mandamentos constitucionais e ajustamento a leis complementares federais,
resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em
especial, sobre:

- o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Trans porte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS -, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

li - o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD -' visando, principalmente, ao atendimento dos fins
sociais do tributo;

III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, com
vistas, principalmente, á revisão da base de cálculo, das aliquotas e das
hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos
mecanismos para a modernização e a agilização de sua cobrança,
arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuicão de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível a sua
cobrança;
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V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação daqueles já instituídos,
em decorrência de alteração do texto da Constituição da República;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável à
microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte e ao
pequeno produtor rural;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento
dos processos tributário-administrativos, visando à sua racionalização,
simplificação e agilização;

IX - a aplicacão das penalidades fiscais, como instrumento inibitório da
prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadacão de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e
eficiência -

Capitulo V
Da Política de Aplicação da Agência Financeira Oficial

Art. 30 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -,
instituição financeira oficial, atuará no fomento a projetos e a programas de
desenvolvimento econômico e social no Estado de Minas Gerais, em sintonia
com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo Estadual.

§ l O - A agência financeira oficial observará, nos empréstimos e nos
financiamentos concedidos, as políticas de redução das desigualdades intra-
regionais e inter-regionais, de defesa e preservação do meio ambiente. Na
aplicação dos recursos será concedida prioridade para o médio, pequeno e
microprodutor rural, bem como para a média, pequena e microempresa,
visando à geração de emprego e renda.

§ 2° - Os empréstimos e os financiamentos da agência financeira oficial
serão concedidos de forma que lhes seja, pelo menos, preservado o valor e
garantida a remuneração dos custos de captação.

Capitulo VI
Da Administração da Divida e das Operações de Crédito

Art. 31 - A administração da dívida pública estadual interna ou externa tem
por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de
recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 32 - A captação de recursos, na modalidade de operações de crédito,
pela administração direta ou por entidade da administração indireta,
observada a legislação em vigor, será feita mediante a contratação de
financiamentos.

Art. 33 - Na lei orçamentária para o exercício de 2001, as despesas com
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amortização, juros e demais encargos da divida serão fixados com base
nas operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do
encaminhamento do respectivo projeto de lei à Assembléia Legislativa.

Capitulo Vil
Disposições Finais

Art. 34 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários, à conta do
Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercício de 2000,
constituirão antecipação de cota financeira no exercício de 2001, para os
órgãos integrantes do Orçamento Fiscal a que se referirem.

Art. 35 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de
planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de quinze dias úteis
contados da data do recebimento, as solicitações, encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e dados, quantitativos
e qualitativos, relativos às categorias de programação, que justifiquem os
valores orçados e evidenciem a ação do Governo.

Art. 36 - Para fins da transparência da gestão fiscal será assegurado
acesso público á Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária/2001
através do SIAFI-Cidadão.

Parágrafo único - Para os fins de acompanhamento e fiscalização
orçamentária, a que se refere a alínea "b" do inciso 1 do art. 160 da
Constituição do Estado, será assegurado aos membros da Assembléia
Legislativa acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira do
Estado de Minas Gerais - S1AFI-MG.

Art. 37 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS referente
ao mês imediatamente anterior, discriminando a arrecadação por subgrupo.

Art. 38 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa, como anexos
da proposta orçamentária para 2001, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de
Riscos Fiscais previstos nos § 1° e 3 0 do art. 40 da Lei Complementar
Federal n°101, de 41512000.

Art. 39 - O Poder Executivo implementará o Sistema de Acompanhamento
da Ação Governamental, objetivando o gerenciamento de despesas
constantes de cada subprojeto/subatividade, previstos no programa de
trabalho das unidades orçamentárias.

Art. 40 - Se a previsão de arrecadação da receita não se concretizar e caso
seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias, esta
será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para
atendimento de outras despesas correntes, investimentos e inversões
financeiras de cada Poder e do Ministério Público e do Tribunal de Contas do
Estado.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, caberá ao
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Poder Executivo comunicar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas o limite de empenho disponível
para cada um.

Art. 41 - Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até o final do
exercício de 2000. fica autorizada a execução dos créditos oramentários
fixados na lei orçamentária para o exercício de 2000 à razão de um doze
avos ao mês.

§ 1 0 - No caso de ser a receita orçamentária insuficiente para atender à
razão fixada no 'caput" deste artigo, as cotas orçamentárias proporcionais
ficarão limitadas à expectativa de receita atestada pela comissão a que se
refere o § 2 0 do art. 155 da Constituição do Estado.

§ 20 - Considera-se antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a
utilizacão de recursos autorizada no "ca pur deste artigo.

§ 3° - Após a sanção do Governador do Estado, os eventuais saldos
negativos apurados serão ajustados, mediante abertura de créditos
adicionais, por meio de remanejamento de dotações.

Art. 42 - O Poder Executivo publicará, no prazo de quinze dias úteis
contados da data da publicação da lei orçamentária anual, os quadros de
detalhamento da despesa, por unidade orçamentária, segundo a
classificação por função, subfunção, programa, projeto e subprojeto,
atividade e subatividade e operações especiais e seus desdobramentos.
especificando o elemento/subelemento de despesa, o grupo de despesa, a
origem do recurso e sua procedência.

Parágrafo único - O desdobramento da programação do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será publicado
observando-se, para cada projeto e atividade e operações especiais, o
detalhamento das aplicações e as origens dos recursos.

Art. 43 -Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Tribunal de
Contas e à Ministério Público farão publicar, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por
unidade orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com pessoal e
seus encargos

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às
autarquias, ás fundações, às empresas subvencionadas e ás empresas
controladas pelo Estado-

Art. 44 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize operações de
crédito por antecipação da receita e para refinanciamento da dívida.

Art. 45 - No projeto de lei que trate de autorização ao Poder Executivo para
a realização de operação de crédito constará o prazo de validade da
autorização concedida pelo Poder Legislativo.

AI. 46 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita por



156
decreto, após autorização legislativa

§ 1° - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o "caput'
deste artigo serão elaborados conforme detalhamento constante no art. 18
desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 25 desta lei, para o Orçamento
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 2° - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos. subatividade e nos
desdobramentos das operações especiais será feita por meio de abertura de
crédito suplementar.

Art. 47 - As dotações referentes a despesas com publicação de atos e
matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão consignadas aos
órgãos a que estiverem afetas.

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do Governador do
Estado são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social.

Art. 48 - A Reserva de Contingência contida na Proposta Orçamentária
será de 1,5% (um e meio por cento) da Receita Corrente Líquida estimada
para 2001.

Parágrafo único - Os recursos previstos nas lei orçamentária não serão
inferiores a 1% (um por cento) da receita corrente liquida estimada para
2001, sob o título de reserva de contingência-

Art. 49 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, até trinta dias após
a publicação da Lei Orçamentária de 2001, cronograma anual de desembolso
mensal, por órgão do Poder Executivo, observando, em relação às despesas
constantes desse cronograma, abrangência necessária à obtenção das
metas fiscais.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Irani Barbosa, relator - Olinto Godinho - Mauro

Lobo - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Alvaro Antõnio - Dimas Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

29/2000
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei complementar em epigrafe tem por objetivo alterar

dispositivos da Lei n° 6.624, de 1817195, que dispõe sobre a organização
básica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1, por ela apresentado.

Cumpre a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da matéria, nos
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termos regimentais.
Fundamentação

A proposição em comento acrescenta às atribuições e competências da
Policia Florestal o policiamento ostensivo do meio rura! compreendendo a
proteção à família rural, seu patrimônio, e os bens produzidos ou
armazenados na respectiva unidade de produção. Ademais, inclui, na
designação Policia Florestal, a expressão "e Rural".

Em razão da natureza da matéria, qual seja organização da Policia Militar,
a proposição foi transformada em projeto de lei complementar, tendo a
Comissão de Constituição e Justiça apresentado o Substitutivo n° 1, com o
objetivo de adequá-lo à técnica legislativa.

Com efeito, sem perder a sua essência, uma vez que o Substitutivo n° 1
respeita a intenção do autor, a proposição merece ser acolhida, porque, sem
dúvida alguma, beneficia a população rural, resguardando seu patrimônio, até
então desguarnecido de proteção específica do Estado.

A medida que ora se propõe é oportuna e imprescindivel, porque a
criminalidade tem aumentado vertiginosamente e atinge, inclusive, as
comunidades rurais, que são mais vulneráveis e preferidas pelos criminosos,
devido à falta de policiamento.

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

Complementar n° 29/2000 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator -

Sargento Rodrigues - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°856/2000

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em exame dispõe
sobre a política estadual de preços dos medicamentos em licitações públicas.

Publicado, o projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu o prazo para emitir seu parecer. Por meio de requerimento do autor, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a determinar que as compras e as licitações

públicas de medicamentos respeitem o preço máximo a ser estabelecido pela
Central de Preços de Medicamentos do Estado - CECOPREM -, com base
nos preços da Relação Nacional de Medicamentos - RENAME - e na média
do mercado.
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O projeto de lei em análise tem o mérito de contribuir para a elaboração

de urna politica estadual de medicamentos, principalmente no que se refere
ao controle de preços.

Entretanto, algumas observações se fazem necessárias. Conforme o art. 30
da Lei Federal n° 8.666, de 2116193, que institui as normas para licitações e
contratos da administração pública, a licitação destina-se a selecionar a
proposta mais vantajosa para a administração pública e será processada
conforme o principio da vinculação ao instrumento convocatório, entre outros.

A norma geral supracitada prevê que as compras deverão ser processadas
por meio de sistema de registro de preços, que será precedido de ampla
pesquisa de mercado, e deverão também balizar-se pelos preços praticados
no ãmbito dos órgãos e entidades da administração pública (ai. 15).
Portanto, a proposição não inovaria no mundo jurídico, visto que o Estado e
os municípios devem seguir o disposto na norma geral, que estabelece que
na licitação será feita a "verificação da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no
mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os
constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser
devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis" (ai. 43, IV,
da Lei Federal n°8.666, de 1993).

Acrescente-se que a restrição estabelecida no § 1 0 do art. 20 da proposição
é contrária ao interesse público. Tendo em vista o objetivo de selecionar a
proposta mais vantajosa para a administração pública, a exigência de que as
empresas participantes das licitações públicas sejam credenciadas no
Ministério da Saúde e na Secretaria de Estado da Saúde tende a reduzir o
leque de interessados nas licitações, o que, conseqüentemente, pode
inviabilizar a escolha da melhor proposta. Além disso, para cada licitação,
dependendo do objeto, deve-se elaborar o edital com os requisitos que
priorizem o interesse público. Ou seja, esses cuisitos não devem ser
estabelecidos em lei de maneira genérica, pois prt: sam ser estudados, caso
a caso, com o objetivo de se obterem produtos que tenham boa qualidade e
atendam ao principio da economicidade.

Outro aspecto a ser observado é que, de acordo com a ementa, o objetivo
do projeto de lei em comento é dispor sobre a política estadual de preços de
medicamentos em licitações públicas. Consideramos, porém, que quando se
fala em "política'*, trata-se de decisões de caráter geral que apontam os
rumos e as linhas estratégicas de atuação de uma determinada gestão. Ou
seja, as "políticas" devem funcionar como orientadoras da ação do governo,
reduzindo os efeitos da descontinuidade administrativa e potencializando os
recursos disponíveis. Como a abrangência do projeto de lei em tela é mais
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restrita, entendemos ser melhor incluir a matéria no Projeto de Lei n°
47199, em tramitação nesta Casa, para o qual se elabora um substitutivo que
dispõe sobre a Política Estadual de Medicamentos em Minas Gerais.

Dessa forma, opinamos pela inconveniência da aprovação do projeto de lei
em exame.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 85612000.
Sala das Comissões 6 de julho de 2000.
Hely Tarqüinio, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Edson Rezende -

Cristiano Canêdo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°85712000

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em exame obriga a
rede pública de saúde a comprar medicamentos pelo nome genérico para
seus estoques.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 161312000, o projeto foi enviado à
Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o prazo para emitir seu
parecer. Por meio de requerimento do autor, a proposição foi encaminhada a
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento torna obrigatória a compra de medicamentos

pelo nome genérico por parte das secretarias municipais e da Secretaria de
Estado da Saúde. Além disso, determina que as unidades de saúde da rede
pública emitam suas receitas usando o nome genérico dos medicamentos e
que afixem, em local visível, cartazes educativos sobre os genéricos e
listagem de padronização de medicamentos.J	Conforme o inciso VIII do art. 17 da Lei Federal n°8.080, de 1919190, a qual

' contém a norma geral para a área da saúde, compete à direção estadual do
SUS, em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a
política de insumos e equipamentos para a saúde.

No caso dos medicamentos, a Lei Federal n°9.787, de 1012199, que dispõe
sobre os genéricos, determina, em seu art. 3°, que as aquisições de
medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições

' médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do SUS, adotarão
c obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira - DCB - ou, na sua falta,

a Denominação Comum Internacional - DCI. Esse último diploma legal
j alterou a Lei n° 6.360, de 2319176, que estabelece o medicamento genérico e

dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos. As alterações na
terminologia trouxeram em seu bojo algumas dificuldades de entendimento,
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e, em função disso, faz-se necessária a distinção entre medicamento
genérico e denominação genérica.

Entende-se como medicamento genérico, nos termas da Organização
Mundial de Saúde, o produto farmacêut i co que pretende ser intercambiãvel
com o produto inovador e que geralmente passa a ser produzido após a
expiração da proteção patentária ou outros direitos de exclusividade.
independentemente de autorização da companhia farmacêutica inovadora.
Por outro lado, a denominação genérica éo nome empregado para distinguir
um principio ativo que não está amparado por marca comercial e é usado
comumente por diversos fabricantes e reconhecido pela autoridade
competente para denominar produtos farmacêuticos que contenham o
mesmo princípio ativo. O nome genérico geralmente corresponde ao da DCB
ou, complementarmente, ao da Dcl.

Outro aspecto a se considerar é que não basta que a rede pública, ao
efetivar compras e licitações, utilize a DCB, pois parece-nos fundamental que
ela compre os próprios medicamentos genéricos, desde que estes estejam
disponíveis no mercado, o que levará á queda nos preços dos medicamentos
em geral, beneficiando a população. Por isso sugerimos a modificação no art.
1 0 da proposição.

Quanto ao art. 30 do projeto em tela, esclarecemos que a elaboração da
listagem de padronização de medicamentos decorre de decisão técnica do
órgão responsável, com base no perfil epidemiológico da população a partir
do qual serão indicados os medicamentos a serem adquiridos, os quais
deverão ser periodicamente atualizados. Portanto, a afixação dessa listagem
não apresenta interesse para os usuários.

Dessa forma, consideramos conveniente a aprovação da proposição, com
as modificações apresentadas no Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

85712000, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a compra de medicamentos genéricos para os estoques da
rede pública de saúde e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As unidades de saúde, no âmbito estadual do SUS, comprarão

medicamentos genéricos para seus estoques.
Parágrafo único - Na falta do medicamento genérico poderão ser

comprados os medicamentos de referência ou similares disponíveis no
mercado.

Art. 2° - As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de
compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no
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âmbito estadual do SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação
Comum Brasileira - DCB - ou, na sua falta, a Denominação Comum
Internacional - DCI.

Art. 3° Ficam as unidades de saúde do SUS no Estado obrigadas a afixar,
em local visível, cartaz educativo sobre a DCB e sobre o medicamento
genérico, na forma estabelecida pelo órgão estadual responsável.

Art. 40 - O Estado regulamentará esta lei no prazo de 90 dias contados da
data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende, relator - Cristiano Canédo -

Dimas Rodrigues.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°954/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado José Milton. o Projeto de Lei n° 95412000 dispõe
sobre o Certificado de Produto Agrícola Não Transgênico.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. Por força de requerimento aprovado em Plenário, o
projeto vem, agora, a esta Comissão para que possa ser analisado quanto a
suas implicações na área ambiental-

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.
Fundamentação

A discussão envolvendo os organismos geneticamente modificados -
OGMs -, também conhecidos como transgênicos, antes restrita ao meio
acadêmico, ampliou-se de tal maneira, que se tornou hoje uma preocupação
de toda a sociedade, em escala mundial. O projeto em análise, ao propor,

E objetivamente, a criação de um certificado a ser fornecido pelo Estado aos
agricultores interessados em atestar que sua produção não é proveniente de
material transgênico, insere-se nesse processo de forma inovadora.

No âmbito federal, a matéria está disciplinada pela Lei n° 8.974, de 1995,
E que cria a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBi0 -,

responsável pelo controle da utilização de organismos transgênicos em todo
o território nacional. No plano estadual, a Lei n° 13,494, de 51412000,
promulgada pela Assembléia Legislativa, determina a rotulagem de alimentos
resultantes de OGMs, devendo constar nos rótulos dessas mercadorias, em
destaque, a frase "Produto Geneticamente Modificado". E importante
ressaltar, ainda, que se encontra em tramitacão nesta Casa o Projeto de Lei
n° 451199, do Deputado Edson Rezende, que dispõe de forma abrangente
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sobre a pesquisa, a produção. a comercialização, o transporte e a
liberação no meio ambiente de transgênicos no Estado-

Durante a realização do Ciclo de Debates Minas Gerais e os Transgênicos,
promovido pela Assembléia em maio último, com a participação de
representantes de diversas entidades governamentais e não governamentais,
observou-se que a polêmica em torno dessa matéria se concentrava nos
aspectos ligados à saúde humana e à proteção ambiental. Segundo os
especialistas, no estado atual da técnica. não se pode afirmar com segurança
que os alimentos que têm OGMs em sua composição não oferecem riscos
aos consumidores ou que a liberação desses produtos no meio ambiente não
causa dano aos ecossistemas; contudo, é perfeitamente viável determinar se
o material genético de algum organismo, especialmente sementes de plantas
comerciais, foi ou não alterado por meio de processo de engenharia genética.

Atualmente, é forte a resistência de alguns países consumidores de grãos,
notadamente do mercado europeu, à entrada de OGMs em seus territórios.
Sabe-se, por outro lado, que grandes exportadores de grãos, como os
Estados Unidos, a Argentina e o Canadá, não fazem nenhuma restrição ao
plantio de sementes transgênicas, enquanto o Brasil é o único grande
produtor que não liberou esse material para plantio comercial, mas apenas
para pesquisa experimental. Com isso, cria-se a perspectiva de um enorme
mercado para os alimentos não transgênicos, pelo menos enquanto
permanecer a dúvida sobre a segurança alimentar e ambiental desses
produtos.

Entendemos, assim, que é válida e opor tuna a criação do Certificado de
Produto Agrícola Não Trangênico, de que trata a proposição, na forma
aprimorada pelo Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Trata-se, na verdade, de instrumento que agrega valor ao produto agrícola e
que traz informação relevante para o consumidor.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

95412000, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Cabo Morais, Presidente e relator - Nivaldo Andrade - Eduardo Brandão.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°980/2000
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Governador do Estado, enviado por meio da Mensagem n°

11212000, o Projeto de Lei n° 98012000 solicita prorrogação de prazo para a
concretização das medidas previstas no § 2° do art. 1 0 da Lei n° 12.985, de
30/7/98.
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Publicado, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Vem agora à Comissão de Direitos Humanos, à qual, regimentalmente, cabe
agora emitir parecer.

Fundamentação
O projeto em questão prorroga o prazo estipulado pela Lei n° 12.985, de

3017198, para transferência da administração dos presídios e cadeias da
Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria da Justiça e de Direitos
Humanos. A mencionada lei, fruto da CPI do Sistema Penitenciário,
estabeleceu a data de 30/712000 corno prazo final para o cumprimento de
seu comando.

Para uma discussão mais ampla da questão, realizaram-se uma audiência
pública e duas reuniões com diversos representantes de órgãos públicos e de
funcionários das Secretarias da Justiça e de Direitos Humanos e da
Segurança Pública, da Associação Sindical dos Servidores da Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos e do Conselho de Criminologia e
Política Penitenciária.

Acatamos algumas das sugestões apresentadas durante os debates. Em
especial, com vistas a se estabelecerem metas para a transferência
pretendida, utilizou-se como referência o Planejamento Estratégico da
Transferência dos Presos, realizado pela Fundação João Pinheiro, em
conjunto com as Secretarias da Justiça e de Direitos Humanos e da
Segurança Pública.

Apresentamos, ao final deste parecer, um substitutivo, por meio do qual
elaboramos um plano de metas para que a Secretaria da Justiça e de Direitos
Humanos receba, dentro de um prazo razoável, todos os presos que se
encontrem sob a guarda legal da Secretaria da Segurança Pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

98012000, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Prorroga prazo para a concretização das medidas previstas no § 2° do ai.
1 0 da Lei n°12.985, de 30 de julho de 1998.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1° - A transferência da administração das cadeias e dos presídios para

a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, a que se refere a
Lei n.° 12.985, de 30 de julho de 1998, obedecerá ao seguinte cronograma,
cujos prazos contam-se da data da publicação desta lei:

- em 240 dias: transferência da administração das cadeias independentes
a e anexas com capacidade acima de 80 presos, incluindo-se a custódia dos

presos, as edificações, os terrenos, os equipamentos, os veículos, o material
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de uso e consumo, a documentação e demais bens nelas encontrados e
destinados a sua manutenção, estabelecidas nos municípios a seguir
relacionados:

a) Centro de Remanejamento da Secretaria da Segurança Pública -
CERESP - em Belo Horizonte;

b) Centro de Remanejamento da Secretaria da Segurança Pública -
CERESP - em Betim;

c) Coronel Fabriciano;
d) Governador Valadares;
e) Presídio Santa Teresinha e Centro de Remanejamento da Secretaria da

Segurança Pública - CERESP -, em Juiz de Fora;
O Montes Claros;
g) Poços de Caldas;
h) São João dei Rei;
i) Ubá;
j) Uberaba
k)Varginha;
1) Barbacena:
m) Conselheiro Lafaiete;
n) Curvelo;
o) Muriaé;
p) Patrocínio;
q) Ponte Nova;
r) Casa de Detenção Antônio Outra Ladeira, unidades 1 e II, em Ribeirão

das Neves;
s) São Lourenço
II - em 480 dias: transferência da administração das cadeias independentes

e anexas com capacidade de até 80 presos, incluindo-se a custódia dos
presos, as edificações, os terrenos, os equipamentos, os veículos, o material
de uso e consumo, a documentação e demais bens nelas encontrados e
destinados à sua manutenção, localizadas nos municípios a seguir
relacionados:

a) Araçuai;
b) Araxá;
c) Caratinga;
d) Carmo do Paranaiba;
e) Diamantina;
f) Guaxupé;
g) Itabira;
h) Itajubá;
i) ltuiutaba;
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flJanaúba;
k) Lavras;
I) Mantena:
m) Monte Carmelo;
n) Nanuque;
o) Paracatu;
p) Passos;
q) Pouso Alegre;
r) Teófilo Otôni;
s) Iinai.
III - em 720 dias: transferência da administração das cadeias

independentes e anexas, incluindo-se a custódia dos presos, as edificações,
os terrenos, os equipamentos, os veículos, o material de uso e consumo, a
documentacão e demais bens nelas encontrados e destinados à sua
manutenção, estabelecidas nos municípios abaixo relacionados:

a) Campo Belo;
b) Capelinha;
c) Divino;
d) Ervália;
e) Fugenópolis;
f) Guanhães;
g) Itamarandiba;
h) ltaúna;
i) Lagoa da Prata;
j Palma;
k) Paraisópolis;
1) Peçanha;
m) Prata,
n) Presidente Olegário;
o) Resplendor;

g	p) Rio Casca;
q) Rio Pomba;
r) Sacramento-
s) Santa Rita do Sapucai;
t) Três Corações;
u)Viçosa.

t	IV) em 1.080 dias: transferência da custódia dos presos das cadeias
públicas independentes ou anexas não relacionadas nos itens anteriores,
podendo ser transferidas a administração, as edificações, os terrenos, os

a equipamentos e os veículos, o material de uso e consumo, a documentacão e
demais bens nelas encontrados destinados a sua manutenção, a critério da

LA
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Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos.

Art. 2° - Para fins do disposto nesta lei, consideram-se:
- cadeias independentes os estabelecimentos penais subordinados à

Secretaria de Estado da Segurança Pública cujas celas se encontram em
edificação independente, construída para esse fim;

II - cadeias anexas as carceragens ou celas que, junto às unidades policiais
da Secretaria de Estado da Segurança Pública, compõem uma mesma
edificação ou um mesmo conjunto administrativo.

Parágrafo único - A natureza do estabelecimento prisional recebido pela
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos será definida
atendendo-se às denominações e características estabelecidas pelo Titulo IV
- Dos Estabelecimentos Penais - da Lei Federal nó 7.210. de 1984, que
institui a Lei de Execução Penal.

Art. 30 - O plano estratégico a que se refere o § 2° do art. 1° da Lei n°
12.985, de 1998, deverá ser encaminhado ao exame da Assembléia
Legislativa no prazo de 45 dias e conter, entre outros aspectos:

- diretrizes do processo de transferência:
II - delineamento das ações governamentais necessárias a sua

implementação:
III - cálculo de custos relativo a cada uma das fases da programação;
IV - matriz de despesas;
V - fonte dos recursos financeiros;
VI - previsão do pessoal necessário por categoria funcional e formas de

provimento;
VII - cronograma de implementação do disposto no inciso IV do art. 1°

desta lei;
VIII - definição do processo de recebimento, guarda e encaminhamento do

preso provisório à disposição da polícia e da justiça, a ser implantado nas
cadeias públicas.

Parágrafo único - O provimento dos cargos previstos no inciso VI deste
artigo dar-se-á à medida S que as Secretarias de Estado da Justi ça e de
Direitos Humanos e da Segurança Pública formalizem termo próprio das
transferências referidas nesta lei.

Art. 4° - Fica a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos
autorizada a realizar acordos e convênios com órgãos públicos federais,
Prefeituras Municipais e entidades civis sem fins lucrativos voltadas para a
recuperação e o tratamento de presos, destinados a construção, reforma,
administração ou prestação de serviços aos estabelecimentos penais com
capacidade não superior a 30 presos.

Parágrafo único - O limite estabelecido neste artigo não se aplica a acordos
e convênios realizados com órgãos públicos federais e aos exclusivamente
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destinados a construção e reforma.
Art. 5 0 - O pessoal lotado nos estabelecimentos prisionais subordinados à

Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos terá quadro de
carreira específico.

Parágrafo único - A classe de Guarda Penitenciário, a que se refere o
parágrafo único do art. 3° da Lei n° 11.118, de 1993, passa a denominar-se
Agente de Segurança Penitenciário, e, para seu provimento será exigido
como grau de instrução do nível médio.

Art. 60 - Fica vedada a construção de estabelecimento penal de qualquer
natureza no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.80 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 3 0 do

art. 1 0 da Lei n° 12.985, de 1998.
Sala das Comissões,7 de julho de 2000.
João Leite, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°984/2000
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela objetiva alterar

a Lei n° 13.452, de 121112000, que cria o Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A Lei n° 13.452, de 12/1/2000, que cria o Fundo Estadual de

Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS -, foi fruto de intensos
estudos que se consubstanciaram no Plano de Investimentos em Infra-
Estrutura de Transportes Rodoviários e Aeroportuários do Governo Estadual
para o período de 1999-2002, realizado, em conjunto, pela Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas e pelo DER-MG.

A proposição que se examina pretende alterar a referida lei, acrescentando
os incisos IX e X ao seu art. 80, que implicam a inclusão de mais dois
membros na composição do Grupo Coordenador do FUNTRANS, a saber:
um representante da Federação das Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado de Minas Gerais - FETRAM - um representante da
Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Minas
Gerais - FETCEMG.

A luz da Lei Complementar n° 27, de 1811193, que trata da criação dos
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fundos, não existe nenhum óbice à proposição, pois seu texto determina
apenas a composição mínima do grupo coordenador.

Cabe observar que muitas são as fontes de recursos do FUNTRANS, num
total de 16, as quais constarão no orçamento e nas demais peças legislativas
que informam sua execução orçamentária, sendo imprescindível a função
fiscalizadora das operações desse Fundo. Essa fiscalização, por demais
relevante, sem dúvida alguma poderá ser mais eficiente com a participação
dos representantes acima enumerados, pois suas federações são entidades
que congregam vários sindicatos de empresas de transportes de passageiros
e cargas do Estado.

Os incisos Vil e Xl do art. 30 da Lei n° 13.452 enumeram como fontes do
FUNTRANS os recursos provenientes de prooramas de concessão de

de velocidades de tráfego (grifo nosso), fontes para as quais contribuem,
justamente, as empresas transportadoras de passageiros e cargas. Parece-
nos, pois, bastante democrática a participação dos representantes dessas
entidades na discussão, na condução, no acompanhamento e na fiscalização
da política de transportes no Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 98412000,

no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Alvaro António, Presidente - Olinto Godinho - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.043/2000
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epigrafe altera a

pensão especial de que trata a Lei n° 11732, de 30112194, concedida a
Deputados cassados e concede-lhes indenização.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação da proposição, na forma original.

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

Fundamentação
A Lei n° 11.732, de 30/12194, concedeu aos Deputados Clodesmidt Riani,

José Gomes Pimenta e Sinval de Oliveira Bambirrra, cassados durante o
Regime Militar, pensão especial, no valor correspondente à remuneração
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atribuída ao símbolo S-01 da sistemática da administração direta o Poder
Executivo, que equivale, atualmente, a R$1.545,47.

O projeto de lei em tela visa a alterar esse valor, passando o mesmo a ser
correspondente ao subsidio mensal dos Deputados Estaduais, que equivale,
atualmente, a R86.000,00.

Assim, o projeto de lei em pauta apresenta uma repercussão financeira
mensal de R$13.365,00. Observa-se que esse ônus expirará com o
falecimento dos seus beneficiários.

Outro dispositivo do projeto é o que concede a esses Deputados
indenização equivalente ao subsidio atual dos Deputados estaduais.
R$6.000,00, multiplicado pelo número de meses compreendidos entre a
cassação e o término do mandato que detinham. Esses parlamentares foram
cassados pela Resolução n° 580, em 914164, e, como integrantes da 5a
Legislatura, teriam seus mandatos encerrados em 31/1/67, ou seja, o
interregno corresponde a 34 meses. Destarte, o valor de cada indenização
amonta R5204.000,00, totalizando R$612.000,00 o valor das indenizações.

Entendemos que essa pensão especial e essa indenização são meritórias.
O valor da pensão deve corresponder à remuneração do Deputado, pois essa
era a função exercida no momento da cassação, não a presentando nenhuma
relação com o valor do símbolo S-01, remuneratório de servidores do Poder
Executivo.

Quanto à indenização, ela corresponde ao montante que os referidos
parlamentares deixaram de receber em decorrência do arbítrio e apenas
ameniza as suas perdas.

As despesas decorrentes deste projeto são pequenas diante da magnitude
do orçamento do Estado. Entendemos que o Tesouro Estadual terá
condições de suportá-las.

Finalmente, cumpre-nos observar que o projeto em pauta estatui que a
futura lei entrará em vigor somente no exercício financeiro subseqüente ao de
sua publicação. Assim, a matéria não encontra óbice em vista do orçamento
em execução e propicia um prazo para adequação das despesas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.04312000, no 1 0 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Irani Barbosa, relator - Mauro Lobo - Rêmolo

Aloise - Olinto Godinho.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.052/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o Projeto de Lei n° 1.05212000
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declara como Área de Proteção Ambientar a região situada nos
Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Ibirité, Itabirito, Nova
Lima, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara, com a delimitação geográfica
constante no anexo do projeto.

Ao examinar preliminarmente a matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade com a
Emenda n° 1, que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em exame, ao declarar como Área de Proteção Ambiental

os terrenos que menciona, objetiva, em verdade, passar para a forma de lei
s determinações preconizadas pelo Decreto n° 35.624, de 816/94, alterado

pelo Decreto n°37.812, de 813196.
O autor da proposição esclarece, na sua justificação, que decretos podem

ser alterados mediante simples assinaturas, ao passo que a lei, para ser
modificada, exigirá nova tramitação por esta Assembléia". Esse raciocínio,
embora não aplicável no todo, quando generalizado, pode se justificar no
caso da criação de APAs, uma vez que estas só poderão ser modificadas
mediante o concurso de lei, conforme determina a Constituição.

São os seguintes os principais pontos da proposicão:
a) declara como Área de Proteção Ambiental a região dos Municípios de

Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté. lbirité, Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio
Acima e Santa Bárbara, delimitada geograficamente no anexo sob a
denominação APA Sul RMBH;

b) exige o zoneamento ecológico-económico para a implantação da APA
Sul com o respectivo sistema de gestão colegiado;

c) divulga as medidas previstas, objetivando o esclarecimento da
comunidade a respeito;

d) indica a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável como o órgão responsável pela elaboração do zoneamento
ecológico-econômico, bem como garante, nessa elaboração, a participação
efetiva e permanente das autoridades públicas municipais e estaduais
pertinentes, entidades ambientalistas não governamentais, empresas,
entidades de classe, universidades, centros de pesquisa e toda a
comunidade envolvida;

e) compõe o sistema de gestão da APA de forma colegiada e paritária,
pelas autoridades públicas estaduais e municipais e por representantes de
entidades da sociedade civil;

f) introduz proibições, restrições de uso e demais limitações para a APA Sul
RMB}-i, conforme as previstas na Lei n° 6.902, de 1981, e a previsão, por
meio da reculamentação, em decreto, de medidas que assegurem o manejo
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adequado para a área.
Salientamos que, com a edição da lei que ora se propõe, fica mais bem

delineada a obrigatoriedade de o Poder Executivo estabelecer, em tempo
hábil, o zoneamento ecológico-econômico, a ser elaborado no prazo de seis
meses. Esse é um poderoso instrumento para o planejamento regional,
tendente a propiciar um tipo de gerenciamento que leva em conta os
princípios do desenvolvimento sustentável. Com ele, são estabelecidas as
prioridades no uso racional das áreas protegidas, e são definidas as zonas de
proteção integral, de forma a conciliar a exploração econômica com os
objetivos de proteção ambiental.

Conclusão
Diante. do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.05212000, no 1° turno, com as Emendas n° 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Adelino de Carvalho, relator - Eduardo Brandão.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 37199
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em tela dispõe

sobre a criação de cães no Estado e dá outras providências.
Aprovado em 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1

e 2, vem o projeto a esta Comissão para, regimentalmente, receber o parecer
de 20 turno Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A criação, em ambiente urbano, de raças caninas com características mais

apropriadas para o campo, isto é, para grandes espaços, exige maior cuidado
por parte de criadores, pois, além de serem constantes os acidentes
provocados por esses animais, muitos deles são fatais. O mais fundamental
direito é o direito à vida, e compete ao Estado sua defesa, daí a necessidade
de se criarem ditames legais que regulem a questão.

O projeto em análise pretende, justamente, estabelecer medidas de
controle sobre essas raças de comportamento agressivo, razão pela qual
somos pela sua aprovação. Entretanto, na análise aprofundada da matéria,
verificamos serem necessários alguns ajustes e mudanças para não fugir à
idéia original, defendida pelo projeto.

Para discutir o tema, esta Comissão realizou, no dia 616/2000, a
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, audiência pública com os
segmentos sociais especializados na matéria, na qual compareceram os Srs
Paulo Fernando Bruno da Mata, médico veterinário e Presidente do Kennell
Clube da Grande BH; Patricia de Castro Reis, médica veterinária e Diretora
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de Eventos do Kennell Clube; Silvestre de Meio Lima, psicólogo; Milton
Cheib, Diretor de Adestramento do Kennel Clube; José Dioné, Juiz do Kennel
Clube, além de representantes da Sociedade Protetora dos Animais e de
diversos criadores de cães do Estado.

A partir dos debates e das sugestões recebidas, concluímos que o projeto
em exame, na forma do vencido no 1° turno, poderia criar alguns embaraços
aos proprietários de cães, pois os dispositivos se referem a qualquer animal
de portes médio e grande, independentemente do grau de periculosidade.
Ora, tal determinação exigiria do poder público a criação de serviço
especifico de registro e controle da população canina em todo o Estado, além
da manutenção de serviço telefônico gratuito para tratar da questão. Essas
medidas acarretariam despesas extraordinárias e fogem da intenção original
do autor, que é o controle dos cães ferozes, para a segurança da população.

Outros aspectos também foram questionados, como o altissimo valor das
multas, cerca de 500 UFIRs, o que poderia invibializar a criação de cães,
especialmente pela população de baixa renda. Tal medida, segundo a
Associação Protetora dos Animais, resultará em alto índice de abandono
desses animais, dado que seus proprietários teriam dificuldades de dispor
dessa elevada soma de recursos para liberar seu animal de estimação. A
exigência de uso de focinheira, quando da condução do animal em via
pública, também foi criticada, pois, segundo os criadores, esse instrumento
de segurança não é recomendável, pelos danos que causa ao animal.

Considerando essas questões, entendemos ser necessária a modificação
de determinados aspectos apresentados no vencido no 1° turno, como a
delimitação das disposições do projeto, para que tratem exclusivamente dos
cães de guarda, a melhor adequação do valor das multas às infrações nele
previstas, entre outros, com o objetivo de tornar possível à administração
pública e aos criadores o cumprimento da lei, garantindo-se efetivamente a
segurança dos cidadãos.

Para adequar essas alterações à técnica legislativa, optamos pela
elaboração do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, a seguir redigido,
respeitado o disposto no art. 189, § 2 0 1 do Regimento Interno, que disciplina a
redação do parecer de 2 0 turno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 37199, no

20 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.
SUBSTITUTIVO N° 1

Disciplina a criação de cães de guarda e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A criação de cães de raças classificadas pela Federação

Cinológica Internacional - FC1 - como cães de guarda e seus mestiços, em
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todo o Estado, será regida por esta lei-
Art. 20 - Os cães a que se refere o art. 1° que contarem mais de cento e

vinte dias de idade serão registrados em órgãos públicos ou entidade civil,
diretamente ou mediante convênio, na forma do regulamento, mediante a
apresentação, pelo proprietário, da seguinte documentação:

- comprovante de vacinação do animal;	-
II - nome e endereço do vendedor e do proprietário do animal;
III - declaração da finalidade da criação do animal.
Parágrafo único - O registro de que trata este artigo será renovado

anualmente.
Art. 3° - A criação dos cães a que se refere esta lei está sujeita à adoção,

pelo proprietário ou responsável, das seguintes medidas de proteção:
- manutenção dos animais em áreas delimitadas, guarnecidas com

cercas, muros ou grades que garantam que o animal não fugirá e propiciem a
segura circulação de transeuntes nas proximidades;

II - afixação de forma visível, à entrada do imóvel onde são mantidos os
cães, de placa de advertência com a inscrição: "Cuidado - Cão de Guarda";

II - isolamento do acesso a caixas de correio, hidrômetros, caixas de leitura
ou congêneres;

IV - condução e transporte do animal, fora dos domínios do proprietário ou
responsável, mediante a utilização de equipamento de contenção como guia
curta, coleira do tipo "enforcador" , sem gancho, e caixas especiais para
transporte;

V - identificação do animal mediante placa ou tatuagem com o número do
seu registro-

Art. 4°-O descumprimento do disposto no art. 20 acarretará:
- a apreensão do animal e guarda em canil;

II - o pagamento, pelo proprietário, de multa de 50 (cinqüenta) Unidades
zj Fiscais de Referência - UFIRs - que será cobrada em dobro a cada
cl reincidência.

§ 1° - O descumprimento do disposto em cada inciso do art. 3 0 acarretará
para o proprietário, além de medidas administrativas definidas em
regulamento, o pagamento da multa prevista no inciso II deste artigo.

§ 20 - Será concedido ao proprietário de cão apreendido o prazo de quinze
dias úteis para adequar-se ao disposto no art. 2 0, após o qual o cão não
procurado será encaminhado a entidade de ensino e pesquisa, para fins de
estudo.

§ 31 - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste artigo,
incluindo-se a manutenção do animal apreendido, correrão à conta do seu
proprietário.

Art. 7° - 0 cão que agredir alguém será recolhido e examinado por médico



174
veterinário que, após exame, deverá emitir parecer pela sua permanência
ou não no convívio social.

Parágrafo único - Se o parecer for pela impossibilidade de permanência do
cão no convívio social e pela sua eliminação, esta deverá ser realizada por
médico veterinário, após sedação do animal.

Art. 8° - O Estado dará ampla publicidade a esta lei, divulgando-a por meio
de cartazes afixados nos órgãos e serviços de saúde, escolas e delegacias
de policia e por meio de campanhas junto a criadores, proprietários,
treinadores, veterinários e outros profissionais da área e à população em
geral-

Art. 9°- Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias.
Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 5 de julho de 2000.
João Leite, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Marcelo

Gonçalves.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N°37/99
Disciplina a criação de cães e sua condução em via pública e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A criação e a condução, em via pública, de cães considerados de

médio e grande pode, segundo classificação da Federação Cinológica
Nacional - FOI -, serão regidas por esta lei.

Art. 20 - Os cães a que se refere o art. 1° serão registrados em entidade
oficialmente reconhecida para esse fim, até os cento e vinte dias de idade.

§ 1 0 - No ato de registro do animal, serão exigidos:
- comprovante de vacinação do animal, observado o calendário

recomendado para as diversas raças;
- nome e endereço do vendedor e do proprietário do animal;

III - declaração da finalidade da criação do animal;
IV - registro de seguro contra danos que o animal possa causar a terceiros.
§ 20 - Nos municípios onde não houver entidade oficialmente reconhecida

para esse fim, o registro de cães será feito na delegacia de policia local.
§ 30 O registro de que trata este artigo será renovado anualmente.
§ 4° - A não-apresentação de qualquer documento impede o registro do

animal.
Art 3°- O descumprimento do disposto no art. 2 0 acarretará:
- a apreensão do animal e seu encaminhamento ao canil municipal:

II - o pagamento, pelo proprietário, de multa de 500 (quinhentas) Unidades
Fiscais de Referência - UFIRs - que será cobrada em dobro na hipótese de
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reincidência.

§ 1 0 - Será concedido ao proprietário de cão apreendido o prazo de dez
dias para adequar-se ao disposto no art. 20 , após o qual o cão não procurado
será encaminhado a entidade de ensino e pesquisa, para fins de estudo.

§ 21 - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste artigo
correrão á conta do proprietário do animal.

Art. 4° - A condução, em via pública, dos cães a que se refere o art. 1°
desta lei fica sujeita às seguintes normas:

- o cão será conduzido, fora dos domínios do proprietário ou responsável,
com guia curta, focinheira e coleira do tipo "enforcador" e portará placa de
identificação com o número de seu registro;

II - o cão somente poderá ser conduzido por maior de 18 anos, com porte
fisico para contê-lo.

§ 1 0- Fica dispensado o uso de focinheira em cão conduzido por policiais no
exercício de suas funções.

§ 20 - A desobediência ao disposto neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais de Referência -
UFIRs - que será cobrada em dobro no caso de reincidência.

Art. 5 0 - Fica proibida a manutenção do cão em terreno com área
insuficiente para seu manejo seguro.

§ 1 0- O proprietário afixará, de forma visível, no imóvel onde é mantido o
cão, placas de advertência informando a raça e a periculosidade do animal.

§ 20 - O cão mantido solto em residência ou estabelecimento comercial
equipado com portão eletrõnico ficará a uma distância minima de 2m (dois
metros) do podão, com seu deslocamento restringido por meio de delimitador
fisico.

Art. 60 - Fica criado o Disque-Cão, serviço telefónico gratuito para
recebimento de denúncia de infração ao disposto nesta lei.

Art. 7° - O proprietário providenciará o registro do cão ainda não registrado,
no prazo de noventa dias contados da data da publicação desta lei,
sujeitando-se o infrator às penas previstas no art. 30.

Art. 8° - O proprietário de cães terá o prazo de sessenta dias contados da
publicação desta lei para se adequar ao disposto no art. 5°, sob pena de
multa de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs - e do
recolhimento do animal ao canil municipal.

§ 1 0 - O proprietário é responsável pelas despesas decorrentes da
apreensão e do recolhimento do animal.

§ 20 - Decorrido o prazo de trinta dias após o recolhimento do animal sem
que seja cumprido o disposto neste artigo, será aplicada a medida prevista no
§ 1° do art. 3 0 desta lei.

Art. 90 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias.
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Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário-

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°624/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 624199, do Deputado Anderson Adauto, que dá a
denominação de Rodovia Barroso ao trecho da MG-341 que liga o Município
de Tapira á Fosfértil - Fertilizantes Fosfatados S.A., foi aprovado em turno
único, com a Emenda n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°624/99
Dá a denominação de Rodovia Barroso ao trecho da Rodovia MG-341 que

liga a Fosfértil - Fertilizantes Fosfatados S.A. à Rodovia MG-428.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Rodovia Barroso o trecho da Rodovia MG-341

que liga a Fosfértil - Fertilizantes Fosfatados S.A. à Rodovia MG-428,
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - João Paulo, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°959/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 959/2000, do Deputado Anderson Adauto, que declara
de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra - CEREA -, com
sede e foro no Município de Sacramento, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termas do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 95912000
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra -

CEREA -, com sede no Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação do

Alcoólatra - CEREA -, com sede no Município de Sacramento.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Ar!. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - João Paulo, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 96312000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 96312000, do Deputado Amilcar Martins, que declara de
utilidade pública o Grupo de Integração Social, Apoio ao Portador do HIV-
Aids e Informações Gerais - VHIVER -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 963/2000
Declara de utilidade pública o Grupo de Integração Social, Apoio ao

Portador do HIV-Aids e Informações Gerais - VHIVER -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Integração Social,

Apoio ao Portador do HIV-Aids e Informações Gerais - VHI VER -, com sede
no Município de Belo Horizonte-

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - João Paulo. relator - Maria Olivia,

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.398/2000
Mesa da Assembléia

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela solicita ao

Presidente desta Casa o encaminhamento ao Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração de pedido de informações que
especifica, no período entre 1 011199 e a data de aprovação do referido

t requerimento, nos termos a seguir:
1 - relação de verbas retidas de servidores das administrações direta e

indireta do Poder Executivo, contendo dados individualizados sobre cada
servidor e os valores retidos a eles correspondentes;

2 - relação individualizada de valores pagos a cada servidor e a data em
que foram realizados;

3 - relação individualizada de valores devidos e ainda não pagos e previsão
de pagamento;
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4 - quadro geral contendo o montante dos valores pagos relativos a $

verbas retidas de servidores, discriminados da seguinte forma:
a) número de pagamentos no valor de até RS100,00:
b) número de pagamentos na faixa compreendida entre R$100,01 e

R$50000;
c) número de pagamentos na faixa compreendida entre R5500,01 e

R$1.000,001-
d) número de pagamentos na faixa compreendida entre RS 1.900,01 e

R$5.000,00;
e) número de pagamentos na faixa compreendida entre R$5.000,01 e

RS10.000,00;
f) número de pagamentos com valor acima de R510.00000;
5) quadro geral contendo o montante de valores a pagar relativos a verbas

retidas de servidores, discriminados na forma do item 4.
Após sua publicação, ocorrida em 25/512000, o requerimento foi

encaminhado a este órgão colegiado, a que compete emitir parecer sobre a
matéria, conforme dispõe o art. 79, VIII, c". do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame insere-se no âmbito da competência da

Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 54, § 2 0 , da Constituição
mineira, que lhe outorga a faculdade de pedir informação ao Secretário de
Estado, e a recusa, o não-atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.

O pedido de informações é um dos instrumentos de que se vale a
Assembléia Legislativa para a consecução do objetivo inserto no ai. 62,
XXXI, da Carta Política estadual, que lhe confere a competência de fiscalizar
e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração
indireta", controle esse susceptível de ser realizado "a posteriori", por
intermédio do Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar, ou mesmo
concomitantemente ou "a priori", quando houver fato concreto ou denúncia de
irregularidade que justifique  ação do Legislativo.

O requerimento trata das verbas devidas e retidas dos funcionários
públicos pelo Governo do Estado. Entendemos que pendências ou conflitos
relativos a vencimentos, pagamentos de quinqüênios, férias-prêmio ou
promoções ou a qualquer outro numerário devido não constituem ato
discricionário de nenhum dos Poderes do Estado, a ser realizado apenas
pela conveniência ou pela oportunidade. Tais atos são exercidos sempre
confome a imposição da lei, nos termos que eia dispõe. A lei regula as
circunstãncias em que o órgão deve exercer o poder que lhe foi confiado,
impondo-lhe que atue sempre que concorram essas circunstãncias. Só se a
lei não for respeitada, é que o ato deixa de ser realizado.
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Assim sendo, tomando por base esse requisito e ainda o principio da
publicidade dos atos da administração, constitucionalmente consagrado,
consideramos pertinente a solicitação feita ao Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração, pois, estando a Assembléia Legislativa
de posse de tais informações, poderá apurar a legalidade dos atos da
execução orçamentária da atual administração no que diz respeito aos
débitos referentes às folhas de vencimentos.

Após tais considerações, esclarecemos que o Substitutivo n° 1, ora
apresentado, tem por fim eliminar repetições e adequar o texto da proposição
à boa técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 1.39812000

na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa. seja
encaminhado ao Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração pedido escrito de informações relativo a verbas retidas de
servidores das administrações direta e indireta do Poder Executivo, no
período compreendido entre 1°I1199 e a data de aprovação do presente
requerimento, nos termos a seguir-

1 - relação individualizada de valores pagos a cada servidor e a data em
que foram realizados;

2- relação individualizada de valores devidos e ainda não pagos e previsão
de pagamento;

3 - quadro geral contendo o montante dos valores pagos, relativos a verbas
retidas de servidores, discriminadas da seguinte forma:

a) número de pagamentos no valor de até R$100,00;
b) número de pagamentos compreendidos entre R$100,01 e R$500,00;
c) números de pagamentos compreendidos entre R$500.01 e R$1.000,00.
d) número de pagamentos compreendidos entre R$1.000,01 e RS5.000,00;
e) número de pagamentos compreendidos entre R$5.000,01 e

R$10.000.001
f) número de pagamentos com valor acima de R$10.000,00;
4) quadro geral contendo o montante de valores a pagar, discriminados na

forma do item 4.e	Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
e	Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N° 1.453/2000
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Mesa da Assembléia

Relatório
O requerimento em exame, da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orcamentária, pleiteia sejam solicitadas ao Secretário da Fazenda
informações sobre o impacto da redução de 18°, para 12% da carga
tributária do ICMS incidente sobre operações internas com produtos de couro
e sintéticos industrializados proposta pelo Projeto de Lei n° 627199, da
Deputada Maria Olivia.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, compete à Mesa a
emissão de parecer sobre a matéria.

Fundamentação
Conforme dispõe a Constituição Estadual em seu art. 54. § 2 0, a Mesa da

Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
informação, e a recusa ou a prestação de informação falsa importam em
crime de responsabilidade.

No Regimento Interno da Casa, está previsto que tal solicitação deve
versar sobre fato relacionado com matéria legislativa em tramitação ou sujeito
a controle e fiscalização do Poder Legislativo, conforme dispõe a alínea "c"
do inciso VIII do art. 79.

A proposição, ao reduzir a aliquota do ICMS, um dos impostos mais
importantes, senão o mais importante para a receita do Estado, visa
estabelecer condições mais favoráveis de competição para a indústria do
couro, evitando a evasão de divisas para Estados vizinhos que adotam
benefícios fiscais para o setor, o que torna de extrema relevância o
encaminhamento do requerimento à autoridade estadual competente.

Finalmente, é relevante mencionar que as informações solicitadas por seu
intermédio não só auxiliarão a atuação dos parlamentares individualmente
como propiciarão melhor entendimento e discernimento no exame da matéria
pela Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.45312000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Meio - Gil Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.46412000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa que encaminhe oficio ao Comandante-Geral da Polícia Militar
solicitando-lhe informar a esta Casa acerca do número de policiais mortos em
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serviço e fora dele nos anos de 1999 e 2000, as circunstâncias das
mortes relatadas, o resultado das investigações até o momento e as
providências tomadas pelo órgão policial para evitar essas ocorrências.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 54, § 30, da Constituição do Estado, insere-se no

âmbito de competência da Assembléia Legislativa o encaminhamento de
pedido de informação a autoridades estaduais, e a recusa, o não-
atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de informação falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Ao examinar a matéria, devemos considerar ser notória a precariedade das
condições de que a Policia Militar dispõe para desenvoiver suas atividades. A
escassez de armamentos e equipamentos de proteção ocasiona mortes
desnecessárias, que poderiam ser evitadas se o mínimo de segurança fosse
oferecido aos policiais para o exercício de suas funções.

Tendo em vista também a infima remuneração por eles percebida, esses
servidores públicos se vêem, muitas vezes, compelidos a desenvolver outras
atividades objetivando a complementação da renda mensal. Isso torna o risco
de acidentes e conseqüentes mortes muito maior, pois os deixa expostos a
perigo por tempo bem mais prolongado.

Diante de tais considerações, entendemos ser pertinente a solicitação feita
à Policia Militar, na pessoa do seu Comandante-Geral, pois, estando a
Assembléia Legislativa de posse de tais informações, poderá não apenas
controlar os atos desse órgão, como, principalmente, apresentar propostas
visando a solucionar as presentes deficiências.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.46412000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Meio - Gil Pereira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.501/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requer ao
Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitado ao Diretor de
Transportes Coletivos Intermunicipais do DER-MG, que envie à Comissão
relatório contendo informações sobre suas atividades a partir de sua posse
no referido órgão, bem como relação dos pleitos, atendidos ou não,
solicitados pela comunidade durante sua gestão.

zicl
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Após a sua pubhcacão, vem a matéria à Mesa da Assembléia para

receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.
Fundamentação

A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta, como dispõe o art. 54, § 30,
da Constituição do Estado.

O pedido de informação ora examinado é dirigido ao DER-MG,
especificamente à sua Diretoria de Transportes Coletivos lnterrnunicipais.

O DER-MG, uma autarquia estadual criada pelo Decreto-Lei n° 1.731, de
416146, tem autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica,
património e receitas próprias para executar atividades da administração,
réqueridas para melhor funcionamento, e gestão do serviço público.

Em relação ao que se argüi à Diretoria de Transportes Coletivos
Intermunicipais, ou seja, a indagação sobre as atividades exercidas pelo seu
Diretor, temos que dizer que essas são inerentes e especificas às funções do
seu cargo, razão pela qual não encontramos motivação para efetuá-la.

Já quanto à relação dos pleitos, atendidos ou não, solicitados pela
comunidade àquela Diretoria, consideramos oportuno seu envio. E uma das
atribuições deste parlamento manter a sociedade correta e oportunamente
informada sobre fatos relevantes, como é ocaso do transporte coletivo.

Assim, para selecionar a indagação que se pretende fazer ao referido
órgão, apresentamos substitutivo á proposição.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.50112000 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requer a V.
Exa., nos termos recimentais, seja endereçado ofício ao Diretor de
Transportes Coletivos intermunicipais do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado - DER-MG - solicitando seja enviado a esta Comissão
relatório contendo informações a respeito dos pleitos, atendidos ou não,
solicitados pela comunidade.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de junho de 2000.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Meio - Gil Pereira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 61712000, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Paulo Piau, informando que deixa de ser membro

suplente da CPI da Saúde e que indica o Deputado Rêmolo Aloise para
ocupara vaga. (Ciente. Designo.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz : informando o falecimento do Sr. Carlos
Eugênio Pereira Diniz : ocorrido em 261512000, nesta Capital. (Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA 158a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 61712000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ángelo, Elaine

Matozinhos e Sargento Rodrigues
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões - 22 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.124 a
1.126/2000 - Requerimentos n°s 1.535 a 1.54312000 - Requerimentos dos
Deputados Anderson Adauto e outros e Paulo Piau - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Sávio Souza Cruz e Paulo Piau - Interrupção
e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da
Silveira Júnior - Antônio Andrade - Bilac Pinto - Cabo Morais - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor
Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - rani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 141h14min, 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 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado AFiton Vilela, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Wanderley Ávila, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:
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OFÍCIOS
Do Sr. Riva, Presidente da Assembléia Legislativa de Mato Grosso; e

Antenor Chinato, Secretário da Segurança Pública, agradecendo o convite
para a teleconferência sobre segurança pública.

Dos Srs. Mauro Lopes e Paulino Cícero de Vasconcelios, respectivamente.
Secretários da Segurança Pública e de Minas e Energia: Flávio Menicucci,
Diretor-Geral do DER-MG; e José Cláudio Sanches Filho, Superintendente de
Administração e Finanças da Secretaria de Ciência e Tecnologia, prestando
informações relativas a contratos celebrados por esses órgãos, rios últimos
cinco anos, com inexigibilidade ou dispensa de licitação. (- A CPI das
Licitações.)

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira. Secretário de Recursos Humanos e
Administração, informando, em atenção a requerimento da Comissão de
Justiça encaminhado pelo Oficio ri° 1.064/2000/DLE, que a Secretaria da
Educação foi consultada a respeito da denominação da Escola Estadual de
Paracatu e que, tão logo haja resposta, a esta Casa será dada ciência. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 97712000.)

Da Sra. Maria de Lourdes Pereira, Diretora da Fundação de Arte de Ouro
Preto - FAOP -, encaminhando, em atenção a requerimento da CPI das
Licitações, remetido por meio do Oficio n° 72612000/DLE, documentação
referente ao contrato celebrado entre essa Fundação e a AUDITICON -
Auditores e Consultores Gerais S/C Ltda. (- A CPI das Licitações.)

Do Sr. José Francisco de SalIes Lopes, Presidente da BELOTUR,
agradecendo o convite para o Ciclo de Debates Transposição das Aguas do
Rio São Francisco.

Do Sr. Armando Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado,
agradecendo o voto de congratulações formulado por esta Casa, a partir de
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por ocasião da passagem do
Dia do Defensor Público. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.44112000.)

Do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Policia do Estado,
encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de Direitos
Humanos, esclarecimentos da Corregedoria-Geral de Polícia a respeito de
queixa formulada pelo Sr. Welington J. dos Santos. (- Anexe-se ao
Requerimento n°1.391/2000.)

Do Sr. Márcio Oliveira Pereira, Promotor de Justiça, justificando sua
ausência à audiência pública da Comissão de Meio Ambiente destinada a
debater a mortandade de peixes que teria sido provocada pela CEMIG na
Usina de Jaguara. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Rodrigo Cancado Anaya Rojas, Promotor de Justiça, comunicando,
em atenção a requerimento da Comissão de Direitos Humanos, que o
expediente foi encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de São
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Francisco. para as providências cabíveis. (- Anexe-se ao Requerimento n°
1.33012000.)

Da Sra. Lucy Maria Brandão, Chefe de Gabinete do Secretário da
Educação, encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de
Educação, cópia do relatório da apuração de denúncias contra a professora
Vanda de Pádua. da Escola Estadual Silviano Brandão. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.240/2000.)

Do Sr. Alison Ferreira, Presidente da Associação dos Municípios da
Microrregião dos Campos das Vertentes, manifestando sua preocupação em
relação às propostas do Projeto de Lei n° 83012000. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n°830/2000.)

Do Sr. Sebastião Mauro Figueiredo Silva, Presidente da Federação das
CDLs de Minas Gerais, solicitando o apoio da Casa a emendas ao Projeto de
Lei n°831/2000 que favoreçam as Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n°831/2000.)

TELEGRAMAS
Dos Srs, Tasso Ribeiro Jereissati, Governador do Ceará; Álvaro Dias,

Deputado Federal; Paulo Mattos, Prefeito de Contagem, agradecendo o
convite para a teleconferência sobre segurança pública.

CARTOES
Dos Srs. Manoel Costa e Murilio de Avellar Hingel, respectivamente,

Secretários do Turismo e da Educação, agradecendo o convite para a
reunião especial em que se homenageou o Centro Universitário Newton
Paiva.

Do Sr. Clóvis Aparecido Nogueira, Prefeito Municipal de São Lourenço,
agradecendo o convite para a teleconferência sobre segurança pública.

Do Sr. Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski, Prefeito Municipal,
agradecendo convite para evento realizado nesta Casa.

? Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

A Sra. Presidente (Deputada Elaine Matozinhos) - A Mesa passa a receber
proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.124/2000

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Diamantina o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Diamantina o imóvel situado nesse município, na localidade denominada
Jacuba-Soberbo, constituído de terreno de 5.121,10 m 2 (cinco mil cento e
vinte e um metros e dez centímetros quadrados), registrado sob o número
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11.437, à fi. 138 do Livro n°39 - A, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Diamantina.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2000.
João Batista de Oliveira
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei foi doado pelo

Município de Diamantina à administração estadual em abril de 1994, para
que ali fosse construída uma cadeia pública. A área, no entanto, não foi
aproveitada pelo Estado, que acabou por construir a cadeia em outro local.

Assim sendo, a Prefeitura Municipal tem interesse em fazer reverter a seu
património o imóvel, para que possa dar-lhe uma destinação que beneficie a
população dia mantinense.

A reversão de que trata este projeto de lei encontra respaldo no § 1 0 do art.
17 da Lei n°8.666, de 2116193:

"Art. 17- ..............................
§ 1° - Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso 1 deste artigo,

cessadas as razões que justificaram sua doação, reverterão ao património da
pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.'.

- 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°1.125/2000
Declara de utilidade pública a Ação Social da Paróquia Nossa Senhora da

Conceição, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social da Paróquia

Nossa Senhora da Conceição, 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, 28 de junho de 2000-
Sebastião Costa
Justificação: A Ação Social da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com

sede em Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativos, com
duração indeterminada.

A entidade supramencionada presta relevantes serviços de caráter social e
religioso à comunidade do Bairro Lagoinha e da região.

Pelo exposto, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar e

do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1,
do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N°1.126/2000

Declara de utilidade pública a Fundação Artes & Ofícios, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade púbiica a Fundação Artes & Ofícios,

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, 4 de julho de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Fundação Artes & Ofícios, fundada em 1997, com sede no

Município de Belo Horizonte, é uma entidade de direito privado sem fins
lucrativos que tem por objetivos principais e permanentes a proteção e o
desenvolvimento cultural e profissional de pessoas com necessidades
especiais.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o
trabalho que vem sendo realizado, trazendo ajuda e melhorias para todos os
que contam com sua valiosa colaboração-

- 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° 153512000, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se

encaminhe ofício ao Secretário da Segurança Pública a fim de que informe se
houve abertura de inquérito para apurar a morte de Robson José Tavares,
Agente de Estação, ocorrida por acidente em 251312000, na Estação
Ferroviária da Pedreira, Município de Sabarã, e, em caso afirmativo, qual a
conclusão do inquérito.

N° 1.53612000, da Comissão Especial do Micro Geraes, pedindo se
encaminhe oficio ao Secretário da Fazenda a fim de que preste informações
sobre a adesão de empresas ao Micro Geraes e os recursos disponibilizados
pelo FUNDESE, de acordo com as especificações que menciona. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.537/2000, da Comissão de Política Agropecuária, pedindo se
encaminhe ofício ao Governador do Estado e aos Secretários do
Planejamento e de Agricultura a fim de que se implante no Estado o
Programa Banco da Terra, mediante convênio com a União. (- A Comissão
de Política Agropecuária.)

N° 1.53812000, da Comissão de Política Agropecuária, pedindo se
encaminhe ofício ao Ministro do Trabalho e do Emprego com vistas à
agilização do processo de elaboração da proposta de revisão da legislação
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trabalhista rural. (-À Comissão do Trabalho.)

N° 1.539/2000, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Dr. José
Luciano Pereira por sua indicação para o cargo de Diretor-Geral do IEF. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.54012000, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja
consignado, nos anais da Casa, voto de congratulações com o Sr. Wilson
Frade, pela passagem de seu 800 aniversário. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.54112000, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja enviado ofício ao
Secretário da Fazenda, ao Presidente da MG-1 e ao Presidente do BDMG,
pedindo informações sobre o perfil dos devedores junto ã Caixa Econômica
Federal, ao BEMGE e ao CREDIREAL. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.54212000, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja enviado oficio
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à construção de rede de esgotos
na cidade de Araçuai. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.543/2000, do Deputado Antônio Andrade. pleiteando seja solicitada ao
Secretário de Administração a relação dos contratos administrativos
assinados nos anos de 1997 a 1999 e pagos no exercício de 1999 por esse
órgão, com as respectivas datas de assinatura, vencimento e pagamentos. (-
A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Anderson Adauto e outros, solicitando a criação de uma
frente parlamentar nesta Casa, destinada a promover atos em favor de um
plebiscito nacional sobre o pagamento da dívida externa. (- A Mesa da
Assembléia.)

Do Deputado Paulo Piau. solicitando a relação das instituições bancárias e
financeiras, os respectivos números de contas, contendo o balanço contábil e
financeiro dos rendimentos das aplicações financeiras desta Casa no período
de fevereiro de 1999 a junho de 2000. (- A Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Sávio

Souza Cruz e Paulo Piau.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência interrompe
os trabalhos ordinários para, nos termos do § 1 0 do art. 22 do Regimento
Interno, destinar a P Parte desta reunião à realização da Teleconferência
Segurança Pública - O Papel do Estado e da Sociedade Civil.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

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

quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 7, ás 9. ás 14
e às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana, Agostinho
Patrús, Alberto Bejani, Antônio Júlio, Arlen Santiago, Elaine Matozinhos e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Encontra-se
presente, também, o Deputado Marcelo Gonçalves. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, 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
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Sobre a mesa, correspondência
enviada pela Dra. Maria de Lourdes F. Vilharinhos, Juíza de Direito da
Comarca de Luz (publicada no "Diário do Legislativo" do dia 271612000).
Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado
Arlen Santiago apresenta requerimento, em que solicita a inversão da pauta
da reunião. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com a
palavra, o Deputado Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei n°
1.043/2000, no 1° turno, emite seu parecer, o qual conclui pela aprovação da
proposição na forma apresentada. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. O mesmo Deputado, relator do Projeto de Lei n°
1.00612000, no 1° turno, emite seu parecer, concluindo pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Devido à ausência
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Presidente redistribui o Projeto de
Lei Com plementar n° 2912000, no 1° turno, ao Deputado Agostinho Patrús,
que solicita prazo regimental para emitir o seu parecer. Este Deputado,
relator do Projeto de Lei Complementar n°25/2000, no 1 0 turno, solicita prazo
regimental para emitir parecer sobre a matéria. A seguir, o Presidente
designa como relator do Projeto de Lei n° 1.07712000, no 2 0 turno, o
Deputado Antônio Júlio, que, na oportunidade, profere o seu parecer, o qual
conclui pela aprovação da matéria no 2° turno, na forma do vencido no 1°
turno. 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.
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Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús - Sargento

Rodrigues - Paulo Piau.
ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Miguel
Martini, Pastor George e Cristiano Canêdo, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Edson
Rezende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, o Presidente distribui as emendas ao Projeto de
Lei n046199 ao Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei n° 557199 ao
Deputado Dimas Rodrigues e o Projeto de Lei n° 610199 ao Deputado
Cristiano Canêdo. A seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente passa a palavra
ao Deputado Cristiano Canêdo para que este proceda à leitura de seu
parecer sobre o Projeto de Lei n°372199, no 2° turno, mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Cristiano Canêdo para que este proceda à leitura de
seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 681199, no 2 0 turno, mediante o quai
conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1. Faz uso da palavra,
para discutir o parecer, o Deputado Miguel Martini. Submetido a votação, é o
parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputdo
Cristiano Canêdo para que proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto
de Lei n° 79812000, no 2° turno, mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto na forma do vencido no 1 0 turno. Submetido a discussão e votação, é
o parecer aprovado. A seguir, o Presidente, Deputado Miguel Martini, tendo
avocado a si a relatoria do Projeto de Lei n° 94312000, no 1 0 turno, passa a
fazer a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto com as Emendas de n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e

o Justiça. Fazem uso da palavra, para discutir o parecer, os Deputados Fábio
Avelar, Edson Rezende e Cristiano Canédo. Submetido a votação, é o

o parecer aprovado. Ato continuo, a Presidência passa a palavra ao Deputado
Edson Rezende para proceder à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei
n° 955/2000, no 1° turno, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
com as Emendas de 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, o
Presidente solicita ao Deputado Edson Rezende que proceda à leitura de seu
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parecer sobre o Projeto de Lei n° 95812000, no 2 0 turno, mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto na forma apresentada. Prosseguindo, o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. 'O Presidente submete a votação, os
Requerimentos n°s 1.463 e 1.48112000, em turno único, os quais são
aprovados. Prosseguindo, a Presidência submete a discussão e votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 812. 881, 92812000, os
quais são aprovados. A seguir, o Presidente passa à discussão e à votação
de proposições da Comissão, O Deputado Edson Rezende apresenta
requerimento em que solicita sejam indicados membros da Comisssão de
Saúde para uma visita conjunta com as Comissões de Meio Ambiente e de
Política Agropecuária e Agroindustrial em campo de experimento de cultivos
de transgênicos, localizado no Triângulo, em local que será fixado
posteriormente. Submetida a votação, é essa matéria aprovada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende - Hely Tarqüínio - Dimas

Rodrigues - Cristiano Canêdo.
ATA DA 44 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Às quinze horas do dia vinte e oito de junho de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Bilac Pinto e Olinto
Godinho, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara aberta á reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a debater com convidados os cortes no orçamento federal
referentes às verbas destinadas ao Estado de Minas Gerais e ao Município
de Belo Horizonte, bem como examinar a matéria constante na pauta. O
Presidente dá ciência do recebimento dos ofícios dos Si-s, Nélzio de Assis,
Diretor-Geral do DEOP-MG; lano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara
Municipal de Araçuai; Luiz Geraldo Soranco, Presidente, da FIEMG; Ivan
Carlos, Prefeito de Tombos; Gilmar de Assis, Promotor de Justiça; Wilkie
Veronese, Prefeito Municipal de Andradas, e da Sra. Angela Maria Prata
Face, Secretária de Estado da Justiça. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. O Presidente informa que o parecer do relator,
Deputado Bilac Pinto, sobre o Projeto de Lei n° 1.034/2000, em turno único,
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conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Após discussão e votação é aprovado o referido
projeto. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposição da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Bilac Pinto solicitando seja enviado oficio à
SUDECAP pedindo que encaminhe à Comissão o projeto geotécnico original
da Via-240, executado pela empresa Engesolo. Em seguida. o Presidente
Deputado Alvaro Antônio, convida para compor a Mesa o Vereador Totó
Teixeira e, na qualidade de autor do requerimento que suscitou a reunião,
emite suas considerações iniciais. Logo após, abre-se amplo debate entre o
convidado e os membros da Comissão. 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, 5 de julho de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Ivair Nogueira - Olinto Godinho.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DAS LICITAÇOES
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de junho de

dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Miguel Martini, Antônio Andrade, Bené Guedes, Rogério Correia e Bilac
Pinto (substituindo este ao Deputado Eduardo Hermeto, por indicação da
Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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. O Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir o Coronel lvon Borges Martins, ex-
Diretor-Geral do DER-MG, o qual prestará esclarecimentos sobre o tema
objeto da Comissão. Com a palavra, o convidado faz a sua exposição e
responde aos questionamentos formulados pelos Deputados Antônio
Andrade, Miguel Martini, Bilac Pinto e Rogério Correia. Passa-se á discussão
e á votação de proposições da Comissão, ocasião em que o Deputado
Miguel Martini apresenta requerimentos em que solicita seja convidado o ex-
Diretor da BR Distribuidora, Sr. Djalma Moraes, para prestar depoimento na
Comissão, a respeito dos dois contratos firmados entre o DER-MG e a
Petrobrás Distribuidora para a aplicação, o transporte e o fornecimento de
asfalto e emulsão asfáltica; em que pede à Petróleo Brasileiro S.A. a tabela
de preços de asfalto adotada oficialmente por essa empresa. Em seguida, o
Deputado Antônio Andrade apresenta requerimentos em que solicita sejam
convidados o Deputado Federal José Rafael Guerra, ex-Secretário da Saúde,
para prestar informações à Comissão e o Sr. Rui Lage, ex-Presidente da
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COPASA-MG, para prestar esclarecimentos sobre alguns contratos
firmados por essa empresa sem o devido processo licitatório. Após, o
Deputado Rogério Correia apresenta requerimento em que solicita seja
convidado o Sr. Celso Melo Azevedo, ex-Secretário de Transportes e Obras
Públicas, para prestar informações em reunião da Comissão, Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. A
Presidência comunica aos Deputados e aos demais participantes que o
inteiro teor da reunião se encontra registrado nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença do
convidado e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Miguel Martini - Antõnio Andrade - Bené

Guedes - Olinto Godinho.
ATA DA 50a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de julho do ano dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Adelmo
Carneiro Leão, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presença da Deputada Maria Olivia.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei n°
91412000, do Deputado Durval Angelo, que dispõe sobre incentivo fiscal para
pessoas jurídicas que empreguem traoalhadores presos e egressos, na
forma que especifica, e a apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, o
Presidente procede à leitura da seguinte correspondência: carta do Sr. Jader
Ferreira de Aguiar, detido na cadeia pública de Peçanha, em que solicita
ajuda da Comissão relativamente à situação que menciona; oficio do Sr.
Marcelo de Araújo Rodrigues, Diretor dos Correios de Minas Gerais, em que
encaminha resposta à solicitação formulada por meio do Requerimento n°
1.393/2000; ofícios da Sra. Clarissa Ramos Duarte, Assessora da Secretaria
Adjunta de Justiça e Direitos Humanos, em que encaminha resposta a pedido
de liberdade condicional de Joaquim de Souza Fernandes Filho; encaminha,
ainda, respostas aos pedidos de transferência de recuperandos de um
estabelecimento penal para outro e informa que a solicitação de progressão
de regime dos recuperandos Darci Pereira Viana e Valdeci Pereira Viana foi
encaminhada ao Juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte, Dr.
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Cássio Salomé; oficio do Sr. Silvério Meneses Guimarães, Diretor da
Superintendência Administrativa da Secretaria de Estado da Educação, em
que solicita informação quanto à avaliação e recomendação feita pela CPI
carcerária realizada em 1997 quanto à situação da Escola Estadual Reny de
Souza Lima, de Santa Luzia: carta do Sr. Aguimar Ramalho Pimenta, em que
reitera solicitação anteriormente formulada á Comissão: relatório de
prestação de contas da Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais
relativo ao período de janeiro a março de 2000: carta do Sr. Edivar Vitor de
Oliveira, detido na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho. Após, o
Presidente comunica que o Deputado Adelmo Carneiro Leão é membro
efetivo da Comissão e foi designado relator dos Projetos de Leis n°s 926 e
95112000. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a discussão e
votação, é aprovado, no 2° turno, o parecer do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 37199 na
forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno. Submetido a discussão o
Projeto de Lei n°926/2000, em 1° turno, o relator, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, solicita prazo regimental para emitir o parecer, o que é deferido pela
Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, é aprovado o Requerimento n° 1.519/2000, e rejeitado o
Requerimento n° 1.51812000. Em seguida, passa-se á fase de discussão e
votação de proposições da Comissão. O Deputado Marcelo Gonçalves
apresenta dois requerimentos, em que solicita seja encaminhado oficio à
Secretaria de Estado da Segurança Pública e à Ferrovia Centro-Atlântica
pedindo informações sobre a morte do Agente de Estação Robson José
Tavares, ocorrida em 25/3/2000. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos. O Presidente convida a compor a
Mesa os Srs. Frederico Carlos von Dbllinger da Motta, representante da
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos; Ana Carolina da
Motta, representante da FJEMG: Vãnia Abreu, representante do SEBRAE, e
Edilson José de Carvalho Cruz, representante da Câmara dos Diretores
Lojistas - CDL. O Presidente passa a palavra aos componentes da Mesa e
aos Deputados, e, a seguir, inicia-se a fase de debates, dos quais todos os
presentes participam, conforme consta nas notas taquigráficas. Após, o
Deputado João Leite concede a palavra aos Srs. Gerson Lima e Cleiber
Geraldo Duarte, que apresentam denúncias à Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
convidados e dos Deputados, convoca os membros da Comissão para a
reunião extraordinária de amanhã, às 10 horas, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
João Leite, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 27 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de julho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Aílton
Vilela e João Paulo (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por
indicação da Liderança do PSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, 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 presentes, O Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao
Deputado Ailton Vilela o Projeto de Lei n° 389199 e ao Deputado João Paulo.
o Projeto de Lei n° 978/2000. Encerrada a j2 Parte dos trabalhos, nassa-se à
1a Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 389199 (relator: Deputado Aílton Vilela) e 97812000
(relator: Deputado João Paulo). 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, 6 de julho de 2000.
Ailton Vilela, Presidente - Márcio Kangussu - Dimas Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
INFORMAÇÕES SOBRE REQUERIMENTO APRESENTADO À COMISSÃO

DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Relatório

Em virtude de requerimento apresentado pelo Deputado Rêmolo Aloise,
nos termos do inciso IX da art. 100 do Regimento Interno, a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária encaminhou ao Sr. Carlos Henrique
Leal Porto solicitação de informações sobre repasse de recursos estaduais
através do FUNDEF, nos anos de 1999 e 2000,

Fundamentação
Por força de dispositivo constitucional, este parlamento tem, além da nobre

missão de legislar, a de exercer o controle externo sobre atividades da
administração pública. Esta missão é levada a termo pelos parlamentares
mediante várias ações, entre elas, o pedido de informação por escrito às
autoridades integrantes das administrações direta e indireta.

0 requerimento em tela solicita informações sobre o repasse, através da
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Secretaria de Estado da Educação, de recursos provenientes do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF - para os municípios mineiros.

Esta comissão solicitou a relação das Prefeituras que têm contrato com a
empresa Planejar Assessoria Ltda., as que já receberam os recursos
provenientes do FUNDEF em 1999 e 2000, as que efetuaram mudanças no
objeto de seus convênios e as que ainda serão beneficiadas com recursos do
Fundo no corrente ano.

As respostas às informações solicitadas foram fornecidas pelo Sr. Murilio
de Avellar Hingel, Secretário de Estado de Educação, e pelo Sr. Gilberto José
Resende dos Santos, Diretor Superintendente da mesma secretaria.

Analisando a documentação enviada : e as justificações dos responsáveis
pela Secretaria de Estado da Educação; verificamos que a empresa de
consultoria Planejar Assessoria Ltda. mantém contrato de prestação de
serviços com 41 Prefeituras. Da mesma forma, foi-nos enviada a relação das
prefeituras beneficiadas em 1999 e em 2000 com os recursos do FUNDEF,
com os respectivos valores e a data da sua liberação. Durante o ano
corrente : 48 Prefeituras ainda receberão recursos do fundo federal. O
secretário de Estado informou ainda que nenhum município efetuou
modificação no objeto de seus convénios.

De acordo com o quadro fornecido, comparando as datas de liberação dos
recursos com a relacão das Prefeituras clientes da Planejar Assessoria Ltda.,
não percebemos nenhum sinal de privilégio, uma vez que outras Prefeituras
receberam recursos anteriormente àquelas assessoradas pela empresa
Planejar.

Vale ressaltar que os repasses objeto de discussão se referem a recursos
do FUNDEF relativos a 1998. As transferências dos recursos relativas aos
exercícios de 1999 e 2000 não são de competência da Secretaria de Estado
da Educação, e sim do próprio FUNDEF. diretamente aos municípios, em
decorrência do índice apurado pelas matriculas contadas no censo
educacional do ano precedente.

Conclusão
Em face do exposto, com base na documentação enviada a esta

Comissão, não percebemos irregularidades nos repasses efetuados.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000-
Márcio Cunha, Presidente e relator - Irani Barbosa - Olinto Godinho - Mauro

Lobo - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

21/99
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe dispõe

sobre a concessão de benefícios securitários aos policiais civis e militares.
aos militares do Corpo de Bombeiros e aos agentes penitenciários do Estado-

Preliminarmente, a Comissão de Constituicão e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda n° 1,
que propôs.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação da proposição e
lhe apresentou o Substitutivo n°2.

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

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo instituir indenizações securitárias a

policiais e agentes penitenciários, a serem pagas diretamente pelo Estado,
em substituição às indenizações pagas por seguradora privada contratada
pelo Estado.

A medida é interessante, pois reduzirá as despesas do Estado, visto que o
valor dos prêmios pagos à seguradora é significativamente maior que as
indenizações Conforme a exposição de motivos, completado um ano de
vigência daquele contrato, verificou-se que os prêmios pagos pelo Estado à
seguradora totalizaram, aproximadamente, R$2.600.000,00, ao passo que as
indenizações pagas pela seguradora aos policiais militares somaram menos
de RS180.000,00.

Por outro lado, sob a ática dos servidores, a medida constitui uma
segurança, pois a consubstanciafização da proposta em lei representa a
garantia da permanência desse direito, o que não ocorria quando havia
apenas um contrato com a seguradora.

Quanto à emenda e aos substitutivos apresentados, opinamos por sua
rejeição, por acarretarem aumento da despesa prevista em projeto de
iniciativa do Governador do Estado, colidindo com o inciso 1 do art. 68 da
Constituição mineira.

Por outro lado, a Resolução n° 5.194, de 171512000, delegou ao
Governador do Estado atribuição para elaborar leis destinadas a proceder á
revisão da remuneração e ao reajuste diferenciado na reestruturação do
sistema remuneratório dos servidores.

Com base nesse diploma, o Governador do Estado editou a Lei Delegada
n° 43, de 71612000. No art. 6 0 dessa, foi disciplinada a matéria do projeto de
lei complementar em tela, concedendo os mencionados benefícios
securitários.

Entendemos que o Governador do Estado excedeu os poderes que a
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Assembléia Legislativa lhe concedeu, urgindo, assim, a revogação
daque le dispositivo. Nesse sentido, propomos a Emenda n° 2. apresentada
na conclusão desta peça opinativa.

Finalmente, é necessário que a concessão dos beneficios indenizatórios
retroaja á época da rescisão dos contratos com a seguradora privada, para
que possam ser contemplados casos concretos ocorridos a partir dessa data,
os quais, de outra forma, ficariam sem nenhuma cobertura até a publicação
da futura lei. Consubstancializamos essa idéia na Emenda n° 3, a seguir
apresentada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 21199, no 1 0 turno, com as Emendas n
os 2 e 3, a seguir

apresentadas, e pela rejeição da Emenda n° 1 e dos Substantivos n°5 1 e 2.
EMENDA N°2

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Fica revogado o art. 60 da Lei Delegada n° 43, de 7 de junho de

2000.".
EMENDA N°3

Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 21 de outubro de 1999.".
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Olinto Godinho -

Rémolo Aloise - Irani Barbosa - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°58/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n° 58199, do Deputado João Leite, visa a proibir o
armazenamento de rejeitos tóxicos ou perigosos no território do Estado.

Z5 l O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda n° 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, examinando
o mérito da proposição, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou.

Compete, agora, a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua
competência.

Fundamentação
Devido à relevância da matéria, que despertou o interesse de entidades

ligadas à saúde e ao meio ambiente, foi realizado nesta Casa um debate
público, ao qual compareceram, entre outros, representantes da Secretaria
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da Superintendência
a UFMG e do Conselho

com a incumbência de
substitutivo que fosse

consensual.
Tal substitutivo aperfeiçoou significativamente o projeto, estabelecendo, em

linhas gerais:
- a necessidade de obtenção de licenciamento ambiental para o produtor

ou gerador de resíduos perigosos, inclusive os resíduos de serviços de
saúde, sob pena das sanções legais previstas, bem como sua
responsabilização pelo transporte, pelo armazenamento, pela reciclagem,
pelo tratamento e pela disposição final de tais resíduos e co-
responsabilização, no caso de transferência a terceiros;

- a responsabilidade pelo passivo oriundo da desativação de fonte
geradora, bem como pela recuperação de áreas por ela contaminadas;

- a proibição de armazenamento, depósito, guarda e processamento dos
resíduos gerados fora do Estado e que sejam considerados capazes de
oferecer risco à saúde e ao meio ambiente;

- a obrigatoriedade de se informar imediatamente os órgãos ambiental e de
saúde pública competentes em caso de acidente, apresentando todos os
dados relativos ao material acidentado.

Dessa forma, o substitutivo apresentado oferece os elementos e as
condições essenciais para que a administração pública estadual possa
exercer a fiscalização e o acompanhamento de qualquer atividade que
envolva resíduos perigosos, sendo o licenciamento prévio um dos mais
poderosos instrumentos de controle a sua disposição.

Do ponto de vista financeiro-orcamentârio, o projeto não encontra óbice à
tramitação, por não gerar despesas. Ao contrário, impedirá futuros gastos
com saneamento e tratamento de doenças decorrentes da disposição
indevida de resíduos prejudiciais à saúde.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 58/99, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2000
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Olinto Godinho - Rêmolo

Aloise - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°451/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

da Saúde, da Fundação Estadual do Meio Ambiente,
de Limpeza Urbana, do Fundo Nacional de Saúde. d;
Nacional de Energia Nuclear.

Após o debate, foi constituído um grupo de trabalho
discutir a matéria e apresentar uma proposta de
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Relatório
De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto em tela dispõe sobre o

controle de organismos geneticamente modificados - OGMs - no Estado de
Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir parecer; a
de Meio Ambiente opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentou, e a Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Meio Ambiente, com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer nos termos
regimentais.

Fundamentação
Os organismos geneticamente modificados ou transgênicos são hoje

matéria de grande interesse social, e , relevantes questões têm sido
levantados sobre o tema. O desenvolvimento de plantas e animais que
incorporam genes de outras espécies é o mais recente capitulo na história da
evolução da biotecnologia.

Esse fato vem causando verdadeira revolução na manipulação genética de
seres vivos para uso do homem, e os efeitos derivados de suas múltiplas
aplicações, como na indústria química e farmacêutica e na agricultura, são
motivo de grandes debates quanto à saúde humana e ao meio ambiente.

o projeto em análise trata essa auestào com bastante propriedade. As
sugestões de alterações que recebeu nas comissões que o analisaram
refletem a preocupação da sociedade com o controle dos organismos
geneticamente modificados, de modo a se aprimorarem a pesquisa, a
produção, o plantio, a manipulação, a comercialização, o transporte e a
entrada desses produtos no Estado e sua liberação no meio ambiente.

Por iniciativa da Comissão de Saúde, inúmeros especialistas debateram
exaustivamente o tema com a sociedade em fõrtím de debates sobre os
transgênicos, ocorrido nesta Casa.

Dai nasceu o Substitutivo n° 2, que aprimora ainda mais as importantes
contribuições colhidas anteriormente, estabelecendo normas
complementares à legislação federal em vigor. Exigem-se o Estudo e o
Relatório de Impacto Ambiental - EIA-RIMA - para qualquer atividade ou
projeto relacionado ao tema, além de uma série complementar de
procedimentos.

O substitutivo prevê punições para os que não atenderem ao disposto na
lei e cria o Conselho Estadual de Bioética, órgão colegiado de caráter
permanente e consultivo, cujos membros, designados pelo Governador,
representam paritariamente o governo e a sociedade civil organizada nas
áreas de saúde, agropecuária, meio ambiente, bioética, defesa do
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consumidor e segurança alimentar.

A FAPEMIG destinará recursos específicos e os resultantes de multas para
o financiamento de projetos relacionados á pesquisa de biossegurança com
os OGMs no Estado.

O impacto financeiro do projeto é mínimo, uma vez que ele tem caráter de
controle e fiscalização por órgãos do Estado e representantes da sociedade.
A FAPEMIG dispõe de recursos para pesquisa e competirá a ela definir os
projetos prioritários.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 451199 na forma

do Substitutivo n° 2, que a seguir apresentamos, e pela rejeição das
Emendas no

s 1 e 2, ficando prejudicada a Emenda n° 1, com a aprovação do
substitutivo, pois perde o seu objeto.

SUBSTITUTIVO N° 2 AO PROJETO DE LEI N.° 451199
Dispõe sobre pesquisa, produção, plantio, comercialização, transporte.

entrada, manipulação e liberação, no meio ambiente, de organismo
geneticamente modificado - OGM -, no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado, atendendo ao disposto no art. 225 da Constituição

Federal, adotará medidas que assegurem a integridade e a diversidade do
seu patrimônio genético e a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa
e manipulação de material genético, instaladas em seu território.

Parágrafo único - Considera-se organismo geneticamente modificado -
OGM -, para os efeitos desta lei, o alimento ou produto agropecuário cujo
material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia
genética durante a sua produção-

Art. 2° - A pesquisa, a produção, a comercialização, o armazenamento, o
transporte, a manipulação e a liberação, no meio ambiente, de organismo
geneticamente modificado no Estado observarão, além do estabelecido na
legislação federal específica em vigor, as normas complementares fixadas
nesta lei e em sua regulamentação.

Parágrafo único - O Poder Executivo manterá cadastro de qualquer
atividade ou projeto que envolva OGMs no Estado.

Art. 3°- Dependem de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA
- e do respectivo licenciamento ambiental no órgão estadual competente
quaisquer atividades ou projetos que envolvam OGMs no Estado.

Art. 40 - O projeto de pesquisa que envolva organismo geneticamente
modificado, observadas as normas vigentes de biossegurança, será
precedido de:

- parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética;
11 - autorização expressa, conjunta e unãnime da Secretaria de Estado da
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Saúde, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento-

Art. 50 - As entidades e instituições que desejarem produzir, comercializar,
transportar, manipular ou liberar OGMs no meio ambiente, no Estado, são
obrigadas ao cumprimento das seguintes exigências:

- registro no órgão federal competente;
li - licenciamento junto aos órgãos estaduais responsáveis pela agricultura,

pecuária e abastecimento, meio ambiente e saúde, segundo a competência
de cada um;

III - apresentação dos resultados da Análise de Risco à Saúde Humana;
• IV - parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética;

V - autorização expressa, conjunta e unânime da Secretaria de Estado da
Saúde, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Art. 60 - A pesquisa, a produção, o armazenamento, o transporte, a
manipulação e a liberação, no meio ambiente, de OGPvls que não atenderem
ao disposto nesta lei constituem infrações administrativas, sujeitas às
seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas:

- apreensão de produtos, máquinas e equipamentos:
II - suspensão da atividade;
III - interdição da área;
IV - multa;
V - reparação de danos, na forma da legislação pertinente.
Art. 70 - Fica criado o Conselho Estadual de Bioética, órgão colegiado de

caráter permanente e consultivo, composto por membros efetivos e
suplentes, designados pelo Governador do Estado e constituído,
paritariamente, por representantes do governo e da sociedade civil
organizada, nas áreas de saúde, agropecuária, meio ambiente, bioética,
defesa do consumidor e segurança alimentar, competindo-lhe:

- analisar e emitir parecer conclusivo sobre produção, comercialização,
armazenamento, transporte, manipulação e liberação, no meio ambiente, de
OGMs, ouvido o Grupo Técnico Assessor;

- colaborar com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio - nas matérias de sua competência;

III - recomendar aos órgãos de vigilância sanitária estadual e federal a
cassação ou suspensão do registro de OGMs;

IV - expedir normas técnicas de segurança alimentar, ambiental e de
saúde relativas à pesquisa, comercialização, manipulação e liberação, no
meio ambiente, de OGM5 no Estado;
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V - promover e divulgar estudos e pesquisas sobre OGMs.	 $
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Bioética deverá constituir um

Grupo Técnico Assessor, com função consultiva, formado por profissionais
com reconhecido conhecimento técnico-científico na área de biossegurança,
aplicada à engenharia genética.

Art. 80 - Compete à Secretaria de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dentro de suas competéncias,
observado o parecer técnico conclusivo do Conselho Estadual de Bioética:

- autorizar a inscrição de produto, empresa ou pessoa física no cadastro
de OGMs;

II - fiscalizar e monitorar a produção, o transporte, a comercialização, a
manipulação e a liberação de OGMs no meio ambiente, bem como todas as
atividades e projetos relacionados a OGMs;

III - manter cadastro dos OGMs e das pessoas físicas e jurídicas que
desenvolvam atividades a eles relacionadas no Estado, observado o disposto
nos arts. 4° e 5° desta lei:

IV - acompanhar, observado o disposto nos arts. 4 0 e 50 desta lei, a
realizacão de pesquisa, experimentos e demonstrações no Estado, com
materiais transgênicos ou derivados destes;

V - aplicar as penalidades definidas nesta lei, na Lei Estadual n° 13.317, de
24 de setembro de 1999, e. cumulativamente, aquelas previstas na Lei
Federal n°8.974, de 5 de janeiro de 1995.

VI - expedir a regulamentação técnica necessária à implementação da
presente lei;

Art. 90 - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG - destinará recursos orçamentários específicos e utilizará os
recursos provenientes de multas para o financiamento de projetos e
atividades relacionados à pesquisa de biossegurança com OGM no Estado,
que atendam às exigências contidas nos arts. 4 0 e 50 desta lei.

Art. 10— As empresas que já exercem atividades relacionadas com OGMs
têm o prazo de cento e oitenta dias para se adaptarem às exigências desta
lei, a contar da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a contar da
data de sua publicação.

AI. 12— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 13— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Rêmolo Aloise -

Mauro Lobo - Olinto Godinho.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°645/99
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de Lei n° 645199, do Deputado Fábio Avelar, dispõe sobre a
administração, proteção e conservação das águas subterrâneas de domínio
do Estado e dá outras providências.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com as Emendas n°s 1 a 6, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, examinando
o mérito da proposição, opinou por sua aprovação com as Emendas n° 2 a 6,
da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 7 a 18 e a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão analisar a matéria, no âmbito de sua
competência.

Fundamentação
O projeto vem complementar a legislação estadual sobre recursos hídricos

em vigor, dispondo especificamente sobre as águas subterrâneas.
Por tratar de matéria da maior relevância, essencial não só a nossa

sobrevivência e saúde, mas de todo o ecossistema, órgãos estaduais que
atuam na área do meio ambiente apresentaram preocupações e sugestões
que culminaram no grande número de emendas apresentadas nas comissões
que nos antecederam. Tais contribuições aperfeiçoaram o projeto tanto no
aspecto legal, de adaptação à legislação federal e estadual em vigor, corno
no aspecto técnico.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição não encontra óbice
à sua aprovação, pois não gera despesas para o Estado. Ao contrário, ao se
estabelecer o uso racional e o manejo correto das águas subterrâneas, está-
se optando por ações preventivas, evitando-se futuros gastos com medidas
corretivas.

Contudo, algumas alterações fazem-se necessárias, visando ao
aprimoramento técnico, bem como à correção de erros materiais detectados
nas emendas apresentadas.

As principais alterações estão nas seções que tratam das infrações e das
sanções. Estamos deixando ali apenas o que é especifico de águas
subterrâneas, remetendo à Lei n° 13.199, de 1999. - Lei de Recursos
Hídricos - aquilo que é comum aos recursos hídricos, que englobam as águas
superficiais e subterrâneas. Não faz sentido repetir o que é comum, incisos 1
a IV do art. 27, já que o projeto trata apenas das águas subterrãneas, nem,
muito menos, dar tratamento diferenciado no caso das sanções. Tais
alterações são promovidas pelas Emendas n°s 21 a 23. Ressalte-se que a
Emenda n° 23 suprime os arts. 30 a 36, os quais, com a Emenda n° 22
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proposta, perdem o significado. O ad, 35 diz como as multas serão
recolhidas, condicionando, equivocadamente, a lei a um decreto.

A Emenda n° 19 propõe a supressão do inciso IV do art. 4 0 , já que a
competência de regulamentar leis é do Poder Executivo, e não de
determinado órgão.

A Emenda n°20 corrige a redação do § l°do art. 22, que confunde outorga
de uso com licença de execução de obra. O prazo para a licença de
execução já está disciplinado no § 4° do art. 20.

A Emenda n° 24 melhora a redação do art. 40, já que os poços em
funcionamento que acarretem poluição podem ser adequados, e não
necessariamente tamponados.
- A Emenda n° 8 foi apresentada subemenda que recebeu o n° 1, para
corrigir um engano, uma vez que, na primeira, suprimiam-se, indevidamente,
os arts. 10 e 16. A Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 prevê nova redacão para
o art. 10, e a Emenda n° 11 prevê nova redação para o art. 16.

A rejeição da Emenda n° 16 faz-se necessária pelo fato de ela ser idêntica
à Emenda n°5.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 645199 no

1 0 turno, com as Emendas n os 2 a 6, da Comissão de Constituição e Justiça,
as Emendas no

s 7, 9 a 15, 17 e 18 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e as Emendas n os 19 a 24
e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 8, a seguir apresentadas, e pela rejeição
das Emendas n o

s 1, 8 e 16. Ressalte-se que a aprovação da Emenda n° 1
prejudica a Emenda n° 8 e sua Subemenda n° 1, e a aprovação da Emenda
n° 8, que contém erro material, prejudicará a Emenda n° 11, a Subemenda n°
1 à Emenda n° 1 e a Subemenda n° 1 à Emenda n°8.

EMENDA N°19
Suprima-se o inciso IV do art. 40

EMENDA N°20
Dê-se ao § 1 0 do art. 22 a seguinte redação:
"Ad. 22- ......................................
§ 1°-As outorgas serão dadas por tempo determinado,".

EMENDA N°21
Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:
"Art. 27 - Consideram-se infrações às disposições desta lei, além das

infrações previstas na Lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, as seguintes:
- deixar de cadastrar obra de captação exigida por lei ou regulamento;

II - provocar a salinização ou poluição de aqüíferos subterrâneos;
III - deixar de vedar poço, ou outra obra de captação, abandonado ou

inutilizado;
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IV - deixar de colocar dispositivo de controle em poços jorrantes;
V - remover cobertura vegetal em área de recarga de aqüífero subterrâneo

instituída pelo poder público;
Vi - alterar o local da obra para a qual foi licenciada:
VII - descumprir medidas preconizadas para as Áreas de Proteção ou de

Restrição e Controle;
VIII - infringir outras disposições desta lei e de normas delas decorrentes.".

EMENDA N°22
Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:
"Art. 29 - O descumprimento das disposições desta lei e das normas delas

decorrentes sujeita o infrator às sanções previstas na Lei n° 13.199, de 29 de
janeiro de 1999.".

EMENDA N°23
Suprimam-se os arts. 30 a 36

EMENDA N°24
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - Os poços abandonados e aqueles que representem riscos aos

aqüíferos deverão ser adequadamente tamponados de forma a evitar
acidentes, contaminação ou poluição dos aqüíferos.".

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°8
Suprimam-se os arts. 17 e 18 e o inciso III do art. 30.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Olinto Godinho -

Rêmolo Aloise - Mauro Lobo - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°728/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epigrafe tem
como objetivo estender a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos
Serviços - GIEFS - aos servidores da Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e
da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria com a Emenda n° 1,
que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela rejeição
da proposição.

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

Fundamentação
A Lei n° 11.406, de 1994, em seu art. 111, instituiu a Gratificação de

Incentivo à Eficientização dos Serviços - GIEFS - para os servidores dos
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quadros de pessoal da HEMOMINAS e da FHEMIG. O projeto de lei em
questão tem por objetivo estender essa gratificação aos funcionários da
FUNED e da UNIMONTES.

Preliminarmente, analisando a estrutura organizacional do Estado,
constatamos que todas essas entidades situam-se na órbita da administração
indireta. HEMOMINAS, FHEMIG e FUNED revestem-se da forma juridica de
fundação, e a UNIMONITES é uma autarquia.

A doutrina, praticamente, não vê distinção entre autarquia e fundação.
Segundo Roberto Bocaccio Piscetelli, o tratamento hoje aplicável às
fundações públicas é praticamente idêntico ao das autarquias, como fica
evidenciado no caso das instituições de ensino superior, com o mesmo grau
de autonomia e o mesmo tipo de restrições". Ademais, todas elas têm
receitas diretamente arrecadadas, decorrentes da venda de produtos ou da
prestação de serviços.

Diante de tanta semelhança, não vemos como dar aos seus servidores
tratamento diferenciado.

Cumpre-nos, também, ressaltar que, segundo a doutrina, ao se desdobrar
em autarquia ou fundação, o Estado atribui a cada uma delas património
exclusivo e personalidade própria, distinta, embora vinculada funcionalmente
à respectiva esfera da administração. Assim, essas entidades devem
apresentar um grau relativamente elevado de autonomia e de distinção da
administração direta -

Nesse contexto, é procedente a instituição de gratificação para seus
servidores, a ser paga, como prevê o projeto em tela, com recursos
diretamente arrecadados.

Por outro lado, entendemos que se trata de um projeto moderno e
avancado, pois vincula o pagamento e o valor da gratificação ao atingir de
metas institucionais e individuais. Motiva e incentiva os funcionários, tornando
a entidade mais eficiente e eficaz.

Na esfera privada, encontramos respaldo para essa iniciativa. Empresas
têm obtido bons resultados incentivando seus funcionários com o pagamento
de bônus e a participação nos lucros.

E importante destacar que, segundo a proposição em tela, a avaliação de
desempenho terá como diretriz básica a perspectiva do usuário. Isso é muito
bom, pois induz essas entidades a bem atender seus clientes, afastando-as
de distorções que, algumas vezes, ocorrem, em que elas se voltam para si
mesmas.

Também muito importante é a medida que estabelece que o valor total
mensal da GIEFS não poderá ultrapassar 30% da receita diretamente
arrecadada pelo órgão. Além de limitar a gratificação, que terá como base de
cálculo valores de vencimentos, incentiva os funcionários a melhorar o
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desempenho das entidades. O incremento das receitas daqueles órgãos
com o advento da medida, poderá, inclusive, superar os custos decorrentes
de sua implementaçãa

E necessário que o Estado se modernize e supere a tradição de remunerar
seus servidores com vencimentos e qüinqüênio.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°728/99,

no 1 0 turno, com a Emenda n°1, da Comissão de Constituição e Justiça
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Irani Barbosa - Mauro

Lobo - Olinto Godinho.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°92112000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n° 92112000, do Deputado Eduardo Hermeto, dispõe sobre
a instituição do Sistema Estadual de Certificação de Qualidade Ambiental
para bens e produtos industrializados e agrícolas.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, examinando
o mérito da proposição, opinou favoravelmente à sua aprovação.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua
competência.

Fundamentação
O projeto visa a instituir o Selo de Qualidade Ambiental no Estado, a cargo

do Poder Executivo, de forma a privilegiar as chamadas "tecnologias limpas",
por meio de certificado a ser requerido facultativamente pela empresa
interessada.

Tal certificação indicará que o bem produzido utiliza processo de produção
que não causa danos ambientais ou que os reduz ao mínimo, e, no caso de
produtos agrícolas, que estes são produzidos sem a utilização de fertilizantes
ou defensivos químicos.

j O sistema será administrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, com apoio técnico da FEAM, do IEF e do
IGAM.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não encontra óbice ã
sua tramitação, pois os custos decorrentes do processo de concessão do
certificado serão ressarcidos pela empresa requerente.

Cabe ressaltar que o selo de qualidade ambiental poderá abrir novas
s perspectivas mercadológicas, além de estimular ações conservacionistas e

de defesa da saúde e do meio ambiente.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 92112000
no 1 0 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Mário Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Rémolo Aloise - Irani

Barbosa - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 9322000

Comissão de Defesa do Consumidor
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1 0, do Regimento Interno)

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

instituir percentual para a tarifa de esgoto a ser cobrada pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

A proposição foi distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para ser examinada quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Tendo sido aprovada, no decorrer das discussões, proposta de emenda
apresentada pelo Deputado Carlos Pimenta, passamos a dar a nova redação
ao parecer, segundo prevê o art. 138, § 1°, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe que a tarifa de esgoto a ser cobrada pela

COPASA-MG não ultrapassará o importe de 60% do valor da tarifa de água.
Estabelece ainda o projeto que a empresa concessionária do serviço de

abastecimento de água e esgoto sanitário especificará, nas contas emitidas,
o valor da tarifa do consumo de água bem como o da tarifa de esgoto
sanitário.

Depreende-se da Constituição da República que o Estado promoverá, na
forma da lei, a defesa do consumidor. De igual modo, é sabido que a ordem
econômica tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observando-se, notadamente, a defesa do
consumidor. Esses princípios estão expressamente previstos no inciso XXXII
do art. 50 e no inciso V do art. 170 da aludida Carta.

Vale salientar, por oportuno, que o projeto de lei em comento atende aos
interesses sociais. Na medida em que a COPASA-MG cobra hoje,
indiscriminadamente, o injustificável índice de 100% de tarifa de esgoto, a
redução desse índice para, no máximo, 60% beneficiará os usuários ao
possibilitar o pagamento do preço justo, proporcional ao poder aquisitivo da
população mineira.

A Emenda n° í objetiva restringir a aplicação desse novo índice tarifário
somente nas cidades onde o esgoto não recebe tratamento, o que torna o
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projeto ainda mais razoável, uma vez que atenua o impacto financeiro
decorrente da medida sobre as contas da COPASA-MG.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 93212000

com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - A tarifa de esgoto a ser cobrada pela Companhia de Saneamento

de Minas Gerais - COPASA-MG- não ultrapassará 60% (sessenta por cento)
do valor da tarifa de água, nos municípios que não dispõem de tratamento de
esgoto.".

Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Carlos Pimenta -

Elaine Matozinhos.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°262/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 262199, do Deputado Márcio Cunha, que autoriza o

Poder Executivo a doar imóvel à Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG - ,foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°262/99
Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG - o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade do Estado

de Minas Gerais - UEMG - o imóvel de propriedade do Estado com área de
29.266,80m 2 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e seis vírgula oitenta
metros quadrados), constituído pelos lotes n°s 1-A, 2-A, 3-A, 4 e 5 da quadra
61, situado na Av. José Cândido da Silveira, n° 390, no Bairro União, em Belo
Horizonte, originário dos registros feitos junto às transcrições n°s 23.120, a
is. 172 do livro 3-T; 31.887, a lis. 34 do livro 3-AB, e 31.932, a fis. 45 do livro
3-AB, no Cartório do 4° Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o art. 1 0 desta lei destina-se
exclusivamente à construção e ao funcionamento do "campus" universitário
da UEMG em Belo Horizonte.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se
a implantação do "campus" universitário não se iniciar até cinco anos após a
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avratura da escritura de doação.

Art. 3°- A comissão especial encarregada da avaliação do imóvel elaborará
sua planta especifica : de modo a determinar os limites das áreas de
preservação do Estado.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 389/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 389199, de autoria do Deputado Pastor Geor ge, que
altera a Lei n° 12.622, de 2519197, que cria a Ouvidoria da Polícia e dá outras
providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1°
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Esclarecemos que foram suprimidos, na redação fina!, os dispositivos do
projeto que tinham como única finalidade a substituição da expressão
"Ouvidoria da Polícia" por "Ouvidoria-Geral da Polícia e do Sistema
Penitenciário", acrescentando-se, em seu lugar, o parágrafo único do art. 10,
que determina a alteração da denominação, de forma generalizada, em toda
a lei.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°389/99
Altera a Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997, que cria a Ouvidoria da

Polícia do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1° - Fica transformada a Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas

Gerais, criada pela Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997, em Ouvidoria-
Geral da Polícia e do Sistema Penitenciário do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Ficam substituídas, na Lei n° 12.622, de 25 de setembro
de 1997, as expressões "Ouvidoria da Policia" e 'Ouvidor da Policia",
respectivamente, por "Ouvidoria-Geral da Polícia e do Sistema Penitenciário
do Estado de Minas Gerais" e "Ouvidor-Geral da Policia e do Sistema
Penitenciário".

Art. 20 - Para os fins do disposto nesta lei, os dispositivos abaixo
relacionados, da Lei n°12.622, de 25 de setembro de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redacão:

"Art. 20 -	...................................................
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II - receber denúncia de ato considerado arbitrário, desonesto ou

indecoroso, praticado por servidor lotado em órgão de segurança pública e
do sistema penitenciário;

V - propor aos Secretários de Estado da Segurança Pública, da Justiça e
de Direitos Humanos e ao Comandante-Geral da Polícia Militar as
providências que considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos
serviços prestados à população pelas Policias Civil e Militar e dos serviços do
sistema penitenciário;

VII - manter, nas escolas e academias de policia, bem como oferecer aos
agentes penitenciários, em caráter permanente, cursos sobre democracia,
direitos humanos e o papel da policia;

VIII - acompanhar o cumprimento e o término das sentenças penais dos
condenados;

IX - receber e apurar denúncias de ações que dificultem o cumprimento das
penas, quanto às condições da dignidade humana e do ambiente físico.

Art. 3°- ..................................................
IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades e quadros estatísticos,

prestando contas públicas.
Art. 40 - A Ouvidoria-Geral da Policia e do Sistema Penitenciário é dirigida

por um Ouvidor-Geral nomeado pelo Governador do Estado, que o escolherá
entre pessoas de ilibada reputação, indicadas em lista tríplice organizada
pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução.

§ l ó - Integra a Ouvidoria-Geral da Policia e do Sistema Penitenciário, em
nível hierárquico imediatamente inferior ao do Ouvidor-Geral e superior a
todos os demais cargos, o Ouvidor-Geral Adjunto da Policia e do Sistema
Penitenciário, a quem compete substituir o Ouvidor-Geral em suas faltas ou
impedimentos e gerir administrativamente o órgão e que será nomeado pelo

c Governador do Estado, observado o processo de escolha descrito no "caput"
0 deste artigo.
0 § 20- O cargo e os vencimentos do Ouvidor-Geral da Polícia e do Sistema

Penitenciário e do Ouvidor-Geral Adjunto da Policia e do Sistema
Penitenciário são equivalentes, respectivamente, aos de Secretário de
Estado e Secretário Adjunto de Estado.

o	
§ 30 - E vedado ao Ouvidor-Geral da Polícia e do Sistema Penitenciário e

o ao Ouvidor-Geral Adjunto da Polícia e do Sistema Penitenciário o exercício
de cargo, emprego ou função pública enquanto durarem os seus mandatos.
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Art. 6° -
VI - a Assessoria do Sistema Penitenciário, exercida por dois agentes

penitenciários e dois defensores públicos.
Parágrafo único - São indicados, conjuntamente com o Ouvidor-Geral:
- pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, o Delegado de Polícia;

II - pelo Comandante-Geral da Policia Militar, o oficial da Polícia Militar;
III - pelo Procurador-Geral do Estado, o Procurador do Estado:
IV - pelo Secretário de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da

Criança e do Adolescente, o assistente social;
V - pelo Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, o

jornalista;
VI - pelo Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, os

agentes penitenciários e os defensores públicos.
Art. 70 - As autoridades dos órgãos da segurança pública e do sistema

penitenciário fornecerão ao Ouvidor-Geral da Policia e do Sistema
Penitenciário, quando requisitados, perícias, dados, informações, certidões
ou documentos relativos a suas atividades, sob pena de responsabilidade.

§ 20 - Na impossibilidade de se observar o prazo fixado no parágrafo
anterior até setenta e duas horas antes de seu vencimento, a autoridade
responsável pelo órgão de segurança pública ou do sistema penitenciário
comunicará o fato, por escrito, ao Ouvidor-Geral da Polícia e do Sistema
Penitenciário, que poderá prorrogar o prazo por, no máximo, trinta dias.

Art. 80 - Fica reservado, no órgão oficial dos poderes do Estado, o espaço
de uma coluna, destinado à publicação quinzenal de artigo assinado pelo
Ouvidor-Geral da Polícia e do Sistema Penitenciário.".

Art. 30 - Ficam acrescentados à Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997,
os seguintes arts. 10 e 11, renumerando-se os subseqüentes:

"Art. 10- O Ouvidor-Geral da Policia e do Sistema Penitenciário comporá o
Conselho de Defesa Social, na forma do inciso VII do art. 134 da Constituição
do Estado-

Art. 11 - A Ouvidoria-Geral da Polícia e do Sistema Penitenciário poderá
realizar convênios com entidades públicas e privadas, com a finalidade de
garantir atividade profissional ao ex-presidiário.".

Art. 40 - O Poder Executivo providenciará, no prazo de trinta dias contados
da publicação desta lei, a publicação do texto consolidado da Lei n° 12.622,
de 25 de setembro de 1997, com as alterações introduzidas por esta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°-. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Marco Rêgis, Presidente - Ailton Vilela, relator - João 3ulo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 80012000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 80012000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

incentiva a instrução e a educação escoteira nas escolas públicas estaduais,
por meio do Projeto Escotismo Escola, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do ar!.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°800/2000
Cria o Programa de Incentivo à Instrução e Educação Escoteira - Projeto

Escotismo Escola - nas escolas públicas estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 0 - Fica criado o Programa de Incentivo à Instrução e Educação

Escoteira - Projeto Escotismo Escora -, a ser implantado nos
estabelecimentos de ensino público estadual de níveis fundamental e médio.

Ar!. 20 - O Programa de que trata esta lei tem por objetivo estimular a
divulgação, nas escolas estaduais, da filosofia de vida que fundamenta o
escotismo, bem como instruir e educar os alunos com base nessa filosofia.

Parágrafo único - Poderão ser criados, a critério do corpo docente, grupos
de escoteiros organizados por regimento próprio, que determinará a adoção
do lema e do distintivo do escotismo.

Art. 30- Para a implementação do Programa, a direção do estabelecimento
de ensino poderá articular-se com a União dos Escoteiros do Brasil - Região
de Minas Gerais ou com outras entidades dedicadas ao escotismo e
declaradas de utilidade pública.

Ar!. 4 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados de sua publicação.

Ar!. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 60- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2000.
Aílton Vilela, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dimas Rodrigues.

MAN 1 FESTAÇÃO
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do ar!. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de aplauso:
à Prefeitura Municipal de Curvelo pela realização do 20° Forró de Curvelo



(Requerimento n° 1.44912000. do Deputado João Batista de Oliveira).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA 348 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDUSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas do dia trinta de maio de dois mil, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Fábio Avelar, Alberto Bejani, Márcio Cunha e Olinto
Godinho (substituindo este ao Deputado João Pinto Ribeiro, por indicação da
Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente Deputado Fábio Avelar, 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. O Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Submetidos a
apreciação e votação, são aprovados os Projetos de Lei n°s 79912000, na
forma do Substitutivo n° 2: 502199 com as Emendas n°s 2 e 3, apresentadas
em Plenário; e 493199 com as Emendas n°s 2 e 3, apresentadas em Plenário.
Encerrada a P Parte da reuinão, o Presidente passa à 2 3 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo discussão e votação de proposições não sujeitas à
apreciação do Plenário. Submetidos a votacão, são aprovados os
Requerimentos n°s 1.376, 1.423, 1.424, 1.426, 1.42712000. do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; 1.386/2000, do Deputado Eduardo Brandão, e
1.402/2000, do Deputado Márcio Cunha. Ato contínuo, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei n° 84112000. A seguir, a Presidência
passa à 33 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados os
seguintes requerimentos: da Deputada Elbe Brandão, em que solicita seja
realizada exposição de fotos do Sr. Cyro José Soares; do Deputado Paulo
Piau (2), em que solicita seja pedido ao Secretário da Fazenda que examine
documento encaminhado pela Associação dos Resinadores do Brasil -
ARESB - e seja su gerida ao Secretário da Indústria e Comércio alteração na
Resolução Conjunta FIND - INDUSTRIA 8198; do Deputado Márcio Cunha
(4), em que solicita a realização de audiência pública com o objetivo de dar
conhecimento da estrutura e do trabalho pedagógico do Curso de Formação
Gerencial em Turismo da Unidade de Ensino SESI-COMAR; seja realizada
visita ao Parque Temático Terra do Saber; seja realizada audiência pública,
juntamente com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,
para apreciação do Projeto de Lei n° 89412000. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a



218
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Agostinho Patrús - Ambrôsio Pinto,
ATA DA 43 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
As quinze horas do dia quatorze de junho de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Arlen Santiago, Dinis Pinheiro
e Ivair Nogueira, membros da su pracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência do
recebimento de ofício do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do DER-MG,
O Presidente informa, ainda, o recebimento do Projeto de Lei n o 624199
(relator: Deputado Bilac Pinto). Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de matérias sujeitas à apreciação
do Plenário. Após discussão, é aprovado o parecer emitido pelo Deputado
Bilac Pinto sobre o Projeto de Lei n° 402/99, o qual conclui pela rejeição da
matéria. E aprovado, também, o parecer que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n°696/99, emitido pelo Deputado Ivair Nogueira. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados
os Requerimentos n o

s 1.465/2000 e 1.46612000, da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, e 1.46812000, do Deputado Alvaro Antônio.
Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, comprendendo a votação de
proposições da Comissão. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Dinis Pinheiro (3), solicitando ao
Diretor de Transportes Coletivos lnterrnunicipais do DER-MG, Sr. Ronaldo
Gouveia, o envio á Comissão de informações sobre a recente publicação de
livro de sua autoria e sobre sua viagem à Europa e relatório de suas
atividades desenvolvidas à frente o referido órgão; do Deputado Arlen
Santiago (3), solicitando consultoria de empresa ou de pessoa de notório
saber técnico-profissional, visando a proceder análise da qualidade, da
eficiência e do tempo de durabilidade dos projetos coordenados pela
SUDECAP e pelo DEOP, especialmente, o projeto da Via-240, que liga Belo
Horizonte a Santa Luzia, elaborado pela Engesolo; solicitando sejam
anexadas cópias de documentos que especifica aos que já se encontram em
poder da Comissão e solicitando currículo da empresa Pattrol contendo a
relação das análises das obras realizadas nos últimos dez anos; e do
Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja formulado convite ao Vereador
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Totó Teixeira, Presidente da Comissão de Serviços Públicos da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, para discussão dos cortes, no orçamento
federal, das verbas destinadas ao Estado de Minas Gerais e ao Município de
Belo Horizonte. E aprovada, também, a composição do grupo de trabalho que
realizará estudos sobre a concessão de rodovias. Na oportunidade, o
Presidente dá ciência ao membros da Comissão de que a primeira reunião do
referido grupo de trabalho será realizada no próximo dia 19, segunda-feira, ás
8horas, no auditório da Casa. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Olinto Godinho e Ivair Nogueira.
ATA DA l oa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE

Às dez horas do dia dezesseis de junho de dois mil, comparecem no
Auditório do Centro Cultural Marly Sarney, na cidade de Janaúba, os
Deputados Pastor George; Dimas Rodrigues e Carlos Pimenta (substituindo
este ao Deputado Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão supracidada. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Pastor George,
assume, regimentalmente, a Presidência, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes- A Presidência informa que
a visita da Comissão ao Hospital Regional de Janaúba e ao Município de
Verdelándia tem a finalidade de apurar a incidência de doença de chagas no
município. O Presidente registra a presença dos Srs Maurício Leão de
Rezende. Assessor do Secretário de Estado da Saúde; Wildemar Maximiano
da Cruz, Prefeito Municipal de Janaúba; Antônio Rodrigues do Nascimento,
Presidente da Câmara Municipal de Janaúba; Elza Nogueira, representante
do Secretário Municipal e do Prefeito Municipal de Verdelândia José Angelo
Vilas Boas, Secretário Executivo do Consórcio de Saúde da Serra Geral;
Oswaldo Teixeira de Oliveira, Prefeito Municipal de Gameleira; e Secretários
Municipais de Saúde, Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais e
autoridades da região. Em seguida, os Deputados Dimas Rodrigues e Carlos
Pimenta, autores dos requerimentos que motivaram os convites, tecem os
comentários iniciais sobre o tema. Os expositores que compõem a Mesa
discorrem sobre a questão e se envolvem em amplo debate com os
Deputados e os demais convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Encerrada esta fase, o Presidente concede a palavra ao
Deputado Dimas Rodrigues, que apresenta os seguintes requerimentos: no
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primeiro, pede seja enviado oficio ao Secretário de Estado da Saúde,
solicitando o credencïamento do Hospital de Jaiba junto ao Sistema Único de
Saúde - SUS -; no segundo, seja feito o repasse do número previsto de
Autorizações para Internação Hos p italar - AIHs - para os hospitais da região;
no terceiro, seja agendada reunião desta Comissão com a Comissão de
Saúde do Congresso Nacional, a fim de se discutirem maneiras de se
viabilizar o término das obras do Hospital Regional de Janaúba,
intercedendo, se necessário, junto ao Ministro da Saúde. Para encaminhar
este requerimento, o Deputado Carlos Pimenta propõe emenda, por meio da
qual propõe seja marcada reunião com o Governador do Estado e com o
Secretário de Estado da Saúde, para se discutir, com as autoridades que
menciona, a importância do Hospital Regional de Janaúba para a
microrregião da Serra Geral, a fim de se viabilizar o término das obras do
referido hospital. O Deputado Carlos Pimenta a presenta requerimento, em
que solicita seja marcada audiência pública desta Comissão para se debater
a incidência da doença de chagas na região Norte de Minas Gerais, com as
autoridades que menciona, a ser realizada nesta Casa; o De putado Carlos
Pimenta pleiteia, ainda, seja marcada reunião desta Comissão com a
bancada de Deputados Federais, solicitando apoio para que se concluam as
obras do Hospital Regional de Janaúba. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são esses requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos Deputados e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Safa das Comissões, 28 de junho de 2000.
Miguel Martini, Presidente - Edson Rezende - Cristiano Canêdo - Pastor

George.
ATA DA 352 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quinze horas do dia vinte de junho de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Fábio Avelar, Ambrósio Pinto (substituindo este ao
Deputado João Pinto Ribeiro, por indicação da Liderança do PTB) e
Agostinho Patrús (substituindo a Deputada Elbe Brandão, por indicacão da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara abria a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Açostinho Patrús,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e ê
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à leitura da seguinte
correspondência: manifestações de repúdio às mudanças tributárias que



221
afetaram as rnicroempresas, provocadas pela Lei n° 13.437. as quais
foram enviadas por empresários dos Municípios de Conselheiro Lafaiete,
Oliveira, Monte Carmelo e Viçosa; pela CDL de Araguari e pelas Câmaras
Municipais de Pouso Alegre e Campanha; manifestações de insatisfação dos
Prefeitos de 803 municípios, por meio de suas associações microrregionais,
com relação ao Projeto de Lei n° 83012000; ofícios das CDLs de Uberlãndia,
Araguari e Patrocínio, parabenizando os Deputados que votaram a favor do
projeto de lei do Código de Defesa do Contribuinte; moção de repúdio da
Câmara Municipal de Poços de Caldas com relação à publicação de dados
incorretos sobre esse município na edição de 2000 do "Cadastro das Cidades
Industriais de Minas Gerais". A seguir, o Presidente designa o Deputado
Alberto Bejani como relator do Projeto de Lei n° 92712000 e o Deputado João
Pinto Ribeiro como relator do Projeto de Lei n° 1.037/2000. Na ausência do
Deputado João Pinto Ribeiro, o Presidente redistribui o Projeto de Lei n°
92312000 ao Deputado Ambrósio Pinto, que emite parecer por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e votação, é aprovado
o parecer. Encerrada a 1° Parte da reunião, o Presidente passa à 2° Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 1.455/2000. Após, a Presidência passa à 33
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. O Presidente passa a direção dos trabalhos ao
Deputado Agostinho Patrús, e é aprovado requerimento do Deputado Fábio
Avelar, em que solicita a realização de debate público, em agosto do
corrente, sobre o tema "Estrada Real - Potencial Turístico, Pesquisas
Contemporâneas, Ações do Poder Público e Sociedade Civil", com a
presença dos convidados que menciona. Em seguida, o Presidente retoma a
direção dos trabalhos. 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, 27 de junho de 2000.
Fábio Avelar, Presidente - Márcio Cunha - Ivo José.

ATA DA 73 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
-	TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
As quinze horas do dia vinte de junho de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Ivair Nogueira e Olinto Godinho,
membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Carlos Pimenta e Daimo Ribeiro Silva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro António, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa
que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a situação das obras
em andamento na BR-381 e na BR-135, a conclusão das obras da Via
Expressa(trecho Setim-Contagem) e o projeto de iluminação da BR-381, bem
como a examinar a matéria constante na pauta. O Presidente informa, ainda,
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
seguintes relatores: Projetos de Lei nos 1 .03412000(relator: Deputado Bilac
Pinto) e 98412000(relator: Deputado Dinis Pinheiro) e dá ciência do
recebimento de ofícios dos Srs. António do ValIe, Deputado Federal'Cláudio
B. Guerra, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Alvaro Campos de Carvalho, Chefe do Serviço
de Operações Rodoviárias, ê da Sra. Maria José Vieira Fére, Secretária
Adjunta da Secretaria de Estado da Educação. Passa-se á 2' Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer sobre o Projeto de Lei n° 624/99(relator:
redistribuído ao Deputado Ivair Nogueira), o qual conclui pela aprovação do
projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em
seguida, o Presidente convida a compor a Mesa os Srs. Maurício Guedes,
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; Aloísio de
Vasconcellos, Diretor de Distribuição da CEMIG; José Elcio Santos Montese,
Chefe do 60 DRF-DNR; Elias Costa Resende e César Romarico,
representantes do Sr. Flávio Menecucci, Diretor-Geral do DER-MG. Após, o
Presidente passa a palavra aos Deputados Ivair Nogueira e Carlos Pimenta,
respectivamente, para emitirem suas considerações inciais, na qualidade de
autores dos requerimentos que suscitaram a realização do debate. Em
seguida, abre-se am plo debate entre os convidados e os parlamentares.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2000.
Alvaro Antônio, Presidente - Olinto Godinho - Bilac Pinto.

ATA DA 40a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados lrani Barbosa, Marcelo
Gonçalves, Olinto Godinho, Rogério Correia, Hely Tarqüínio (substituindo
este ao Deputado Mauro Lobo, por indicação da Liderança do PSDB) e Jorge
Eduardo de Oliveira (substituindo o Deputado Márcio Cunha, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Registra-se a
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presença do Deputado Paulo Pettersen. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposiçoes, bem como os relatores a que foram
distribuídas: Projeto de Lei Complementar n° 17199, Deputado Irani Barbosa,
e Projetos de Lei n°5 89712000, Deputado Mauro Lobo, e 1.01912000,
Deputado Rêmolo Aloise. Passa-se a l Fase da Ordem do Dia

i compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas a apreciação
do Plenário. O Presidente passa a palavra ao Deputado Olinto Godinho, que
apresenta requerimento solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei n°
83012000. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Ato contínuo, o
Presidente, Deputado Irani Barbosa, passa a palavra ao Deputado Rogério
Correia, para que emita parecer para o 1° turno do Projeto de Lei n°
1.07712000, que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da
Comissão de Administração Pública, e com a Emenda n° 2, que apresenta.
Na fase de discussão, fica acordado entre os Deputados presentes que o
referido projeto só entrará na pauta do Plenário na semana que se inicia no
dia 26 de junho. Após a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto - Olinto Godinho - Irani

Barbosa - Mauro Lobo.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO RIO SÃO

FRANCISCO
E Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Luiz Tadeu
Leite, Doutor Viana e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, declara

t 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 subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o
Presidente passa à discussão e votação de proposições da Comissão. O
Deputado Doutor Viana apresenta requerimento em que solicita seja ouvido o
Dr. Mário Antônio Conceição, Coordenador do Grupo Especial de Recursos
Hídricos do Ministério Público de Minas Gerais. Submetido a votação, é o

! requerimento aprovado. Após, a Presidência informa que a reunião se
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destina a ouvir o Dr. Mário Antônio Conceição, Coordenador do Grupo
Especial de Recursos Hídricos do Ministério Público de Minas Gerais, e
passa a palavra ao Dr. Mário, que faz uso de fita de vídeo para ilustrar a sua
explanação. Participam dos debates todos os parlamentares, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença do convidado e dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a Javratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Batista de Oliveira - Doutor Viana -

Wanderley Ávila.	-
ATA DA 46 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil:

comparece na Sala das Comissões o Deputado João Paulo : membro da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar. O
Presidente : Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a colher
subsídios para auxiliar os trabalhos da Comissão na análise do Projeto de Lei
n° 93212000, do Deputado Carlos Pimenta, que institui percentual para a
tarifa de esgoto a ser cobrada pela Companhia de Saneamento de Minas
Gerais-COPASA-MG. O Presidente convida a compor a Mesa dos trabalhos
os Srs. Hubert Brant Moraes, Valter Zschaber Júnior e Pedro
Scapoletempore, respectivamente, Superintendente Comercial,
Superintendente de Planejamento e Superintendente Jurídico da COPASA-
MG, representantes do Sr. Marcello Lignani Si queira. Presidente da
COPASA-MG. A seguir, o Presidente comunica que o Sr. João Bosco Senra,
Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas-IGAM - não
comparecerá á reunião devido a compromissos já assumidos anteriormente.
Após, concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, que explica o objetivo da
reunião. A seguir, o Presidente passa a palavra a cada um dos convidados,
que fazem a sua exposição e respondem às perguntas formuladas pelos
Deputados João Paulo e Fábio Avelar, conforme consta nas notas
taquigráficas. Tendo em vista a inexistência de 'quorum", a Presidência deixa
de apreciar a matéria constante na pauta. 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, 4 de julho de 2000.
João Paulo, Presidente - Geraldo Rezende - Carlos Pimenta - Elaine

Matozinhos.
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ATA DA 1 SREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Ás dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil,

comparece na Sala das Comissões a Deputada Maria José Haueisen,
membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente
declara aberta a reunião e informa que ela se destina a debater, em
audiência pública, o impasse gerado entre pequenos produtores rurais e
empreendedores de grandes projetos agrícolas na região da bacia
hidrográfica do rio Riachão e a discutir e votar proposições da Comissão.
Sobre a mesa correspondência do Deputado Arlen Santiago em que solicita
apoio dos membros da Comissão para encontrar um denominador comum
que não prejudique as pessoas envolvidas no conflito do rio Riachão,
principalmente os pequenos produtores rurais dos Municípios de Mirabela,
Brasília de Minas e Coração de Jesus, no Norte de Minas. Em seguida, a
Presidente registra a presença dos Srs. Aloisio de Araújo Prince, Diretor de
Controle das Aguas do IGAM; Vilson Luiz da Silva, Presidente da FETAEMG:
Elisa Cotta de Araújo, assessora do Centro de Agricultura Alternativa do
Norte de Minas; Francisco Wagner Pereira Santos, 1° Secretário do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Montes Claros: Ney Batista, José Constanti
Ottoni, Braulino Caetano dos Santos, José Horácio Gonçalves Araújo, José
Mendes Pereira, Waldomiro Cardoso da Silva. Waidemir Barbosa da Cruz e
Eduardo Nascimento. A Presidência passa a palavra aos convidados, que
fazem as considerações iniciais. Após, são abertos os debates, com a
participação dos convidados e da Deputada, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Nivaldo Andrade - Eduardo Brandão.

ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Ás dezenove horas e quinze minutos do dia vinte e oito de junho de dois
mil, comparece no Auditório da Prefeitura Municipal de Ipatinga o Deputado
Cabo Morais, Presidente da supracitada Comissão. Registra-se a presença
do Deputado Ivo José. Havendo número regimental, o Presidente declara
aberta a reunião e informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a atividade pesqueira na bacia hidrográfica do rio Doce. O Presidente
convida a tomar assento à mesa os Srs. Francisco Carlos de Lima, Secretário
Municipal de Meio Ambiente: Maria Regina Laez, representante do Prefeito
Municipal de Timóteo; Amarildo José Brumano Kalil, Gerente Regional da
EMATER; Marcelo Coutinho Amarante, representante do IEF; e Waldir Inácio



226
de Sã. Registra-se, ainda, a presença dos Srs. Manoel de Paula,
Vereador; José Geraldo RiveHi Magalhães, representante da CENIBRA -
Celulose Nipo Brasileira S.A.; Luiz Cláudio de Oliveira, representante da CAF
Santa Bárbara Ltda.; Fidias de Miranda, Gerente Corporativo do Meio
Ambiente do Grupo Belgo-Mineira; João Wanderlei, representante da Usina;
e José Roberto Fontes Castro. Presidente da Associação dos Pescadores e
Amigos do Rio Piranga - ASPARPI. O Presidente passa a palavra aos
convidados, que, cada um por sua vez, fazem as considerações iniciais. Em
seguida, são abertos os debates, com a partici pação dos convidados e dos
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Nivaldo Andrade - Eduardo Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°445/99

Comissão de Redacão
O Projeto de Lei n° 445/99, do Deputado Edson Rezende, que dispõe sobre

a implantação de agrovílas no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°445/99
Dispõe sobre a implantação de agrovilas no Estado e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O Estado promoverá, por meio de sistema associativo e solidário, a

implantação de agrovilas destinadas à exploração racional de atividades
agrícolas intensivas, como uma das formas de assentamento de
trabalhadores rurais em terras de domínio público.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se sistema associativo e
solidário a sociedade cooperativa.

Art. 20 - A extensão da terra a ser alienada ou concedida, bem como o
número de beneficiários em cada projeto de agrovila, serão definidos de
acordo com as condições oferecidas pelo município interessado.

§ 1° - E vedada a alienação ou concessão de área inferior a lOha (dez
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hectares) por beneficiário do projeto, podendo ser adotada,
excepcionalmente, a fração mínima de parcelamento definida pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - para o município.

§ 20 - A agrovila será instalada em local com disponibilidade hídrica
suficiente para garantir as atividades econômicas e o abastecimento pública-

Art. 3°- São objetivos dos assentamentos rurais na forma de agrovilas:
- gerar empregos e renda para trabalhadores com vocação agrícola;

II - melhorar as condições de vida de trabalhadores rurais sem terra,
contribuindo para que tenham acesso a educação, moradia, saneamento
básico e saúde;

III - propiciar eqüitativa distribuicão de terras no Estado, respeitados os
dispositivos constitucionais;

IV - aumentar a oferta de produtos agrícolas, em especial dos
hortifrutigranjeiros, e diminuir seus custos nos municípios mineiros;

V - estimular a mudança do perfil agropecuário das regiões
subdesenvolvidas, por meio da diversificação de culturas;

VI - incentivar a instalação de agroindústrias de pequeno porte, sob a forma
de cooperativa;

VII - oferecer capacitação técnica e gerencial aos agricultores envolvidos,
por meio de órgãos e entidades de extensão rural do poder público.

Art. 40 - São recursos para a implantação de projetos de assentamento na
forma de agrovilas:

- financiamentos de entidades financeiras controladas pelo Estado;
II - dotações especialmente consignadas na lei orçamentária;
III - recursos provenientes de órgãos e entidades da União, em especial do

Ministério da Reforma Agrária e do Programa Comunidade Solidária;
IV - recursos dos municípios;
V - empréstimos e doações de entidades internacionais:
VI - recursos provenientes de outras fontes
Art. 5° - Serão beneficiárias dos projetos de assentamento de que trata esta

lei famílias de baixa ou nenhuma renda, com vocação agrícola, que não
sejam proprietárias de imóveis, com prioridade para as que já se encontram
em acampamentos.

Parágrafo único - O cadastramento dos beneficiários será feito pela
Comissão Municipal Agrária de Defesa do Emprego, a ser criada em cada
município.

Art. 60 - A Comissão de que trata o parágrafo único do art. 5°, constituída
de forma paritária por representantes de órgãos governamentais e de
organizações de trabalhadores rurais, terá a seguinte composição:

- representantes indicados pelo Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - TER -, pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento e pela Prefeitura Municipal;

II - representantes dos trabalhadores rurais indicados por suas respectivas
organizações.

Art 70 - O núcleo urbano da agrovila será provido dos equipamentos
sociais e de infra-estrutura básica necessários ao assentamento das famílias
beneficiárias, tais como escola, centro comunitário, galpão para
armazenagem de produtos e equipamentos, entre outros.

Art. 8° - Os órgãos competentes do poder público, em conjunto com o
município participante, oferecerão assistência técnica ás agrovilas.

Art. 9 0 - No planejamento das agrovilas, serão levados em consideração os
aspectos regionais e as habilidades e conhecimentos dos assentados, de
forma participativa.

Art. 10 - O planejamento das atividades agrárias a serem desenvolvidas
pelas agrovilas será feito de acordo com o microclima, o solo e a vocação
agrícola de cada município, bem como com aspectos relativos ao mercado
regional e à comercializacão da produção.

Art. 11 - Cinco anos após a instalação da agrovila, as benfeitorias passam
a integrar o património da sociedade cooperativa respectiva.

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°83212000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°832/2000, do Deputado Miguel Martini, que regulamenta
o art. 66, § 20 , do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com
a Emenda n°2 ao vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°83212000
Regulamenta o § 2° do art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O notários e registradores que preenchem os requisitos do § 2° do

art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado terão o prazo de sessenta dias para apresentarem seus títulos á
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, para fins -de
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delegação efetiva no cargo.

§ 1" - O direito a delegação efetiva no cargo de notário ou registrador
independe de ato formal declaratário de estabilidade na função.

§ 20 - Para os fins do disposto neste artigo, a delegação efetiva em favor do
substituto somente ocorrerá com a aprovação do efetivo exercício no oficio
de notário ou de registrador pela autoridade competente.

Art. 2° - O Governador do Estado expedirá o decreto de delegação efetiva
no prazo de trinta dias a contar da data do protocolo dos títulos a que refere o
art. 1° na Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, sendo
concedido ao interessado igual prazo para apresentar-se á autoridade judicial
competente, para a posse e o início do exercício do cargo.

Art. 30 - Estende-se o disposto nos arts. 1 0 e 20 desta lei aos notários e
registradores que, tendo ingressado como substitutos, na forma da lei,
tenham completado cinco anos de exercício nessa atividade e na mesma
serventia até 31 de dezembro de 1983 e que não possuam a delegação
efetiva da respectiva serventia na data da publicação desta lei.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2000-
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis. relator - Eduardo Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.02212000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.02212000, do Governador do Estado, que estabelece
as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 2001, foi
aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s
6, 13 e 50, rejeitados os § § 3° e 7° do art. 17.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.022/2000
Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de
2001.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo 1

Disposição Preliminar
Art. 1 0 - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 155 da

Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para o exercício
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financeiro de 2001, que compreendem:

- as diretrizes gerais da administração pública estadual;
li - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações da legislação tributária e da tributário-

administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da divida e as operações de

crédito;
VI - as disposições finais.

Capítulo II
Das Diretrizes Gerais da Administração Pública Estadual

Art. 20 - A elaboração das propostas orçamentárias da administração
pública estadual para o exercício de 2001 obedecerá às seguintes diretrizes
gerais:

- dar precedência, na alocação de recursos, aos Programas de Governo
constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental e às definições de
investimento aprovadas no Orçamento Participativo do Estado,
especialmente quanto aos direitos fundamentais de saúde, habitação,
segurança, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia e
desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais, não se constituindo,
todavia, em limite à programação das despesas;

II - buscar o equilíbrio das contas do setor público, para que o Estado
possa recuperar sua capacidade de poupança e investimento nas áreas
social e econômica;

III - melhorar a eficiência dos serviços prestados pelo Estado à sociedade,
mediante o atendimento às suas necessidades básicas;

IV - dar racionalidade à determinação das ações e á alocação dos recursos
necessários à execução dos subprojetos e subatividades constantes no
programa de trabalho de cada unidade.

Art. 30 - Constituem metas do Poder Executivo para o exercício de 2001
aquelas constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental, em especial
as relativas a:

- educação, principalmente no que se refere ao programa bolsa-escola:
li - proteção e auxílio às vitimas de violência:
III - segurança alimentar e apoio às ações de produção, estocagem,

transporte, comercialização e divulgação de produtos hortigranjeiros;
IV - apoio às ações de armazenamento, limpeza de grãos e cereais e

transbordo de produtos;	-
V - incentivo à formação de bombeiros voluntários;
VI - implantação e administração de parques estaduais, reservas e

unidades equivalentes e promoção do turismo ecológico;
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VII - preservação das bacias hidrográficas por meio de planejamento da

utilização das águas, bem como divulgação de informações educativas sobre
problemas ambientais;

VIII - fortalecimento da segurança pública e aparelhamento dos órgãos com
atribuições de policiamento;

IX - fortalecimento dos órgãos de fiscalização, inspeção, outorga, aferição e
licenciamento em geral;

X - implantação da Ouvidoria Ambiental;
Xl - discriminatória das terras devolutas do Estado, para assentamento de

trabalhadores rurais sem terra;
Xli - implantação de projetos de saneamento ambientai, com tratamento de

lixo e esgoto e recuperação de mananciais, nos municípios e regiões
metropolitanas;

XIII - adequação da infra-estrutura física nas áreas de turismo rural e
ecológico e divulgação do produto turístico mineiro;

XIV - melhoria das instalações dos "campi" e unidades das universidades
estaduais;

)(V - aquisição de equipamentos para o hospital universitário e expansão
do ensino e pesquisa do "campus" de Janaúba, mediante a aquisição de
edificação que servirá de laboratório para o curso superior de agronomia da
UNIMONTES;

XVI - caracterização, definição e mapeamento da população usuária de
droga, da população em situação de risco, da população que cumpre pena ou
com processo penal em andamento e da que se encontra em tratamento nas
instituições de saúde;

XVII - constituição de banco de dados com informações atualizadas
permanentemente, a que tenha acesso toda a população;

XVIII - elaboração de medidas de prevenção primária, secundária e
terciária, articulando as ações de esporte, ensino, cultura e lazer e ações
básicas de saúde;

XIX - reforço do centro de excelência para os temas de drogas no que se
refere ao tratamento, permeando e articulando as mais diferentes ações de
saúde nos níveis intermediário e básico em todo o Estado;

XX - criação de serviços especializados de saúde mental articulados com a
rede pública de saúde;

XXI - fiscalização do cumprimento das políticas públicas referentes às
instituições de saúde e justiça e a sua integração com a sociedade civil;

XXII - reforço da integração entre a Secretaria de Estado da Segurança
Pública, a Policia Militar e o Departamento de Policia Federal, para
intervenção conjunta, com o objetivo de garantir os direitos do cidadão;

XXIII - incentivo à participação de organizações não governamentais nos
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programas de proteção de testemunhas, com oferta de moradia
provisória.

Capitulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 40 - A lei orçamentária para o exercício de 2001, que compreende o
Orcamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental e nesta lei,
observadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e
dá Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 50 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
- função o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que

competem ao setor público;
II - subfunção uma partição da função, visando a agregar determinado

subconjunto de despesa do setor público;
III - programa o instrumento de organização da ação governamental

visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
metas estabelecidas no plano plurianual;

IV - projeto um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das
quai3 resulta um produto que concorre para a expansão ou o
aperfeiçoamento da ação de governo;

V - atividade um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação de governo;

VI - operações especiais as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e que
não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Parágrafo único - Cada programa identificará as ações necessárias para
atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações
especiais.

Art. 60 - Os valores de receitas e despesas contidos na lei orçamentária
anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Parágrafo único - Na projeção de despesas e na estimativa de receita, a lei
orçamentária anual não conterá fator de correção decorrente de variação
inflacionária.

Art. 7°- As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos e entidades do Poder
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Executivo, para fins de elaboração do projeto de lei orçamentária, serão
enviadas à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral até o
dia 11 de agosto de 2000.

§ 1 0 - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste artigo serão
elaboradas segundo preços correntes, sem nenhum fator de correção
decorrente de variação inflacionária.

§ 20 - O Poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes e do
Ministério Público, até 12 de julho de 2000, os estudos e as estimativas das
receitas para o exercício de 2001, inclusive da corrente liquida, e as
respectivas memórias de cálculo.

Art. 80 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação de
recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do disposto na
alínea 'b do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado, não incidirão
sobre:

- dotações com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual

para recursos transferidos ao Estado;
III - dotações referentes a obras previstas no orçamento vigente.
Art. 90 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros

exigidos pela legislação em vigor:
- quadros consolidados dos orçamentos das autarquias e das fundações

públicas, das empresas subvencionadas e dos fundos estaduais;
- quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as transferéncias

intragoverna mentais e os apodes de capital a empresas subvencionadas;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no

desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da Constituição
do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no art. 212 da
Constituição da República e no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n°14, de 12 de setembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde,
para fins do disposto no § 1° do art. 158 da Constituição do Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e no fomento
à pesquisa, para fins do disposto no art. 212 da Constituição do Estado e no

t	art. 92 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação
dada pela Emenda à Constituição n° 17, de 20 de dezembro de 1995;

VII - demonstrativo do serviço da divida para 2001, com identificação da
s natureza da divida e discriminação do principal e dos acessórios,

acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas com
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amortização e com juros e encargos;

VIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com contrapartida
obrigatória do Tesouro Estadual, especificando-se a origem e o montante dos
recursos;

IX - demonstrativo da receita orçamentária corrente ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes, rubricas,
alíneas e subalineas;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art.
169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal n° 101, de
4 de maio de 2000;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, discriminado por gênero;

XII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2001, especificados por município;

XIII - demonstrativo da receita corrente líquida;
XIV - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa

decorrente de isenção, anistia, remissão, subsidio e beneficio de natureza
financeira, tributária e creditícia.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso V deste artigo,
consideram-se programas de saúde aqueles a serem implementados com
dotações orçamentárias consignadas aos órgãos e às entidades do Sistema
Unico de Saúde - SUS.

Art. 10 - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária
conterá:

- análise da conjuntura econômica do Estado;
II - resumo da política económica e social do Governo;
III - justificação da estimativa e da fixação, respectivamente, das principais

receitas e despesas;
IV - memória de cálculo da estimativa de gastos com pessoal e encargos

sociais;
V - avaliação das necessidades de financiamento do setor público,

explicitando receitas e despesas e indicando os resultados primário e nominal
previstos para 2001, comparativamente aos estimados para 2000 e aos
observados em 1999.

Art. 11 - Na programação de investimento em obras da administração
pública estadual, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será observado o
seguinte:

- os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos;
11 - os novos projetos serão programados se:
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a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira;
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já iniciadas,

em execução ou paralisadas.
Art. 12 - A alocação de recursos do Tesouro Estadual para os órgãos e

entidades da administração pública estadual que tenham recursos
diretamente arrecadados ou receitas vinculadas fica condicionada à
apresentação de plano que preveja a diminuição do grau de dependência do
Tesouro.

Art13 - E vedada a destinação de subvenção econômica a empresa que
programar cobertura de despesas de investimento com recursos próprios,
quando o seu custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual.

§ l O - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos provenientes de
convênio que tenha como objetivo especifico a cobertura de despesa de
investimento.

§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica a situação excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, com parecer favorável da
Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF - e com a
aprovação do Governador do Estado.

Art. 14 - E obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para
lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como o pagamento
de sinal, amortização, juros e outros encargos.

Art. 15 - A lei orçamentária consignará recurso para atendimento das
propostas de natureza orçamentária priorizadas no orçamento participativo,
discutido nas audiências públicas regionais.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 16-O Ornamento Fiscal compreenderá:
- o orçamento dos órgãos da administração direta;

II - os orçamentos das autarquias e das fundações públicas;
III -os orçamentos das empresas subvencionadas;
IV - os orçamentos dos fundos estaduais.
Art. 17 - As despesas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do

Ministério Público e do Tribunal de Contas para o exercício de 2001,
realizadas à conta do Tesouro Estadual, não poderão exceder o montante
fixado para o exercício de 2000, exceto as decorrentes de eventuais
reajustes concedidos ou a conceder aos servidores públicos e da
implantação dos planos de carreira e de reestruturação orgânica, mediante
autorização legislativa.

§ 1°- Os recursos provenientes de emendas dos parlamentares, limitados a
0,5% (meio por cento) da receita corrente liquida, não se incluem na limitação
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prevista no "caput" deste artigo e serão identificados na lei orçamentária
como sendo de execução obrigatória.

§ 2° - As despesas com pessoal e encargos prevdenciários dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas serão fixadas com observância do disposto no art. 169 da
Constituição da República e na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000, e dos princípios da valorização, da capacitacão e da
profissionalização do servidor.

§ 30 - Para os fins previstos no § 20 deste artigo, serão contabilizadas como
'outras despesas de pessoal' aquelas relativas a contratos de terceirização
da mão-de-obra necessária á substituição de servidores ou empregados
públicos.

§ 40 - A despesa com serviços de terceiros dos Poderes do Estado, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas não poderá exceder, em
percentual da receita corrente líquida, a do exercício de 1999.

§ 50 - Não se incluem na vedação prevista no "caput' deste artigo as
dotações destinadas ao pagamento de precatórios.

§ 6°- A Comissão de que trata o § 20 do art. 155 da Constituição do Estado
estabelecerá os limites de gastos com pessoal e encargos previdenciários
para cada Poder, para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas.

Art 18 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção, programa,
projeto e subprojeto, atividade e subatividade e operações especiais e seus
desdobramentos, indicando, para cada um, a origem do recurso, a
procedência e o grupo de despesa a que se refere.

§ 1 0 - Os grupos de despesa a que se refere o "caput" deste artigo
classificam-se em:

- pessoal e encargos sociais;
II -juros e encargos da dívida pública;
III - outras despesas correntes;
IV - investimentos;
V - inversões financeiras;
VI - amortização da divida pública;
VII - outras despesas de capital;
VIII - diversas aplicações.
§ 20 - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com as

respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos e
atividades, que conterão descrição sucinta de seus objetivos.

Art. 19 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgãos e
entidades intecrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as disposições
previstas em legislação específica, serão destinadas prioritariamente a



rWC
237

atender despesas de pessoal e encargos sociais e ao custeio operacional.
Art. 20 - A despesa com precatórios judiciários será programada. na  lei

orçamentária, em dotação especifica da unidade orçamentária responsável
pelo débito.

§ 1 0 - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal
encaminharão à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, para inclusão no projeto de lei orçamentária de 2001, a relação de
débitos referentes a precatórios judiciários apresentados até 1 0 de julho de
2000, com valores atualizados até a referida data, de acordo com o § 1 1 do
art. 100 da Constituição da República.

§ 20 - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" deste artigo
não poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra
finalidade.

Art. 21 - A celebração de convênio para transferências de recursos a
entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação na lei
orçamentária, estão condicionadas ao cumprimento do disposto na Lei n°
12.925, de 30 de junho de 1998.

§ 1 0 - E vedada a celebração de convênio com entidade em situação
irregular, bloqueada na tabela de credores do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG.

§ 20 - Para fins do disposto no caput" deste artigo, as caixas escolares das
redes públicas municipal e estadual de ensino estão dispensadas da
observância da Lei n°12.925, de 30 de junho de 1998-

Art. 22 - Não poderão ser destinados recursos de nenhuma espécie para
atender despesas com:

- sindicato, associação e clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração direta ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica custeados com
recursos provenientes de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere,
firmado com órgão ou entidade de direito público ou privado, nacional ou
internacional, pelo órgão ou pela entidade a que pertencer o servidor ou por
aquele em que estiver eventualmente lotado.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no 'caput" deste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal e as
dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 23 - A transferência de recursos para município, em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de
estado de calamidade pública decretado no município e reconhecido pela
Assembléia Legislativa, fica condicionada â comprovação, por parte do
município beneficiado, de:

- aplicação regular e eficaz, no ano de 1999, do percentual mínimo
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previsto na Constituição da República para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino;

II - prestação de contas regular relativa a convênio executado ou a parcela
liberada de convênio em execução, observados os prazos nele previstos;

III - instituicão e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República.

§ 1 0 - A transferência de que trata o "caput" deste artigo terá finalidade
especifica e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 5% (cinco por cento), para os municípios pertencentes á área mineira da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE -;

li - 10% (dez por cento), para os municípios do Estado não pertencentes á
SUDENE;

III - 1% (um por cento), para os municípios cuja quota do Fundo de
Participação dos Municípios for superior ao valor do repasse do ICMS
recebido no mês imediatamente anterior.

§ 2° - A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior não se
aplica às transferências destinadas á cobertura de gastos com ensino
fundamental, com saúde e com ações realizadas nas áreas identificadas
como prioritárias pelo Programa Comunidade Solidária.

§ 30 - Poderão ser computadas pelas Prefeituras, nos valores da
contrapartida mencionada no § 1° deste artigo, as despesas com pessoal e
os custos de recursos materiais efetivamente utilizados na execução do
convênio, conforme dispuser o respectivo projeto.

§ 40 - E vedada a transferência de recursos a município em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG.

Art. 24 - Não poderão ser incluídas nos orçamentos despesas classificadas
como investimentos em Regime de Execução Especial, ressalvadas as
despesas decorrentes de calamidade pública e os recursos destinados ao
fomento e ao amparo à pesquisa científica e tecnológica.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado
Art. 25 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado será composto pela programação de investimentos de cada empresa
em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto e discriminará a despesa por unidade orçamentária,
segundo a classificação por função, subfunção, programa, projeto. atividade
e operações especiais, indicando para cada um o detalhamento das
aplicações e a origem do recurso.

Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta descrição de
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seus objetivos, com as respectivas metas e quantificações.
Art. 26 - O Orçamenta de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:
- para cada empresa, a origem dos recursos, o detalhamento da

programação de investimentos a serem realizados em 2001 e a composição
da participação societária no capital em 30 de junho de 2000 '

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento, o resumo das origens dos recursos, do detalhamento dos
investimentos e a consolidação do programa de investimentos.

Art. 27 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as operações que
são, respectivamente, origem e aplicação de recursos e que afetam o passivo
e o ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para
cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que não implicam
entrada nem saída de recursos.

Art. 28 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento obtido de
agências e organismos nacionais e internacionais.

Capítulo IV
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-Administrativa

Art. 29 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa projetos de lei
sobre matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a
legislação vigente, com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a
mandamentos constitucionais e ajustamento a leis complementares federais,
resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em
especial, sobre:

- o Imposto sobre Operações Relativas à Circulacão de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS -, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins
sociais do tributo;

III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, com
vistas, principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas e das
hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos
mecanismos para a modernização e a agilizacão de sua cobrança,
arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível a sua
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cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses
de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a
arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação daqueles já instituídos,
em decorrência de alteração do texto da Constituição da República;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável à
microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte e ao
pequeno produtor rural;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formacão, tramitação e julgamento
dos processos tributário-administrativos, visando à sua racionalização,
simplificação e agilizacão;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da
prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e
eficiência

Capítulo V
Da Política de Aplicação da Agência Financeira Oficial

Art. 30 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -,
instituicão financeira oficial, atuará no fomento a projetos e a programas de
desenvolvimento econômico e social no Estado, em sintonia com as diretrizes
e políticas definidas pelo Governo Estadual.

§ 1 0 - A agência financeira oficial, na concessão de empréstimos e
financiamentos, levará em conta as medidas de redução das desigualdades
intra-reoionais e inter-regionais e a defesa e preservação do meio ambiente e
dará prioridade ao médio, pequeno e microprodutor rural, bem como à média,
pequena e microempresa, visando à geração de emprego e renda.

§ 20 - Os empréstimos e os financiamentos da agência financeira oficial
serão concedidos de forma que lhes seja, pelo menos, preservado o valor e
garantida a remuneração dos custos de captação.

Capítulo VI
Da Administração da Divida e das Operações de Crédito

Art. 31 - A administração da divida pública estadual interna ou externa tem
por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de
recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 32 - A captação de recursos, na modalidade de operações de crédito,
pela administracão direta ou por entidade da administração indireta,
observada a legislação em vigor, será feita mediante a contratação de
financiamentos.

Art. 33 - Na lei orçamentária para o exercício de 2001, as despesas com
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amortização, juros e demais encargos da divida serão fixadas com base
nas operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do
encaminhamento do respectivo projeto de lei à Assembléia Legislativa.

Capitulo Vil
Disposições Finais

Art. 34 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários, à conta do
Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercício de 2000,
constituirão antecipação de cota financeira no exercício de 2001, para os
órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo.

Art. 35 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de
planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de quinze dias úteis
contados da data do recebimento, as solicitações, encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e dados, quantitativos
e qualitativos, relativos às categorias de programação, que justifiquem os
valores orçados e evidenciem a ação do Governo.

Art. 36 - Fica assegurado ao público acesso à Lei de Diretrizes
Orçamentárias e à Lei Orçamentária para 2001 por meio do S1AFI-Cidadão.

Parágrafo único - Para os fins de acompanhamento e fiscalização
orçamentários, a que se refere a alínea "b' do inciso 1 do art. 160 da
Constituição do Estado, será assegurado aos membros da Assembléia
Legislativa acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira do
Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG.

Art. 37 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior-

Ar t. 38 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa, como anexos
da proposta orçamentária para 2001, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de
Riscos Fiscais previstos nos § 1 0 e 3° do ar',- 4° da Lei Complementar

z Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 39 - O Poder Executivo implementará o Sistema de Acompanhamento

da Ação Governamental, objetivando o gerenciamento das despesas
constantes em cada subprojeto ou subatividade previsto no programa de
trabalho das unidades orçamentárias-

Art. 40 - Caso a previsão de arrecadação da receita não se concretize e
caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias,
esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados
para atendimento de investimentos e inversões financeiras de cada Poder, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 41 - Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até o final do
exercício de 2000, fica autorizada a execução dos créditos orçamentários
fixados na lei orçamentária para o exercício de 2000, à razão de um doze
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avos ao mês,

§ 1° - No caso de ser a receita orçamentária insuficiente para atender à
razão fixada no "caput" deste artigo, as cotas orçamentárias proporcionais
ficarão limitadas à expectativa de receita atestada pela comissão a que se
refere o § 20 do art. 155 da Constituição do Estado.

§ 20 - Considera-se antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a
utilização de recursos autorizada no "caput" deste artigo.

§ 3° - Após a sanção do Governador do Estado, os eventuais saldos
negativos apurados serão ajustados, mediante abertura de créditos
adicionais por meio de remanejamento de dotações.

Art. 42 - O Poder Executivo publicará, no prazo de quinze dias úteis
contados da data de publicação da lei orçamentária anual, os quadros de
detalhamento da despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação
por função, subfunção, programa, projeto e subprojeto, atividade e
subatividade e operações especiais e seus desdobramentos, especificando o
elemento e o subelemento de despesa, o grupo de despesa, a origem do
recurso e sua procedência.

Parágrafo único - A publicação da programação do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado conterá o detalhamento
das aplicações e as origens dos recursos para cada projeto e atividade e
para as operações especiais.

Art. 43 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Tribunal de
Contas e o Ministério Público farão publicar, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por
unidade orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com pessoal e
seus encargos.

Parágrafo único - O disposto no 'caput" deste artigo aplica-se às
autarquias, às fundações, ás empresas subvencionadas e às empresas
controladas pelo Estado.

Art. 44 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize operações de
crédito por antecipação da receita e para refinanciamento da divida-

Art. 45 - O projeto de lei que autorize o Poder Executivo a realizar operação
de crédito conterá especificação do prazo de validade da autorização
concedida pelo Poder Legislativo.

Art. 46 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita por
decreto, após autorização legislativa.

§ 1° - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o "caput"
deste artigo serão elaborados conforme detalhamento constante no art. 18
desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 25 desta lei, para o Orçamento
de investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 2° - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos, subatividade e nos
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desdobramentos das operações especiais será feita por meio de abertura
de crédito suplementar.

§ 30 - A abertura de créditos suplementares ao orçamento da Assembléia
Legislativa, resultantes de anulação parcial ou total de suas dotações
orçamentárias, será aprovada, até os limites legalmente autorizados, por
deliberação da Mesa da Assembléia, que será encaminhada á Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, para as providências
cabíveis.

Art. 47 - As dotações referentes a despesas com publicação de atos e
matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão consignadas aos
órgãos a que estiverem afetas.

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do Governador do
Estado são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social.

Art. 48 - A reserva de contingência contida na proposta orçamentária será
de 1,5% (um e meio por cento) da receita corrente liquida estimada para
2001.

Parágrafo único - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o titulo de
reserva de contingência não serão inferiores a 1% (um por cento) da receita
corrente líquida estimada para 2001.

Art. 49 - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após a publicação da
lei orçamentária de 2001, o cronograma anual de desembolso mensal
discriminado por órgão de suaestrutura, observando, em relação âs
despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária á
obtenção das metas fiscais.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 7 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Marco Régis.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA 83 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 71612000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Sebastião Costa

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado
Edson Rezende - Palavras da Sra. Maria Auxiliadora Machado - Palavras do
Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Palavras do Sr. João Monlevade -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Meio - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto -
Amilcar Marfins - António Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Edson Rezende - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gtycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - lvo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Luiz Fernando Faria -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Ohnto
Godinho - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20 horas, 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 Miguel Mar-tini, 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 á mesa a Exma.
Sra. Maria Auxiliadora Machado, membro do Conselho Estadual de
Educação, representando o Secretário da Educação, Sr. Murilio Hingel; os
Exmos. Srs. Carlos Roberto Jamil Cury, membro do Conselho Nacional de
Educação e relator do Parecer da Educação de Jovens e Adultos do CNE;
João Monlevade, professor da Universidade Federal do Mato Grosso; e
Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que deu origem a este
evento.

Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do Fórum Técnico

Educação de Jovens e Adultos, que hoje tratará do tema Políticas de
Educação de Jovens e Adultos: Diagnósticos e Perspectivas. A Presidência,
desde já, agradece aos ilustres debatedores pelo comparecimento e
apresenta a todos, em nome do Legislativo Mineiro, as boas-vindas a esta
Casa.

Palavras do Sr. Presidente
Senhores membros da Mesa, já nominados; senhoras e senhores

presentes, Srs. Deputados, membros da imprensa, o fórum que estamos
abrindo é seqüencial ao Seminário Legislativo Construindo a Política de
Educação Pública em Minas Gerais, que esta Casa fez realizar em outubro
do ano passado. Desta vez, temos por objetivo discutir a questão da
educação de jovens e adultos, considerando o interesse da sociedade e os
reflexos sobre a estrutura dos municípios, dos Estados e da União.

Quando da realização do seminário, foi elaborado documento de
conclusões, segundo o qual pensar na educação de jovens e adultos é
pensar e discutir sobre a formação da cidadania e sobre o resgate da
dignidade humana. Vem daí o desafio que se nos antepõe, de obter
condições que assegurem aos cidadãos o nível de escolaridade básica,
promovendo sua inclusão social e sua inserção no mercado de trabalho.
Desnecessário dizer, portanto, que estamos tratando de assunto da mais
absoluta oportunidade: é preciso eliminar do cenário brasileiro a legião de
excluídos, para os quais. inevitavelmente, o desemprego é uma realidade-

0 fórum de hoje apresenta ternário que diz dos diagnósticos e perspectivas
na política de educação de jovens e adultos; da formação de docentes
especializados; dos currículos específicos e da organização do tempo
escolar. Parece-nos que nenhum aspecto relevante foi esquecido, sendo que
teremos o privilégio de ouvir as mais autorizadas vozes no assunto.

Nunca é demais repetir que o binômio educacãolsaúde é a chave para o
resgate social de nosso pais. Proporcionando ao cidadão condições de vida e
sobrevivência compatíveis com sua dignidade física e intelectual, estaremos
fazendo desta uma Nação realmente civilizada. Se o processo deve começar

j no nascimento da pessoa, não podemos sacrificar a parcela da juventude e
dos adultos que não teve acesso a ele ao nascer. E esta, em síntese, a
motivação do programa de educação de jovens e adultos. Apoiando-o, a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais vem - sem falsa modéstia
- comprovar que não se omite e que continua atenta ao trabalho de
construção da cidadania.

Em nome do Legislativo mineiro, agradecemos aos ilustres expositores que
nos prestigiam com sua colaboração. Estendemos nosso reconhecimento a
todos os participantes, desejando-lhes votos de bom trabalho. Muito



246
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Ao assumir a Presidência,
trago algumas informações de interesse dos participantes, ao tempo em que
agradeço ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson
Adauto. a deferência da oportunidade que tenho, especialmente como
Presidente da Comissão de Educação, de estar aqui para presidir esta
primeira reunião dos nossos debates. Trago aqui, como disse, informações. A
Presidência lembra aos senhores participantes deste fórum que deverão se
dirigir à secretaria no Hall das Bandeiras, para que sua presença possa ser
registrada mediante a aposição de carimbo no crachá. Isso seria para os
próximos eventos. A coordenação lembra ainda que os crachás deverão ser
devolvidos à mesma secretaria, ao final do evento, a fim de que se faça a
apuração da freqüência, para posterior envio do certificado.

Quanto á publicação e á transmissão pela TV, informamos que as atas
contendo a transcrição completa deste fórum serão publicadas no jorna!
"Minas Gerais", "Diário do Legislativo", no dia 121712000. Aos interessados
em gravar em vídeo as reuniões do fórum, esclarecemos que não será
possível fornecer cópias das gravações, razão por que haverá reprise do
evento pela TV Assemblêia. A data prevista para a reprise ainda não foi
definida, mas essa informação poderá ser conseguida com a TV Assembléia,
no telefone 290-7812. Sobre esta última informação, estou achando-a muito
interessante, porque, antes de vir para este encontro, uma educadora da
cidade de Minas Novas, uma cidade que não conheço, ligou para o meu
gabinete pedindo que, se fosse possível, a Assembléia, com a gravação que
fizesse, com a filmagem que tivesse, pudesse fornecer cópia das fitas,
porque essa região não teria tantos representantes quanto outras, pois é uma
região longínqua, do vale do Jequitinhonha, naturalmente. Ela disse que acha
que os temas que aqui serão debatidos são da mais alta relevãncia e que ela
gostaria de obter cópia. Chegando aqui, procurei a assessoria, e ela me disse
que isso não seria possível, mas que ela e tantas outras poderão obtê-las
através da TV Assembléia.

Informamos aos participantes deste fórum que está sendo realizada, no
saguão do Hall das Bandeiras, uma exposição de experiência de educação
de jovens e de adultos pelas entidades seguintes, que têm experiência no
setor: Instituto Técnico de Educação para a Cultura, Convenção Batista
Mineira - Comitê de Ação Social-, Prefeitura Municipal de Betim (Secretaria
de Educação de Betim), Sistema FIEMG de Educação-Escola SESI
Benjamim Guimarães, Rede de lntercãmbio Por uma Educação Básica do
Campo, Universidade Federal de Viçosa - Departamento de Educação -,
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, Fundação São João
Bosco para a lnfãncia, Associação Maanain Pró-Gente, Fórum Mineiro de
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Educação para a Cidadania, Associação dos Professores Públicos de
Minas Gerais, Centro Arquidiocesano de Educação Popular, Centro
Salesiano do Menor, Movimento dos Sem Terra - Setor de Educação -,
Associação Municipal de Pais e Alunos de Contagem, Universidade do
Estado de Minas Gerais, União Nacional dos Grêmios Estudantis, Secretaria
Municipal de Educação de Ribeirão das Neves, Associação Betel de
Assistência Social, Associação Mineira de Assistência à Criança e ao
Adolescente, e Centro Universitário Newton Paiva - Unicentro Newton Paiva.

Palavras do Deputado Edson Rezende
Quero cumprimentar o Deputado Sebastião Costa, Presidente da Comissão

de Educação, em nome do qual cumprimento todos os componentes da
Mesa, os educadores e as educadoras que estão neste Plenário, ocupando
as galerias. Isso é motivo de muita alegria para todos nós que, nos últimos
três meses, preparamos esse fórum.

Há 15 dias, estávamos reunidos na Escola do Legislativo. Estava temeroso
e conversava com o nosso grupo - e vários integrantes estão presentes aqui -

com receio de que houvesse poucos participantes e em dúvida se esse
fórum mobilizaria as pessoas. Percebemos, então, que Minas Gerais está
muito atenta à questão da educação, e para nós é uma felicidade ver esta
Casa cheia.

Incomoda a todos a situação do País com relação à educação. O País
deixou de lado milhões de brasileiros, que hoje estão no mercado de trabalho
ou desempregados. Mas é uma tristeza para nós, como profissionais de
qualquer área, quando pedimos à secretária que nos mande a assinatura da
pessoa a quem estamos atendendo, verificar que essa pessoa não consegue
assinar.

E uma indignação para todos, nesse apontar do terceiro milênio, sabermos
que tantos trabalhadores não puderam concluir o ensino fundamental ou o
ensino médio e não podem sonhar jamais com a universidade e com melhor
qualificação, do ponto de vista do conhecimento. Estão alijados, enquanto
cidadãos, da possibilidade do conhecimento, e esse conhecimento pode nos
trazer idéias novas, propostas alternativas para um mundo melhor.

No ano passado, quando ineditamente realizamos o seminário de
educação, a interiorização envolveu em torno de 5 mil pessoas, entre
educadores, pais e estudantes- E o concluímos aqui, no final de outubro, com
mais de 550 pessoas participando dos debates, que culminaram com a
propositura de um texto com 400 propostas para a Secretaria de Estado da
Educação.

Este fórum é o desdobramento do seminário de educação realizado no ano
passado. E aconteceu porque compreendemos a relevância de um momento
específico para discutirmos esse tema tão im portante e ainda tão
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Dados divulgados durante o II Congresso Nacional de Educação - CONED
-, referentes ao ano de 1996, apontam a existência de 52 milhões de
brasileiros com mais de 15 anos que têm somente até quatro anos de estudo.
Desses, 15 milhões não receberam nenhuma instrução ou têm menos de um
ano de estudo. Isso é grave!

Há ainda cerca de 30 milhões de analfabetos, muitos dos quais em idade
escolar obrigatória- Infelizmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional trata a educação de jovens e adultos apenas enquanto modalidade
de alternativa educacional.

A Lei n° 9.424, de 1996, que criou o FUNDEF, deixa a grande parcela de
brasileiros acima de 15 anos, que não se incluem nos cursos regulares de
ensino, excluída também da possibilidade de educação pública e gratuita.
Dessa forma, essa modalidade de ensino deixa de ser cada vez mais uma
responsabilidade da União, dos Estados e municí p ios, tornando-se, cada vez
mais, absorvida pelo setor privado, em cursos muitas vezes desprovidos, em
sua maioria, de qualidade.

Por outro lado, temos que destacar o trabalho admirável realizado por
inúmeras ONGs e movimentos com os quais tivemos oportunidade, nesse
três meses, de estar e de trabalhar, particularmente com os que atuam na
área rural e que realizavam verdadeira luta de resistência para garantir o
direito à educação básica para jovens e adultos, como atesta a sua presença
maciça neste fórum. Essa iniciativa, senhoras e senhores educadores, além
do nosso respeito, merece todo o apoio governamental, que deverá ser
traduzido em respeito aos alunos, em valorização e capacitação de
trabalhadores em educação, em recursos e condições dignas de trabalho e,
principalmente, em políticas inclusivas da educação de jovens e adultos na
educação básica, com a devida garantia de financiamento.

Esta é mais uma experiência nossa para construir algo coletivo. Para que
este fórum se concretizasse e tivesse o brilho que tem hoje, 42 entidades
participaram conosco no trabalho, desde o seu inicio até o seu ponto final,
quando estávamos construindo as teses interinstitucionais para apresentar
neste fórum. Então, é graças ao esforço coletivo que nos encontramos aqui.
Por isso, agradecemos a presença de todos, principalmente de todo esse
grupo que esteve conosco desde o primeiro momento e que acreditou que
podíamos fazer um grande debate nesta Casa, para contar para Minas e para
o Brasil a necessidade urgente e premente que temos de incluir todos os
brasileiros. A exclusão tem que ser combatida com uma educação igualitária,
fraterna, para a construção de novas idéias e de um novo mundo. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos presentes que o Prof. Walter
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Takemoto, Diretor do Departamento de Políticas de Educação
Fundamentar do Ministério da Educação, que seria um dos expositores de
hoje, não pôde comparecer a esta reunião em virtude de um imprevisto.
Entretanto, justificou sua ausência e colocou-se à disposição para outros
encontros semelhantes.

Palavras da Sra. Maria Auxiliadora Machado
E difícil representar o Sr. Secretário da Educação, especialmente porque

poderíamos contar, nesta noite, com a riqueza de experiências e concepções
do Secretário sobre a educação de jovens e adultos. Mas, o Conselho
Estadual de Educação vem trabalhando de forma bastante sintonizada com a
Secretaria da Educação na normatização da implementação das políticas de
educação básica e de educação superior, a partir da nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. O Conselho esteve presente, durante todo o
tempo de preparo, nos grupos de trabalho que antecederam este momento,
representado pela Pro?. Dalva Cifuentes Gonçalves, que participou
intensamente, trazendo contribuições do Conselho.

Em primeiro lugar, queremos cumprimentar o grupo de apoio e as
entidades que aqui estiveram durante todo o tempo e que são responsáveis
por este evento. Trata-se de um evento muito oportuno, sobretudo agora,
quando temos as diretrizes curriculares nacionais já aprovadas pelo
Conselho Nacional de Educação. Nesta noite, contamos com o relator do
parecer que traça as diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Educação, que é o Prof. Cury.

Portanto, temos a honra e o prazer de contar com ele nesta noite, bem
como com o Prof. João Monlevade, militante na área da educação.

Gostaria, ainda, de cumprimentar o Presidente desta Casa, Deputado
Anderson Adauto, os Deputados Sebastião Costa, Coordenador dos
Debates, Edson Rezende, autor do requerimento que deu origem a este
debate, e os colegas educadores que estão participando deste momento de
reflexão.

Gostaríamos, inicialmente, de apresentar a preocupação do Conselho
Estadual de Educação e da Secretaria da Educação com os trabalhos que
vêm desenvolvendo, com o objetivo de implementar, reorganizar e incentivar
a educação de jovens e adultos no Estado. Queríamos, então, deixar
registradas a preocupação do Conselho e a frase que nos foi dita com muita
força pelo seu Presidente, Padre Lázaro Pinto de Assis: 'Coloque a
preocupação do Conselho em resgatar essa dívida da sociedade para com
os jovens e adultos".

Durante toda a história da educação, todas as oportunidades que foram
retiradas ou que não foram oferecidas para que o direito de educação para
todos fosse atingido devem ser resgatadas. 0 direito embasado no principio
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da eqüidade, o direito á educação para todos e, especialmente, o princípio
constitucional traz-nos para reflexão a questão de dar oportunidade àqueles
que não a tiveram no momento próprio ou a quem esta foi negada quando
procL:raram a escola; foram excluídos devido à burocracia, às ações que
muitas vezes eliminam e expulsam.

Portanto, gostaria de colocar algumas idéias básicas que fazem parte das
tendências evidenciadas, nos estudos que estão sendo feitos no Conselho
Estadual de Educação e nos grupos de trabalho que temos participado junto
á Secretaria da Educação, com o objetivo de implementar ações inovadoras
que possam abrir espaço no sistema estadual de educação e dar cobertura
ao jovem e ao adulto. Essas idéias, essas tendências podem ser
enumeradas.

Em primeiro lugar, a questão relativa à política, o compromisso do sistema
com a educação do jovem e do adulto, a questão de dar a oportunidade de
construir espaços, de buscar ações que possam oferecer a oportunidade de
educação em todas as formas, a partir de todas as modalidades possíveis.
Cursos presenciais, semi presenciais, educação à distância, enfim, que
ações sejam desenvolvidas no sentido de dar essa oportunidade. E um
compromisso político, um compromisso dos educadores, sobretudo dos
órgãos regionais e centrais que têm como competência oferecer
oportunidades às instituições escolares, no sentido de resgatar esse
compromisso.

Uma segunda idéia que consta nessas tendências em estudo é exatamente
o conhecimento do jovem e do adulto. Quem é esse jovem ou esse adulto
que está escondido por trás do aluno, por trás do educando? Quais são suas
reais necessidades? Quais são seus saberes? Quais são as experiências
que trazem para a escola? Quais são as experiências que vivenciam e quais
são aquelas que serão construídas dentro da escola? Tais experiências
darão fundamentação para a construção de uma proposta pedagógica na
escola, a partir dessa interação entre o professor e o educando. A partir
desse entendimento, do conhecimento de quem é esse jovem e esse adulto,
poderemos abrir espaços para uma proposta pedagógica inovadora,
renovada, que irá reorganizar a estrutura e o funcionamento dos cursos,
especialmente os de educação de jovens e adultos. A partir do entendimento
dessas necessidades do jovem e do adulto, a proposta pedagógica poderá
contemplar diferentes metodologias, diferentes procedimentos didáticos,
diferente organização curricular, diferente organização de tempos escolares-
Só assim teremos, então, uma proposta construída pela escola,
fundamentada nos princípios básicos da Lei n° 9.394 e nas diretrizes
curriculares nacionais, que embâsam uma proposta pedagógica construida a
partir da realidade e das necessidades da escola.
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A partir do conhecimento desse jovem e desse adulto, partimos para

essa terceira idéia, a da reorganização da escola, da estrutura
Um outro ponto levantado nesses estudos é a questão do perfil do

professor para trabalhar com essa proposta inovadora, com essa proposta
que vai atender a essa realidade. Esse perfil de professor precisa ser
trabalhado, precisa ter condições para que, num trabalho consciente, num
trabalho bastante organizado nessa direção, tenha um espaço dentro da
escola, um tempo dentro da proposta pedagógica da escola, para que essa
reflexão e essa interação passam ocorrer no sentido do conhecimento desse
jovem e desse adulto e para uma reorganização dessa proposta pedagógica.

Então, tempo é questão importante no estudo de uma proposta inovadora
nessa direção e um registro que as instituições, sobretudo os conhecimentos
produzidos pela academia, não têm contemplado nessa área da educação.
Os cursos de formação de professor, cursos de graduação, oportunidades de
formações continuadas não têm dado espaço para que essas vivências de
jovem e adulto sejam conhecidas, para que esses saberes e esses fazeres
sejam conhecidos e trabalhados, para que essa proposta pedagógica, com o
embasamento necessário, possa dar as respostas esperadas, obedecendo e
se fundamentando no principio da eqüidade e da qualidade da educação e da
oportunidade da educação e, especialmente, centrando as ações na
aprendizagem desse jovem e adulto, que precisam da escola para o resgate
de vivência nesse contexto, no exercício da cidadania.

Portanto, essa proposta precisa ser trabalhada a partir de reflexões de
recursos, de conhecimentos produzidos também na academia, nas
pesquisas, também insuficientes ainda para dar cobertura às instituições
escolares, na busca da construção dessa proposta. Uma proposta
caracterizada como a que vai garantir a qualidade de educação esperada,
uma qualidade que tenha como ponto central a aprendizagem, a construção

ZI de conhecimentos significativos, o desenvolvimento de competências e de
habilidades, que vão reforçar a criatividade, o olhar crítico e a aplicação de
conhecimentos necessários para um envolvimento no ãmbito da sociedade,
resgatando a cidadania.

o Gostaríamos de concluir essas idéias, que são aquelas postas nos estudos
que estão sendo evidenciados, dizendo que o Conselho Estadual de
Educação espera receber desse Fórum contribuições para que possamos
orientar os sistemas de educação de Minas Gerais, numa direção bastante
coerente com esses ideais e com as necessidades e expectativas do jovem e
do adulto, que tanto esperam dos educadores. Estamos empenhados nessa
conquista, nesse movimento. Portanto, queremos reforçar a importância da
contribuição desse evento para que possamos complementar os estudos já
iniciados no Conselho. Muito obrigada.
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Palavras do Sr. Carlos Roberto Jamil Cury

Das profundezas das minas aos píncaros das montanhas, ecoou um grito
que esta tribuna representa e da qual me sinto um pequeno elo, a cujo grito
gostaria que se associasse, como uma voz, pequena que seja, um grito que
ainda ressoa deste Estado para todo o País e que vale para a educação de
jovens e adultos: "Liberdade, ainda que tardia".

Sr. Deputado Sebastião Costa, Sr. Deputado Edson Rezende, Srs.
Deputados, colegas, professores, saúdo especialmente os portadores de
necessidades especiais aqui presentes. Gostaria de trazer a todos os
senhores um pouco do parecer que norteou a Câmara de Educação Básica
do Conselho Nacional de Educação, para a normatizacão dos cursos de
educação e exames de jovens e adultos.

Em primeiro lugar, quero dizer que o parecer não se dirige às iniciativas
autônomas, livres, próprias da sociedade civil, que têm garantido o seu
espaço autônomo de atuação. Se esse parecer tiver sentido para os cursos
que se desenvolvem sob a Lei de Diretrizes e Bases, pode também servir
como um apelo, um modelo, um incentivo a essas iniciativas próprias e
autônomas da sociedade civil. O parecer foi desenvolvido na Câmara, com
muitas audiências públicas, nas quais muitos dos senhores e das senhoras
aqui presentes também estiveram, fisicamente ou por meio de mensagens de
correio eletrônico e correspondências. Procuramos fazer um trabalho
coletivo, que, sobretudo, ouvisse os interessados pelo tema, as
organizações, os fóruns. Agora, posso fazer uma homologia: igualdade ainda
que tardia.

A educação de jovens e adultos é um conceito novo, nascido das lutas
daqueles que não se conformavam com uma prática excludente e muito
menos com um conceito menosprezado de uma educação que ficava à
margem. Já não existe ensino supletivo. Se esse conceito deve desaparecer,
porque perverte a figura de jovens e adultos, com muito mais razão deve
desaparecer na prática dos Estados e dos municípios e, sobretudo, dos
deveres da União para com esse contingente populacional, que não teve
possibilidade de acesso para freqüentar os bancos escolares.

Portanto, o apelo que está no parecer é que um conceito que nasceu da
prática dos educadores se transforme, formalmente, pela resolução do
Conselho, em algo que se assemelhe à lei, que estimule, de um lado, e
obrigue, do outro, os poderes públicos a assumir suas responsabilidades
concernentes a uma heranca que vem de longa data: índios que foram
reduzidos, negros que foram escravizados, caboclos que não tiveram acesso
ao ensino e tantos outros trabalhadores braçais que, nestes 500 anos,
tiveram seu direito negado.

A primeira função da educação de jovens e adultos é reparar essa divida
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histórica que as elites brasileiras têm para com essa população e
contingente. E uma divida pesada, já que se acumulou ao longo do tempo
pela proibição dos negros de se sentar nos bancos escolares. Não faz 110
anos que a abolição se extinguiu no Pais. E as conseqüências disso vemos
todos os dias, como educadores que somos, quando entramos em nossas
salas de aula e no caráter quase monocromático da nossa universidade.

Também os índios, os trabalhadores braçais e, por uma tradição patriarcal
e machista, muitas mulheres, foram atingidos pelo impedimento ao acesso á
escolarização. Trata-se, em primeiro lugar, portanto, de reparar o direito que
foi negado a essas estatísticas que continuam nos envergonhando, às quais
fazia referência o nobre Deputado Edson Rezende. E outra função da
educação de jovens e adultos, fazer a equiparação, ou seja, a função de
equalização para aqueles que foram obrigados, ainda que tenham entrado na
escola, a dela sair precocemente. Saíram, porque foram convocados para um
trabalho precoce e porque foram expulsos, muitas vezes, por metodologias
incompetentes ou, até mesmo, desvinculadas da vivência real desses novos
perfis de estudantes. Portanto, trata-se também de colocar novamente nos
bancos escolares aqueles que não puderam concluir sua escolaridade e
aqueles que, hoje, motivados por um mercado de trabalho que pressiona,
têm necessidade de voltar aos bancos escolares porque uma nova inserção
profissional assim está exigindo. E notável ver mães de família que já criaram
seus filhos e pessoas que estão qualificadas como adultas voltando a
concluir sua educa ção fundamental e seu ensino médio. Mas. um dia, ainda
que tardiamente, a educação de jovens e adultos assumirá a sua função
fundamental, ou seja, a do pleno desenvolvimento de cada um. Nisso está a
sua função qualificadora; não se precisará mais exigir escolaridade, porque
todos a terão. Poderão fazer apenas da escolarização um patamar para
poder se dedicar á arte, à estética, ao lazer e a outras atividades que o
mundo está oferecendo e que a todos devem ser abertas. Essa função
qualificadora é aquela sobre a qual cada um poderá dizer: "Esse é o meu
potencial, e posso desenvolvê-lo por meio de um curso à distância, um CD-
Rom, pela Internet, por meio de um curso de especialização ou de atividades
realizadas em uma paróquia". As pessoas devem desenvolver aquilo de que
gostam, como tocar violão, pintar, etc. Tão rica é a nossa cultura popular,
que, ainda que oprimida pelas circunstâncias da condição de vida, consegue-
se produzir essa arte que enfeita as igrejas de Ouro Preto e que conseguem
traduzir, em galinhas, em carões e em carrancas, tudo o que expressa a
cultura do vale do Jequitinhonha ou do vale do rio Doce. Imaginem vocês se
essa base escolar houvesse sido disseminada para todos, quão mais rica
ainda seria essa cultura, que, ainda que oprimida, é capaz de alçar vãos de
liberdade e de igualdade. Por isso mesmo, a Constituição Federal



254
reconheceu, a LDB reconfirmou, e esse parecer, insistentemenfe, dirá que
o ensino fundamental obrigatório de oito anos é direito público subjetivo.
Qualquer cidadão brasileiro, de qualquer idade, de qualquer religião, de
qualquer etnia e de qual q uer gênero tem direito de, no momento que quiser,
exigir do poder público a entrada nos bancos escolares ou a conclusão do
seu ensino fundamental obrigatório de oito anos.

E a autoridade que não cumprir essa exigência será acusada de cometer
crime de responsabilidade. Não há dúvidas de que a educação de jovens e
adultos é um direito líquido e certo. Se os poderes constituídos não
oferecerem o ensino a quem dele necessitar, as autoridades serão
incriminadas com base na mesma lei que tirou da Presidência da República
um Presidente eleito no Pais. A Constituição reconheceu o direito a esse
ponto, porque terá reconhecido aí a dignidade de cada cidadão brasileiro. As
associações presentes talvez não tenham tido a oportunidade de ouvir, com a
ênfase que estou dando propositalmente, sobre a importãncia desse
instrumento que têm nas mãos para exigir dos poderes públicos a efetivação
de um direito que foi negado, por séculos, à maior parte dos cidadãos
brasileiros. Por isso mesmo, quando se trata de cursos de educação de
jovens e adultos, eles devem ser uma modalidade, assim como aqueles
oferecidos para crianças de 7 a 14 anos. Não há diferença nenhuma na lei
nem no parecer. A diferença está no reconhecimento da diferença entre ser
jovem e ser adulto. Um adulto maduro não é o mesmo que um infante ou um
adolescente. Essa realidade tem que ser reconhecida por quem quiser se
responsabilizar por essa parcela da população, no que tange à sua
escolarização. Portanto não fazia sentido um curso de jovens e adultos ter o
grau de controle que se tem com relação ás crianças e adolescentes de 7 a
14 anos. Haveria que ter uma duração e organização que não compete ao
Conselho Nacional determinar, mas sim, simultaneamente, aos Conselhos
Estaduais e Municipais, respeitando-se os projetos pedagógicos das
instituições que quiserem ingressar nesse terreno.

Por isso mesmo, dada a importãncia do resgate dessa dívida, ainda que
tardiamente, é necessário que quem entre nessa seara não seja mais um
instrumento de iniqüidade, de nova negação do direito. Deverão ser
instituições que, ao oferecerem esses cursos, apresentem a característica de
órgãos públicos, mesmo que sejam privadas, no que diz respeito à
transparência das condições e das finalidades, Os conselhos, sejam
nacionais, estaduais ou municipais, o Ministério da Educação, as secretarias
estaduais ou municipais são co-responsáveis, porque o jovem, o adulto é,
também, cidadão-consumidor, que têm direito, a uma educação de qualidade,
não podendo ser vitimas de quem, aproveitando-se da vulnerabilidade de
uma população a quem já foi negado o direito, queira negar-lhe uma segunda
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vez, transformando a educação em mera mercadoria.

Portanto, a resolução do Conselho, se é flexível com relação aos aspectos
organizacionais, de duração e de componentes curriculares, não o é com
relação ao caráter de publicidade, de moralidade, de controle, que deve
haver sobre o caráter organizacional enquanto tal. Não é possível mais que
jornais brasileiros ofereçam o triste espetáculo de vendas de diplomas.
Conselhos, sejam nacionais, estaduais ou municipais, devem ter muito
cuidado ao autorizarem um curso a funcionar com as características voltadas
para a educação de jovens e adultos. Por isso mesmo, os cursos de
educação de jovens e adultos deverão ter, dentro da lei, um modelo
pedagógico próprio, e é isso que quer dizer modalidade. E um modelo
pedagógico próprio. Não é, uma extensão do modelo pedagógico próprio das
crianças de 7 a 14 anos. E um modelo próprio, que tem a sua marca, a sua
assinatura. Assinatura de quem? De jovens que, geralmente, são
trabalhadores, trazem consigo uma experiência de trabalho, já acumularam,

l como dizia a Profa. Auxiliadora, saberes nascidos de afazeres duros,
nascidos de afazeres que tiveram que curtir ao longo do dia para, de noite,
poder se assentar em bancos escolares. Esses saberes, o modelo
pedagógico próprio de educação de jovens e adultos, está no parecer, devem
ser reconhecidos, identificados, avaliados e creditados. De maneira que esse
modelo pedagógico próprio reconhece o direito à diferença, dentro do espírito
de um direito a ser exercido e a ser efetivado. Por isso, a resolução,
aparentemente dura, não cede com relação à idade mínima da entrada de
jovens nos cursos de jovens e adultos. A idade mínima para se entrar num
curso de jovens e adultos, do ensino fundamental, é após os 14 anos
completos. Nunca uma resolução do Conselho Nacional, sobretudo assinada
por mim, tentaria, por alguma razão, justificar o trabalho precoce, o trabalho
infantil, que, às vezes, se desdobra em trabalho escravo. Lugar de criança é
na escola; e não podemos, enquanto de alguma maneira fazedores de
resoluções, abrir mão desse princípio. As crianças de 7 a 14 anos devem
estar na escola, inclusive é o que reza o Código Penal. Se não estão, há que

E- se buscar, junto aos poderes públicos, os responsáveis por isso. Os exames.
j sim, a partir dos 15 anos. A mesma coisa vale para o ensino médio. A idade

minima é de 18 anos. Portanto, o Conselho coloca, não com a mesma força
que pode colocar no ensino fundamental, a idade de 17 anos como sendo a
idade em que se possa começar a fazer esses cursos. Reconheço que ai há
um campo para se pensar em alternativas. Mas, com relação ao ensino
fundamental, não há essa possibilidade. Os exames têm que ser cuidados. O
ideal é que, dentro de um modelo pedagógico próprio, a avaliação decorra ao

.s longo do processo, e, portanto, evitemos e lentamente façamos dos exames
avulsos e massivos um quadro em extinção.
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Que todos os jovens e adultos possam, ao longo do processo de um

modelo pedagóg ico próprio, fazer sua avaliação no processo. Mas se exames
ainda são necessários, avulsos e massivos. só poderão ser ofertados por
instituições rigorosamente credenciadas pelos poderes públicos para tal. De
maneira que tenham máxima transparência e lisura, e não possam fazer do
saber um instrumento de mercantilismo.

Por isso mesmo, os cursos á distância e os semipresenciais, por serem
dessa natureza, com as características que sabemos que podem ocorrer na
sociedade brasileira, não poderão utilizar-se da mesma faculdade de
avaliação em processo dos cursos regulares de jovens e adultos com modelo
pedagógico próprio. Para efeito de exames, deverão se valer de exames
finais, que deverão ser credenciados especificamente pelo aparelho de
Estado.

O parecer também estimula algo que a Profa. Auxiliadora já disse: "as
universidades nem sempre se deram conta e nem sempre se
conscientizaram da importância e do significado da educação de jovens e
adultos". Formar um professor para a educa ção de jovens e adultos não é
formar um professor para crianças de 7 a 14 anos e depois aplicar a um
jovem ou adulto. Um jovem, um adulto que foi expulso da escola ou que não
entrou na escola, é, quase sempre, um trabalhador, às vezes com mais idade
e mais experiência que o professor.

Portanto, o professor precisa. no seu processo formativo, adquirir, na
universidade, os instrumentos didáticos, metodológicos e pedagógicos para
conseguir um elo de empatia com esses trabalhadores que voltam para os
bancos escolares.

Perguntarão quais são as diretrizes. Onde estão as especificidades das
diretrizes? Estaríamos criando um novo dualismo se criássemos diretrizes
curriculares especificamente para os jovens e adultos. As diretrizes são
aquelas do ensino fundamental e do ensino médio, que devem ser traduzidas
para as crianças de 7 a 14 anos, ou para os meninos de 14 a 17 anos, de
acordo com sua modalidade.

Portanto, é debaixo do signo da modalidade, isto é, do direito à diferença,
do direito que têm a ter respeitada sua diferença com os meninos de 7 a 14
anos, também devem tê-lo que as diretrizes deverão ser consideradas,
reinterpretadas e transpostas para o processo pedagógico e didático desses
cursos e desses exames. Não há outra, são essas as diretrizes. Devem ler as
diretrizes gerais, que se colocam sob cada modalidade da educação de
jovens e adultos.

O parecer vai dizer que são três os instrumentos pelos quais se devem ler
as diretrizes já aprovadas: a diferença, a eqüidade e a proporcão. Entre todas
essas coisas, alguns pontos ficaram explicitados: a língua estrangeira não
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pode se ausentar dos cursos de jovens e adultos. A educação de jovens e
adultos não é uma coisa menor, não é um subproduto de outra forma de
modalidade de educação. A lingua estrangeira é um componente básico para
os dias contemporãneos.

No ensino fundamental, os jovens e os adultos que não quiserem prestar
os exames de lingua estrangeira têm essa opcão. Mas os cursos,
obrigatoriamente, devem oferecê-lo. O mesmo não se aplica ao ensino
médio, nele a língua estrangeira é obrigatória nos cursos e nos exames,
quando for o caso destes.

Outro ponto que deve ficar claro: o ensino médio é pressuposto, quer na
modalidade jovens e adultos, quer na modalidade da escolarização de 14 a
17 anos, para a educação profissional.

Quero insistir antes de encerrar: viveram experiências esses jovens e
adultos, curtiram a vida e têm idade, experiência e a dureza do trabalho, são
pessoas que conseguiram acumular conhecimentos. A escota de jovens e
adultos irá valorizar esses conhecimentos, atribuindo-lhes créditos na medida
em que fizerem disso, segundo seu projeto pedagógico, um momento de
significação desses conteúdos, os quais eles tiraram da sua própria prática
de vida, e irá dar uma orientação e uma sistematização que a vida cotidiana,
tão espalhada, não dá oportunidade. E a escola tem que ser esse momento
de sistematização e de significação, mas creditando a experiência vivida por
esses jovens e adultos, que, às vezes, ensinam muito aos próprios
professores.

Gostaria de encerrar dizendo que, quanto à educação de jovens e adultos,
estamos num ponto anterior á educação, diante de algo grande do nosso
Pais. Ao mesmo tempo, uma realidade de exclusão, historicamente
trabalhada, e até intencionalmente uma aspiração, um desejo, uma
motivação para a inclusão.

A exclusão é antidemocrática, é antilibertária. A inclusão, por vários
caminhos, pede os gritos da liberdade e da igualdade, ainda que tardias.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. João Monlevade
A mim, coube-me a palavra, ainda que tardia. Vamos não só falar sobre,

mas também praticar educação de jovens e adultos.
Quero pedir licença a todos da terra do ouro, do diamante, do topázio, das

esmeraldas, para fazer uma comparação um pouco mais prosaica, trazendo
alguma coisa do verde do meu Mato Grosso. Alguns, provavelmente, estão
curiosos: por que João Monlevade? Isso é porque as minhas raízes estão
aqui. Meu trisavã fugiu de Napoleão em 1815 e comprou alguns escravos
excluídos da educação escolar que descobriram as minas de ferro do rio
Piracicaba. Daí, originou-se a minha família no Brasil, mas, nesse momento,
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estou em Mato Grosso e sou um galho que vem novamente se encontrar
com as raízes.

Então, gostaria de completar essa metáfora fazendo uma dedicatória de
minha fala. Recentemente tive a oportunidade de ler a dissertação de
mestrado de uma colega de Cuiabá sobre uma professora negra que tinha o
nome de uma flor. Verena. Era descendente de escravos que foram de Minas
Gerais para o Mato Grosso ! em 1750, para fundar a capital da Ca pitania de
Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Está na memória da cidade,
até hoje, como professora. A Prof" Verena era a professora negra de urna
comunidade negra em que os alunos todos aprendiam. Pergunto: se todas as
professoras tivessem tido o desempenho dessa flor negra, Verena, será que
hoje já teríamos a educação de jovens e adultos qualificadora, e não
reparadora? Infelizmente, em 1970, a cidade de Vila Bela da Santíssima
Trindade foi invadida pelo capitalismo agrário, com os paulistas, os gaúchos.
e Verena foi substituída, porque era professora leiga e não podia continuar na
direção da escola. Entrou uma professora branca. Na primeira ata de uma
reunião da escola, a professora branca pediu que a escola fosse limpa,
porque era muito suja. No fim daquele ano, pela primeira vez na vida daquela
escola, houve reprovações, e dali a dois, três anos, houve evasões.
Adivinhem quem eram os reprovados, os evadidos. Portanto, quero dedicar à
memória dessa professora minha fala de hoje e a todos que se identificarem
com ela.

A forma como vou tratar esse tema é completamente diferente tanto da
Auxiliadora como do ,Jamil. Vou tentar colocar alguns problemas conjunturais
das políticas de educação de jovens e adultos em relacão a financiamento da
educação, ao plano nacional da educação e a outras encruzilhadas a que
estamos submetidos nesse momento. Pela primeira vez, até de forma
original, estou querendo inventar alguns conceitos. Espero que se adequem á
nossa situação. Temos 165 milhões de brasileiros. Desses, 80 milhões têm
entre 19 e 59 anos de idade, 65 milhões têm entre O e 19 anos, e 15 milhões
têm 60 anos e mais. Portanto, entre 19 e 60 anos de idade se situa a maior
parte dos brasileiros, 80 milhões. Desses, somente 20 milhões têm ensino
fundamental completo. Isso está batendo exatamente com os dados que o
Deputado colocou de que 15 anos e mais seriam 52 milhões. Fazendo outro
corte na população, de 19 a 59 anos são 80 milhões, dos quais 60 milhões
com educação fundamental completa.

Essa clientela de 60 milhões que não tem o ensino fundamental completo,
conforme o Conselheiro Jamil Cury colocou, tem o direito público e subjetivo
ao ensino fundamental. Portanto, a nossa demanda de direito é de 60
milhões para jovens e adultos. E quantos estão sendo atendidos nesse
momento? Dez milhões, dos quais 3 milhões no ensino fundamental de ? a
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43 série regular, 3 milhões no ensino fundamental regular de 5a a 83 série,
3 milhões na educação de jovens e adultos - assim considerada pelo censo
escolar - e, aproximadamente, 1 milhão em programas de alfabetização como
o Comunidade Solidária e tantos outros, que, talvez, até estejam
representados neste Plenário.

Se temos 60 milhões com direito e somente 10 milhões atendidos, há 50
milhões de demanda reprimida entre 19 e 59 anos de idade. Jamil e eu
estamos saindo dessa faixa. Ele acabou de fazer um pós-doutorado, eu estou
fazendo um doutorado, e, se estivéssemos nessa demanda, seríamos
estudantes, somos alunos jovens e adultos já na função qualificadora. Quero
esclarecer que todos os números que estou citando, se divididos por 10, o
resultado dá o número relativo a Minas Gerais. São, por exemplo, 5 milhões
de demanda reprimida em Minas Gerais.

Vamos fazer agora uma reflexão. Se o FUNDEF, que reúne 15% daqueles
25% de impostos para a educação, não tivesse recebido o veto aos jovens e
adultos, o que teria acontecido? Cinqüenta milhões de jovens e adultos
teriam sido atraídos pelos Prefeitos Municipais e pelos Governos Estaduais a
fim de se dividirem os recursos, porque o grande mérito do FUNDEF é fazer
uma distribuição de recursos por matrícula. As matriculas de jovens e adultos
seriam fator de atração, então teríamos grande alavanca para a
universalização e para a função reparadora e equalizadora da educação de
jovens e adultos.

Entretanto, o veto veio cortar essa possibilidade. E gostaria até de fazer
uma denúncia pública, talvez até repetindo-a. Em algumas unidades da
Federação, tanto Governos Estaduais como Municipais, matriculas de jovens
e adultos estão sendo colocadas por baixo do pano, em matrículas do ensino
regular, com os olhares complacentes do Ministério. Só para informação, o
Governo da Bahia, simplesmente, zerou a educação de jovens e adultos,
todos estão dentro de classe e aceleração do FUNDEF. Com isso, a Bahia
recebe um apode de recursos do Governo Federal muito superior ao que
deveria receber. Ficamos até na dúvida sobre o que é melhor politicamente:
ludibriar o censo e ser incluído, ou obedecer e deixar os adultos e jovens
excluídos.

Quanto ao FUNDEF, se não houvesse o veto, calculo que poderíamos
induzir uma matricula de 10 milhões de jovens e adultos em curto prazo, no
ensino fundamental. E por que digo isso? Porque a maior parte das escolas
brasileiras, ao contrário de anos atrás, tem classes ociosas, principalmente
no período noturno.

Mas há um dado surpreendente no último censo, realizado em 1999. De
160 mil estabelecimentos de ensino existentes no Brasil, somente 18 mil
funcionam á noite. E claro que a maior parte funciona em zona rural, mas
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isso cria uma perspectiva para a existência de muita vaga ociosa. Vaga
física. Imaginem, então, como ficam os recursos humanos, quantos
professores se formam e ficam desempregados. Poderiam ter a possibilidade
de estar empregados.

Mas a situação é tão perversa, que, se for criado um curso de educação de
jovens e adultos no município ou no Estado, vai empregar recursos do ensino
fundamental e diminuir o custo médio do aluno desse mesmo ensino
fundamental geral. Então, a situação torna-se dramática. Como é que um
Prefeito vai abrir escolas, se terá que diminuir o salário do professor ou
aumentar o número de alunos para equilibrar suas finanças? Já foi discutida
aqui aquela proposta do Deputado Gilmar Machado - que já esteve nesta
Assembléia, mas hoje é Deputado Federal -, do Fundo de Educação Básica -
FUNDEB. Se houvesse o FUNDEB, a demanda - que chamo de demanda
induzível pelo FUNDES - passaria de 10 para 15 milhões, porque não
teríamos somente 15% dos recursos, mas 25% para serem distribuídos.
Poderíamos, então, alocar esses recursos financeiros para a educação de
jovens e adultos.

Entretanto, ficamos um pouco preocupados em anunciar esses dois
conceitos, essas duas políticas de indução de matrículas por via do FUNDEF
ou do FUNDES, porque, em qualquer um dos casos, mantida a arrecadação
e a vinculação de impostos no nível de 25%, o que aconteceria? O custo por
aluno diminuiria. Seriam mais matrículas, caindo o custo por aluno. E esse
custo cairia até que ponto? No FUNDEF. existe um valor mínimo
estabelecido pela lei, que, conforme cálculos de hoje, deveria estar em
RS500,00. Como é que o Presidente da República fez, então? Colocou
RS333,00 para o aluno da ia á 4' série e RS349,65 para o da 5a à 82 série.
Por quê? Porque, se colocasse R5500,00, o Governo Federal teria que
complementar todas as matriculas de 10, 15 ou 20 Estados, inclusive de
Minas Gerais, que hoje ultrapassam um pouco os R$400,00.

Dentro desse custo mínimo, Minas Gerais não está recebendo
absolutamente nada de complernentação do Governo Federal. Em
comparação, a Bahia recebe mais de R$100.000.000,00 e, por outras vias, a
Corte, o Distrito Federal, recebe R$700.000.000,00 por ano. Então, acho que
teríamos de colocar não somente essa questão da matrícula induzida, mas
também trabalhar o que chamo de demanda estratégica. E essa seria situada
em termos de um avanço progressivo de recursos e de matrículas na
educação de jovens e adultos.	 -

Vocês sabem que hoje está sendo votado o Plano Nacional de Educação,
na Cãmara dos Deputados, em Brasília. Ele é muito conservador em relação
à educação de jovens e adultos. Diria até o seguinte: o próprio Plano
Nacional de Educação, feito no 10  2° CONEDs, em Belo Horizonte, também
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foi tímido. Diante da demanda de 50 milhões, só foram previstos recursos
para 10 milhões de matriculas para os 10 anos do plano. Acho que ele foi
muito timido. Imagino que poderíamos trabalhar com uma outra estratégia: a
cada ano, abriríamos 5% de vagas em relação à demanda reprimida. Em
termos de Brasil, temos 50 milhões de demanda reprimida e 3 milhões
matriculados. Estou falando de jovens e adultos. Abriríamos 5% de 50
milhões, que seriam 2.500.000. Em Minas Gerais, seriam 250 mil. A cada
ano, os 5% iriam diminuir. Por quê? Cinqüenta milhões, menos 2.500.000,
ficariam 47.500.000. Portanto, 5% de 47.500.000 seriam menos de
2.500.000. Partiríamos de um esforço concentrado e iríamos diminuindo esse
aporte, porque ai teríamos de investir mais no ensino médio, e já estamos
recebendo menos criancas excluídas de 13, 14, 15, 16 anos. Pelo menos, é
essa a grande noticia boa. A grande noticia boa da educação brasileira é
que, malgrado os problemas da qualidade, nunca sabemos se um aluno que
termina a 8 série já está alfabetizado, aquela pirâmide, que não seja
confundida com o triângulo do "Libertas Quae Sera Tamen", porque ele é
eterno, já era. São Paulo e Distrito Federal já estão com a pirâmide ao
contrário, ou seja, têm mais alunos da 5a à 83 série do que da ?à 4a Minas
Gerais está caminhando para isso. O Município de Belo Horizonte já chegou
a esse ponto.

Concluindo essa primeira parte da minha reflexão, espero ser mais curto,
como devemos ser numa aula de educação de jovens e adultos. Um
atendimento estratégico partiria de um plano que atendesse a uma
percentagem que é fixa em relação à demanda reprimida, mas vai
decrescendo, porque a própria população não a realimenta, pela vinda de
mais crianças e jovens sem escolarização no ensino fundamental.

Vamos ver se isso é possível em termos de dinheiro disponível. Hoje
contamos, no Brasil, com um P15 de R$1.000.000.000.000,00. Temos 4% do
P15 para a educacão pública, ou seja, R$40.000.000.000,00 por ano. Desses,
quase R$10.000.000.000,00 são empregados na educação superior. Para a
educação básica, ficam R$30.000.000.000,00. Estes, divididos por, mais ou
menos, 50 milhões de alunos matriculados - educação infantil, ensino
fundamental e médio - dão, em média, RS500,00, RS600,00 por aluno ao
ano, o que significa R$5000 por mês-

0 grande problema nosso já não é de distribuição. O FUNDEF deu conta
disso, consegue distribuir entre o Estado e os municípios os recursos. O
nosso grande problema hoje é de mais recursos. Precisamos de mais, eles
são insuficientes. Não teríamos como colocar mais 50 milhões, mesmo que
paulatinamente, na educação de jovens e adultos, na educação infantil. Não
estamos confinando o aumento de escolaridade só para a educação de
jovens e adultos. Se o médio está crescendo, a educação infantil deve
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crescer. Para colocarmos, mais ou menos, uns 5 milhões de alunos a
mais por ano, que é o mínimo numa proposta inclusiva, precisaríamos, no
mínimo, para continuar o mesmo custo, de um aumento de
R$5.000.000.003,00 por ano. Quem vai pagar essa conta? Aqui, em Minas
Gerais, é fácil dizer que quem vai pagar é a União. Estamos embalados pelos
gritos de soberania, de resistência e de protesto de todos, com os quais
comungo plenamente.

Entretanto, não é simples. Ao mesmo tempo em que o Governo mineiro e
esta Assembléia têm um tipo de proposta, de postura, os próprios Deputados
Federais e Senadores por Minas Gerais lá estão votando contra. Estão
deixando que o dinheiro a mais que arrecadamos seja empregado em outras
coisas. Este ano, por exemplo, foram usados RS31.000000.000,00 para
pagamento de juros de divida interna e externa. Não há nenhuma esperança
de aumento de recursos da União em curto prazo. Isso dependeria de uma
grande mobilização. Estados e municípios podem aportar mais recursos?
Podem, mas depende de um aumento de arrecadação que está vindo muito
paulatinamente, principalmente da área de serviços. Todos vocês cada vez
mais falam ao telefone, cada vez mais consomem energia elétrica e já
perceberam que o ICMS corta fundo e tem aumentado a arrecadacão.
Entretanto, está chegando a um limite. A cidade de Belo Horizonte, por
exemplo, arrecada de ISS e de IPTU 65% do seu orçamento. Mais do que
isso não dá. E um exemplo para todo o Brasil.

Então, qual é a saída que estamos propondo e vendo acontecer? Não
gosto dessa palavra, mas acho que é por aí, é a questão da parceria, é a
questão da entrada em cena de outros atores que não são respaldados
somente por impostos, que são respaldados por outros aportes de recurso,
de voluntariado, etc. Eu, pessoalmente, não concordo com isso. Acho que
educação de jovens e adultos tem muito da educação regular, como o
Conselheiro Cury colocou, mas não tem a diferença de distinção de direito.
Ela deve ter financiamento público tanto quanto a da criança e do
adolescente. Entretanto, pelo próprio testemunho dos Deputados Edson
Rezende e Sebastião Costa, aqui estão presentes várias entidades que
trabalham com educação de jovens e adultos de formas alternativas. O
grande perigo é, em meu entendimento, entrarmos em uma política de
caridade, de solidariedade, como se educação de jovens e adultos não fosse
um direito público subjetivo no que se refere a recursos, mas uma ação
secundária, uma ação de voluntariado. Portanto, o nosso desafio está
colocado.

Eu diria que, numa proposta de FUNDEB, numa proposta estratégica, os
custos de uma educação de jovens e adultos podem ser, ao mesmo tempo,
relativizados, e aí, sim, em uma proposta político-pedagógica que exija
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menos recursos diretos. Por exemplo: a criança precisa de 4 horas diárias
de ensino presencial, portanto o professor tem de ter no mínimo 20 horas de
dedicação à criança, mais suas horas de atividade. Já o jovem e o adulto, no
meu entendimento, não só não precisam, como também não é adequado um
ensino de 4 horas à noite. Portanto, pode-se pensar em um ensino presencial
com menos carga do professor, o que baratearia, não para tirar a qualidade,
mas exigiria menos recurso financeiro de aporte para o professor. Podemos
Pensar em formas opcionais de conjugar dois, três ou quatro professores, de
maneira que o jovem adulto, com dias alternados ou com horários menores
tivessem a mesma ou talvez até maior qualidade na sua aprendizagem. A
mesma coisa com relação ao aporte de outros recursos de outras áreas.
Dizia o Conselheiro Cury: "Não se trata somente de uma educação de jovens
e adultos que seja uma aplicação mecânica de diferenças metodológicas".
Temos no jovem e no adulto a necessidade de educação profissional, temos
o concurso da educação a dis tância- Então, os recursos do FAT, do
Ministério do Trabalho, do Ministério de Comunicação, que podem ser
trazidos de outras áreas de ciência e tecnologia também públicas, podem
"complementar", ou seja, viabilizar aumentos quantitativo e qualitativo.

Talvez a questão mais importante que tenhamos de debater seja o
estabelecimento de qual é a qualidade especifica da educação de jovens e
adultos, principalmente no ensino fundamental. Quais são esses
componentes de qualidade que já temos com maior definição, no caso da
educação regular, no ensino fundamental médio e regular, e quais seriam
esses componentes de qualificação para o caso da educação de jovens e
adultos? Temos de usar muita imaginação porque, ao mesmo tempo que é
fundamental a interação entre os alunos jovens e adultos, em classes de 25,
30 ou até 35 alunos, também podem ser usados outros expedientes de
comunicação. Apenas para citar um exemplo, hoje estamos comemorando
que há 500 pessoas neste recinto. Se houvesse 30 ou 40, não teríamos auto-
estima para potencializar o que estamos discutindo. Nossas escolas,
algumas vezes, não têm um auditório onde caibam 200, 300 ou 400 pessoas,
e é fundamental resgatarmos isso. A educação de jovens e adultos precisa
desses momentos de comunicação, de formação, de poder escolar, de

e comunicação não simplesmente do ensino, do aprendizado de conteúdos
específicos, mas de celebrações do conhecimento e de valores. Ora, na ótica

c do financiamento, esse é um fato muito auspicioso, porque, assim como no
1 curso de Direito podemos ter uma aula magna para 500 alunos, sem nenhum
o problema de qualidade, também na educação de jovens e adultos podemos
o potencializar esses encontros com um grupo maior de pessoas.

Acho que consegui transmitir aquilo que gostaria. O mais importante de
tudo, no meu entendimento, é criarmos um ambiente para debate e troca de
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idéias, porque, como sempre tenho percebido, Minas Gerais está na
frente desde 1953, quando foi feita uma greve das professoras primárias em
Belo Horizonte, no tempo em que Juscelino Kubitschek era candidato a um
cargo político. As mulheres se reuniram no Cine Brasil e proibiram a
presença dos homens, só podiam entrar professoras, porque os homens
eram suspeitos, eram os diretores, supervisores, Prefeitos e Governadores,
mas as mulheres eram as professoras que iam fazer greve. Inspiro-me muito
nesse caso para citar Minas Gerais como exemplo de estratégia. Foi com
aquela greve, feita em Minas Gerais, que conseguiram passar um salário de
CR$900,00 para CR$1.650,00, sendo que a média brasileira, naquele tempo,
era de CR$1.300,00. Conseguiram subir da parte de baixo para a de cima.

Espero que minha fala tenha sido animadora, de muita luta e,
principalmente de muita fraternidade com os jovens e adultos que, talvez,
não possam estar aqui, neste momento, porque estão cansados de trabalhar
ou desesperançados, por estarem desempregados, ou pastoreados pelos
Ratinhos" e pelas novelas, que não os deixam estudar. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Vamos dar início à fase dos debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos
debatedores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou
oralmente. Para agilizar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem
uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, estando
dispensadas as formalidades das saudações. Cada participante disporá de
até 3 minutos para fazer a sua intervenção. A pergunta escrita será
imediatamente encaminhada a quem foi dirigida e respondida.

Debates
O Sr. Hélcio Queiroz Braga - Meu nome é Hélcio Queiroz Braga. Sou

professor do CEFET. Moses 1. Finleng, historiador inglês, escreveu um livro
muito interessante. intitulado "Usos e Abusos da História"- Nesse livro,
recupera o sentido etimológico da palavra escola. Diz que vem do grego
"scholé", lugar de ócio e contemplação. A educacão de jovens e adultos, se
bem entendi a fala dos três expositores, tem um sentido de reparar algo que
foi negado num tempo em que deveria ter ocorrido. Então, estamos
discutindo a forma de incluir excluídos A discussão é a seguinte: como incluir
aqueles que foram excluídos? onde? para quê? para a sociedade que temos
ou para uma sociedade transformada? Esse ponto não ficou claro em
nenhuma das três exposições. Gostaria que refinassem mais essa questão,
porque ficou vaga. Onde deveríamos incluir aqueles que foram exluídos: no
mercado de trabalho? na sociedade, que ainda tem problemas estruturais
muito graves? Enfim, para que e por que vamos nos empenhar no
investimento dessa educação de jovens e adultos?
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O Sr. João Monlevade - Embora tenha a certeza de que está na cabeça
de nós três a mesma preocupação do Hélcio, caso não tenha ficado explícita,
tento responder-lhe de duas formas. Primeiro, o simples fato de incluir não 10
mil ou 20 mil, mas milhões de jovens e adultos, que, além de serem
excluídos, pertencem a uma categoria, a uma etnia e a uma região excluídas,
a sociedade já muda. Até 1930, os professores primários eram moços pobres
e moças bem situadas na sociedade, ou seja, filhas de fazendeiros e
comerciantes. Com a disseminação das escolas normais e com o aumento
das matriculas nas escolas primárias, o rosto da professora tornou-se o rosto
do Brasil. Hoje, a professora primária é a negra, cabocla, ou seja, é a
"professora Brasil".

A própria inclusão de um novo contingente universal muda as perspectivas
da sociedade, mas isso não basta. Tenho um projeto de transformação da
sociedade, O jovem adulto, com a gestão democrática e assumindo não
apenas o saber, mas também o poder na escola, capitaneará uma outra
mudança. Vocês já repararam na dificuldade de fazer gestão democrática no
ensino de 12 a 42 série, pelo fato de os alunos serem crianças e de o
conselho não ter voz ativa? Caso uma escola revista-se de uma clientela de
jovens e adultos, esses estarão disputando, com os professores, os
funcionários e a direção, o poder escolar.

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - A Profa. Ailza faz a seguinte pergunta:
"Os critérios para a designacão de professores para trabalhar com jovens e
adultos também serão repensados? A maioria dos professores é
despreparada e, muitas vezes, mal remunerada". A educação de jovens e
adultos, com a LDB. tornou-se uma modalidade da educação básica, portanto
faz parte da organização da educação nacional. A decorrência lógica e
política dessa inclusão é o fato de o professor de educação de jovens e
adultos ser um profissional como qualquer outro, já reconhecido na área do
magistério, seja diretamente, em exercício em sala de aula, seja sob as
formas de apoio indireto. Portanto, esses professores, quando tiverem cursos
autorizados, reconhecidos e credenciados, deverão passar por concurso
público, em que será exigida uma habilitação ou uma especialização própria,
e não, simplesmente, o sacerdócio, a missão e o voluntariado. Isso até pode
existir, mas, nos cursos sob a lei, não. São profissionais do ensino, devem
ser adequadamente preparados para essa tarefa. Obviamente, isso não
significa que o mesmo deve valer para a organização da educação nacional,
para as iniciativas autônomas da sociedade civil a que me referi.

Há uma segunda questão, cujo autor não se identificou: minha opinião
sobre o CESU. Isso faz parte da autonomia dos Estados e municípios.
Quando esses centros estão diretamente vinculados ao poder público, seja
no Ceará, seja em Minas, seja no Rio Grande do Sul, causam-me boa
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impressão e referência, pois ali são tratados como profissionais do ensino,
que entraram por meio de concurso público e têm habilitação para tal,
submetendo-se às leis de diretrizes e bases. Não posso avançar mais,
porque isso faz parte da autonomia dos Estados e municípios,

A Sra. Emilce Maria Soares - Sou do Programa Bolsa Escola, do setor de
Educação. A experiência que temos na educação de adultos nos diz da
necessidade do atendimento dessa especificidade e da garantia de
flexibilização nos processos pedagógicos de espaços e tempos. Mas nos diz
também que, em relação ao direito à educação dos jovens e adultos deste
Pais, não deve haver f]exibilizacão. O direito à educação, ao trabalho e à vida
digna deve ser defendido como um dos requisitos mais importantes para a
garantia do direito à vida dos cidadãos que não o tiveram quando criança.

Se, até hoje, tivemos um trabalho na educação de adultos com voluntários
de várias entidades que se dispuseram a garantir tal direito, não caberá mais
a esse grupo de pessoas ter como referência o voluntariado ou nenhum
programa de educação de adultos, pois cabe a nós começar a cobrar uma
política de garantia desse direito, seja do município, seja do Estado, seja da
União, para que não se fechem as escolas noturnas, para que se garanta o
financiamento. A discussão de financiamento da educação de adultos, hoje,
não está colocada sobre a questão da distribuição da miséria da educação,
mas, sim, na da luta contra o pagamento da divida. Nesse sentido, gostaria
que se comentasse o assunto, pois a miséria atualmente distribuída em
termos de financiamento da educação não cabe mais, queremos aumentar as
verbas para a garantia da educação de jovens e adultos.

O Sr. Frederico Pecorefli - Meu nome é Frederico Pecorelli e sou do Grupo
de Pesquisas em Direito Educacional. E sabido dos colegas professores e
professoras que, na Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de
Gorntien, na Tailândia, em março de 1990, documento ratificado por decreto
legislativo do Congresso Nacional, e no Relatório Jaques Dolores, de 1999,
fica clara a importância de se desenvolver uma política contextualizada de
apoio. Coloco para a Mesa a relevãncia do Direito Educacional na
implementação de políticas públicas e na prestação jurisdicional do Direito
Público subjetivo à educação. Colocaria, também, a necessidade de relatos
de casos sobre a importãncia desse Direito Educacional e se, realmente, ele
está sendo aplicado.

O Sr. João Monlevade - Ficamos felizes com a explicitação, no parecer
sobre a educação de jovens e adultos, do relator Jamil Cury. do Direito
Público subjetivo estendido aos jovens e adultos, no caso do ensino
fundamental. Entretanto, Frederico, o problema é muito mais grave, porque,
mesmo no caso das crianças, temos observado que não há uma cultura, uma
preocupação por parte das autoridades de fazer com que a sociedade; os



rCLA
267

pais e os próprios jovens e adultos façam uso desse direito. Portanto,
respondo com toda a clareza que temos respaldo legal, respaldo do parecer
e da resolução, entretanto falta essa cultura. Provavelmente, se pudéssemos
contar com os partidos políticos em seus programas eleitorais gratuitos, com
as redes de televisão, com todos os meios possíveis de esclarecimento,
aquela demanda reprimida não mais o seria. Seria uma demanda de
exigência do direito, e creio que aqueles números que apresentei não
pudessem nem ser postos aqui, porque, na realidade, os 50 milhões de
jovens e adultos têm direito à educação de jovens e adultos já, e não num
Plano Nacional de Educação mitigado em 5% ao ano. Em outras palavras,
minha própria proposta seria outra, completamente diferente, se tivéssemos
consciência desse direito.

O Sr. Presidente - Esta Presidência quer agradecer, de forma especial, a
todos os educadores que ocupam as galerias. Falou-se em exclusão, e o fato
de algumas pessoas estarem nas galerias e outras no Plenário não quer
dizer que exista alguém excluído, pois que se trata de uma exclusão
circunstancial, devido à falta de espaço, e não intencional desta Assembléia;
pelo contrário, estou imensamente agradecido a todos vocês que ocupam as
galerias, pacientemente ouvindo nossos debatedores.

O Sr. Ademir José dos Santos - Meu nome é Ademir, sou da Associação de
Professores Públicos de Minas Gerais. Quando João Monlevade refere-se à
greve de 1953, temos a honra de tê-1a encabeçado, como representante de
entidade.

A questão primordial deste fórum surge de um motivo básico: as entidades
que compõem a base deste fórum estão devotadas à educação de jovens e
adultos, mas já não suportam as imposições e já não têm condições de arcar
independentemente com esse encargo que lhe foi conferido pela sociedade.

Quando, João Monlevade coloca a questão do trabalho voluntariado, nós,
nos grupos que, de março a junho, viemos trabalhando, discutindo,
preparando material para este fórum, chegamos à conclusão, quase que
unânime, de que o trabalho voluntariado é importante. Mas, quando se fala
em educação, seria uma forma de burlar-se a lei, de tirar do poder público a
responsabilidade que lhe é cabível?

Nessa perspectiva, quando pensamos na educação de jovens e adultos e
no trabalho voluntariado, estamos cometendo alguns erros que vêm sendo
passados de geração em geração? Em medicina, o cardiologista opera, faz
ponte de safena, e nenhum outro especialista pode fazê-lo. Quando se fala
em educação, no Brasil, qualquer um pode fazer qualquer coisa, é médico, é
engenheiro sem a formação pedagógica necessária agindo na educação.
Fala-se agora em voluntariado. Não que os voluntários não mereçam nosso
respeito, merecem, sim.
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A pergunta é o Prof. Jamil: não seria essa uma forma de pensar no

voluntariado, de tirar do poder público a responsabilidade que lhe é cabível,
de burlar a legislação que coloca a educação como responsabilidade do
Estado?

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - O parecer é muito claro a esse respeito,
e não há a menor dúvida de que, nos cursos sob responsabilidade dos
municípios, dos Estados, da União e do sistema privado que queira certificar
a conclusão de estudos, só poderá ser por intermédio de um profissional do
ensino devidamente preparado, por meio de habilitação especifica ou de
preparação similar a habilitação especifica.

No caso do poder público, a entrada é só por meio de concurso público. No
caso das instituições particulares, o professor ou a professora deverá ter
habilitação ou o similar específico para jovens e adultos.

Portanto, o que disse e continuo dizendo é que não posso proibir as
iniciativas autónomas da sociedade civil a esse respeita Mas se quiserem
ficar sob o âmbito da LOB e expedir certificado com validade nacional para
efeito de prossecução dos estudos ou para outros efeitos, só poderá ser feito
por intermédio de professores profissionais do ensino, habilitados para tanto.

A Sra. Maria Auxiliadora Machado - Pergunta de Vera Lúcia Paixão, do
CESU - Clemente de Faria: 'A Secretaria de Educação terá um órgão
especifico para atender às escolas que atuam na educação dos jovens e dos
adultos, evitando a burocracia que enfrentamos?".

Quanto à organização da Secretaria de Educação, não tenho informação
de como está sendo pensada essa nova estrutura, essa nova organização.
Gostaria apenas de comentar que há o principio da descentralização das
decisões, da autonomia da escola para construir sua proposta pedagógica.

Acreditamos que, a partir desses novos paradigmas, a escola e a
instituição que irão trabalhar com a educação de jovens e adultos terão um
espaço dentro da proposta pedagógica para as decisões significativas que
vão definir a organização e o funcionamento dos cursos-

Portanto, vejo que o órgão central e o órgão regional deverão também ter
outras funções a partir desses novos paradigmas, que são as funções de
apoio, acompanhamento, funcionamento e avaliação, dando às escolas as
condições de desenvolver suas propostas pedagógicas.

A outra pergunta é de Gracyr da Silva Pedroso, da Superintendência de
Varginha: "Nas políticas da Secretaria da Educação, há previsão de cursos
de capacitação aos docentes que trabalham com o EJA?'.

Temos acompanhado os programas da Secretaria e temos conhecimento
do PROCAP, que vai continuar, e de outros programas que a Secretaria está
oferecendo em apoio às instituições escolares, que desejam conduzir esse
processo de formação e capacitação dos professores em serviço, através de
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uma série de atividades que serão acompanhadas e incentivadas pelas
superintendências regionais de ensino.

Vejo aqui a importância de as instituições escolares provocarem o tipo de
ajuda que necessitam, para empreenderem essa nova organização dos
cursos de educação de jovens e adultos. Que as instituições escolares
levantem as dificuldades, que reivindiquem os recursos necessários para que
essa formação, para que essa captação de serviço possa ocorrer!

Outra pergunta, de Maria Geralda: "O CESU de Minas Gerais tem o ensino
semipresencial. Até agora a avaliacão é realizada no processo com direito a
expedição de certificados. A partir do parecer do CNE, estarão impedidos de
expedir certificados de conclusão?".

O CESU constitui instituições credenciadas, autorizadas pelo CEE e pela
SEE. Então, as instituições que forem credenciadas, que forem autorizadas a
oferecer os cursos de educação de jovens e adultos terão a oportunidade de
rever os cursos oferecidos, a partir do conhecimento das reais necessidades
desse jovem adulto e reorganizar os cursos a partir dos interesses, das
necessidades, como foi tão bem dito aqui hoje pelo Prof. Cury e como está
bem-fundamentado no parecer do Conselho Nacional da Educação e na
resolução que está sendo agora homologada pelo Ministro da Educação.
Compete agora a nós, escolas e instituições, definirmos rumos e caminhos.

A outra pergunta é de Sõnia Regina, de Contagem: 'A legislação que
regulamenta os CESUs é obsoleta. Será feita alguma coisa para inovar e
adequar esse aluno que não quer apenas tirar dúvidas, mas assistir às
aulas?".

Vejam, o conceito de educação de jovens e adultos a partir das
necessidades, das experiências, dos fazeres e saberes desses jovens e
adultos é que indicará os caminhos. A escola deverá propor a inovação e
reorganizar-se para o atendimento a partir dos novos paradigmas. Portanto,
acredito que os CESU5 terão a oportunidade de rever e organizar os seus
cursos a partir das reais necessidades dos jovens e adultos, que passamos a
considerar dessa nova forma; a partir do aluno e do educando dos cursos de
educação de jovens e adultos.

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Pergunta da Camila, CESU: "Um aluno
que faz o CESU está preparado para o mundo lá fora? Muitos vão até lá
apenas para ter o diploma para subir de cargo. Será que, fazendo provas e
trabalhos, ele aprende realmente?".

A primeira coisa que queria dizer é o seguinte: o CESU - e talvez fique aqui
uma sugestão - devia mudar de nome para CEJA; não há mais ensino
supletivo. Isso desapareceu. A única referência que existe para a palavra
supletivo são os exames, que ainda são esses avulsos, massificados, que
esperamos que um dia desaparecam. Portanto, a palavra supletivo só existe
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para essa circunstância, e o nome correto é CEJA. Sobre a pergunta que
a Camila faz, não sei se o aluno está preparado ou não. Deve-se fazer uma
avaliação desses CEJAse desses CESUs. Há que se fazer a avaliação. Eles
também estão submetidos ao principio da avaliação. Se muitos vão lá para
ter diploma, para subir de cargo, é porque estão precisando disso. São
pessoas que sabem do que estão precisando; ninguém vai fazer isso -
sobretudo no noturno - somente por distração. Quanto a saber se ele
aprende ou não com provas e trabalhos, isso vale para qualquer modalidade
de ensino, e não, apenas para a educação de jovens e adultos.

"O que é preciso para incluir a EJA no programa de livros didáticos e no
FUNDEF?", pergunta da Profa. Gracyr da Silva Pedroso, da 41 3 SRE, de
Varginha. Em primeiro lugar, queria dar uma informação. Está sendo
montado o FUNDEJA. Provavelmente, até o final do ano haverá um fundo
próprio para a educação de jovens e adultos, que seja feita em cursos
específicos, com avaliação em processo, e que seja através de cursos
presenciais. E de lamentar que até agora tenham excluído a EJA do
FUNDEF, porque os seus alunos têm os mesmíssimos direitos que as
crianças de 7 a 14 anos e as pessoas de 15 a 80, a 90 ou a 100 anos. Todos
têm os mesmos direitos. Portanto, se é direito público subjetivo, cabe
também à EJA ter um financiamento, seja no FUNDEF ou seja nesse que
está sendo pensado e que vai se chamar FUNDEJA. Quanto à questão do
livro didático, na medida em que a EJA ficou fora do FUNDEF e ainda está,
na medida em que entrar no FUNDEF ou houver a criação do FUNDEJA, é
óbvio que, nesse momento, a questão do livro didático passará a valer
também, mas é importante que haja produção didática a esse respeito. E
fundamental que isso ocorra, porque, na produção dos livros didáticos,
autores, editores, etc. preocupam-se com o ensino na chamada idade
própria. De maneira que há a necessidade de que os núcleos, as
universidades, as instituições formadoras, as associações preocupadas com
isso produzam um material e forcem também o mercado e o próprio Governo
a se preocupar com essas coisas.

A terceira pergunta vem do Flaviano Moreira Campos, da Escola Estadual
Raul Teixeira da Costa Sobrinho: "Embora saibamos que a arte é um dos
principais caminhos para o resgate da auto-expressão e da auto-estima, o
que a própria Lei de Diretrizes reconhece, por que ela é tratada com tanta
indiferença no ensino fundamental e no médio e é excluída dos currículos de
programas de jovens e adultos?".

Quem disse que está excluída da EJA? Tem que ler a resolução, Flaviano.
Isso vai depender do modelo pedagógico próprio da EJA, relacionado ao
projeto pedagógico de cada escola e ás orientações do Conselho Municipal
ou do Conselho Estadual. Não é tarefa do Conselho Nacional. 0 que o
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Conselho Nacional fez foi, simplesmente, dizer: respeitando-se o direito à
diferença, á proporção e à eqüidade, os cursos de EJA deverão obedecer,
em seus componentes curriculares, ao que está na LDB e nas diretrizes
curriculares para o ensino fundamental e para o ensino médio. Não há quem
tenha excluído Educação Física ou Educação Artística dos componentes
curriculares da EJA.

Maria da Glória, da Federação das Indústrias, SESI-MG, pergunta: "Para as
instituições de ensino que avaliam no processo. Língua Inglesa também é
disciplina optativa para a certificação no ensino fundamental?"

Volto a explicar que ela é um componente obrigatório da EJA do ensino
fundamental, mas optativo para a feitura de exames. E língua estrangeira,
obviamente. Possivelmente, no Rio Grande do Sul darão espanhol, e, numa
comunidade de alemães, talvez seja o alemão. A língua estrangeira torna-se
obrigatória nos cursos da EJA. No ensino fundamental, é opcional o exame, o
aluno não ficará prejudicado se não prestar o exame de língua estrangeira. O
mesmo não se dá no ensino médio, em que tanto a oferta da língua é
obrigatória nos cursos quanto na prestação dos exames.

O Sr. João Monlevade - Em primeiro lugar, a pergunta de Celeste Maria
Fraga de Oliveira sobre a questão do professor para trabalhar com jovens e
adultos. Essa questão é mais própria para o debate de amanhã.
Liminarmente, reafirmamos o que disseram os outros dois palestrantes: é
urgente a formação específica em nível de licenciatura e especialização do
pessoal para a EJA, para os ensinos fundamental e médio e a educação
profissional.

Pergunta do William, e é complicada: Se terceirizarmos a educação
escolar no Pais, tiraríamos o dever da União. Apesar de não gostar da
palavra "parceria", no mundo globalizado, podemos pensar nisso?"
Realmente, as coisas são muito complexas. O voluntariado não nasce pelo

zl voluntariado. Nasce pela ausência da acão do poder público ou por uma ação
diferenciada qualitativamente. Portanto, não tenho dúvida em dizer que o
veto do Presidente da República à entrada da educação de jovens e adultos
no FUNDEF está fazendo com que o voluntariado e a parceria sejam
necessários. Se não houvesse o veto, todas as garantias - de cobertura, de
abertura de matricula, de escola, de cursos - estariam no mesmo nível dos
ensinos fundamental e médio. Por que não há voluntariado para alfabetizar
crianças de 6 e 7 anos e o há para educação de jovens e adultos?

A mesma coisa está ocorrendo com a educação infantil. Pelo fato de não
haver um FUNDES, mas um FUNDEF, estão-se multiplicando as escolinhas
de ponta de rua, e, hoje, podem escrever, mais de 50% da educação infantil
no Brasil é privatizada em escolas clandestinas, às vezes nem sempre com a
qualidade necessária.
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Lamento até essa história de FUNDEJA. Depois vou entender-me com

o Conselheiro, porque a nossa proposta não é nesse sentido. A proposta do
Conselho é FUNDEB.

O Sr. Carlos Roberto Jamil Curv - E o Governo que está propondo isso.
O Sr. João Monlevade - Mas me pareceu que foi dada a notícia sem

restrições.
Edson Ferreira Filho, da Câmara Municipal de Ipatinga. pergunta: "Como

compatibilizar a qualidade de ensino dos jovens e dos adultos com a vontade
de economizar ou não investir na educação e como verificar essa
qualidade?". Essa pergunta é muito importante também. Não quero ter
deixado aqui a impressão, quando falei das opções de oferta do ensino de
educação de jovens e adultos, de que era uma forma de baratear a
qualidade.

Podemos baratear custos sem diminuir a qualidade. E o caso de empregar
não apenas nossa imaginação, mas de pesquisar e até discutir o assunto
com os próprios alunos. A grande vantagem da educação de jovens e adultos
é justamente o fato de eles serem jovens e adultos, ou seja, cidadãos
plenamente conscientes e capazes de sugerir e decidir. Portanto, de maneira
alguma queremos advogar uma derrubada de qualidade.

A última pergunta, da Suely Medeiros Rocha, é complicada também, mas
muito importante: "O professor educador de hoje está bastante desmotivado
devido às diversas políticas que os desvalorizam. Haverá garantias ao
educador de poder manter seu lugar permanente nessa proposta? Como
ficaria a questão do seu contrato?".

Realmente, há uma tendência de flexibilização do trabalho por parte dos
Governos Estaduais e Municipais, que dizem: "A vaga da criança está ai.
Crianças, sempre tereis convosco". Então, pode haver concurso, existem
vagas e quase uma estabilidade garantida. Para o jovem e adulto.
teoricamente teríamos de ter um tempo limitado, se pudéssemos traçar um
plano estratégico de escolarizar todos os jovens e adultos em dez anos.
Nesse caso, abriríamos o concurso, e, daí a pouco, o professor estaria
desempregado. Entretanto, quero dizer aos Governos que não tenham essa
preocupação, porque o professor do jovem e do adulto, se tiver formação
polivalente, poderá, no momento em que sua clientela se libertar, passar aos
níveis superiores, ser remanejado para os ensinos fundamental e médio e ir
atrás do tempo integral.

Todos estamos nos esquecendo disso, não é, Maria Auxiliadora? O ensino
fundamental integral deve ser, pela lei, implantado até 2007. E, pelo jeito, o
Darcy Ribeiro não está fazendo o seu papel do céu maravilhoso onde está.

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - A única informação que posso dar é de
que estou, como diz a gíria, vendendo o peixe do jeito que me venderam.
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Soube, através de fontes absolutamente fidedignas, que estã , sendo
estudada a criação do FUNDEJA. um  fundo especial para a educação de
jovens e adultos. Não conheço o teor, não conheço o mérito. Apenas sei que
está sendo aventada a institui ção desse fundo. Entretanto, caso isso não
venha a ocorrer, parece-me que temos de reivindicar e pressionar o Governo
Federal para que a EJA passe a fazer parte do FUNDEF, até para fazer
justiça ao direito público subjetivo.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos

expositores e ao público em geral pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião especial de amanhã, dia 8, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às 14 horas, com à
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 84a REUNIÃO ESPECIAL, EM 8/6/2000
Presidência dos Deputados Edson Rezende, Maria Tereza Lara, Antônio

Genaro e Antônio Júlio
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião -

Primeiro Painel: Composição da Mesa - Palavras da Sra. Presidente -
Palavras do Sr. Leôncio José Gomes Soares - Palavras da Sra. Liana Borges
- Esclarecimentos sobre os Debates - Debates - Segundo Painel:
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Geraldo Magela Pereira Leão -
Palavras da Sra. Maria Clara di Pierro - Palavras da Sra. Lenita Ferreira de
Oliveira - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Dilzon Meio - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Amilcar Martins - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - limas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Edson Rezende - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon
Terra Pinto - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Luiz Fernando Faria - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Wanderiey Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - As 9 horas, declaro aberta a

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

rs



274
Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2a-Secretária "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 ao prosseguimento do Fórum

Técnico Educação de Jovens e Adultos, que, nesta manhã, será composto
pelos painéis "Formação do Docente para a Educação de Jovens e Adultos"
e "O Currículo na Educação de Jovens e Adultos: Escolhas, Ênfases.
Omissões". A Presidência lembra aos participantes deste fórum que deverão
se dirigir ao Hall das Bandeiras para que sua presen ça possa ser registrada,
mediante a aposição de carimbo no crachá. Os crachás deverão ser
devolvidos no mesmo local, ao final do evento, a fim de que se fa ça a
apuração de freqüéncia, para posterior envio do certificado. Informamos
também que as atas contendo a transcrição completa deste fórum serão
publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 121712000. Aos interessados em
gravar em vídeo as reuniões do fórum esclarecemos que não será possível
fornecer cópias das gravações, razão por que haverá reprise do evento pela
TV Assembléia. A data prevista para a reprise ainda não foi definida, mas
essa informação poderá ser conseguida com a TV Assembléia, pelo telefone
290-7812. Informamos aos participantes deste fórum que está sendo
realizada, no Hall das Bandeiras, exposicão de experiências na educação de
jovens e adultos, pelas seguintes entidades: Instituto Técnico de Educação
para a Cultura - ITEC, Convenção Batista Mineira - Comitê de Ação Social-,
Prefeitura Municipal de Betim, Sistema FIEMG de Educação, Rede "Por uma
Educação Básica do Campo", Universidade Federal de Viçosa, Secretaria de
Estado da Educação de Minas Gerais, Fundação São João Bosco para a
Infância, Associação Maanain Pró-Gente, Fórum Mineiro de Educação para a
Cidadania, Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais, Centro
Arquidiocesano de Educação Popular, Centro Salesiano do Menor,
Movimento dos Sem-Terra, Associação Municipal de Pais e Alunos de
Contagem, Universidade do Estado de Minas Gerais, União Nacional dos
Grémios Estudantis, Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão das
Neves, Associação Betel de Assistência Social, Associação Mineira de
Assistência ã Criança e ao Adolescente, e Centro Universitário Newton Paiva.
A tarde, teremos reuniões dos grupos de trabalho, não sendo necessária a
marcação da presença.

Primeiro Painel
Composição da Mesa

A Sra. Presidente (Maria Tereza Lara) - A Presidência convida a tomar
assento á mesa, para a exibição do primeiro painel, o Exmo. Sr. Leõncio
Soares, Professor da FAEIUFMG, e a Exma. Sra. Liana Borges,
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Coordenadora da Educação de Jovens e Adultos e do Movimento de
Alfabetização da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul.

Palavras da Sra. Presidente
Cumprimentamos o Deputado Edson Rezende, que pro põs este fórum,

juntamente com o Deputado Rogério Correia, e todos os ilustres expositores
desta manhã. Leremos justificativa do Deputado Rogério Correia, que
coordenaria este debate: 'Aos participantes do Fórum Técnico Educação de
Jovens e Adultos, venho justificar a minha ausência da coordenação do
debate, pois, como relator da CPI que investiga o narcotráfico em Minas
Gerais, fui convocado para ir ao Triângulo Mineiro, na mesma data. Os
trabalhos dessa CPI também estão diretamente ligados à educação. E
através da informação e de programas educativos que conseguiremos alertar
a sociedade a respeito dos males causados pelas drogas, impedir que as
crianças, os adolescentes e os jovens cedam ao assédio dos traficantes.
Além de garantir a participação de meu mandato através da minha
assessoria, reitero o meu compromisso com os encontros e os
desdobramentos decorrentes deste Fórum".

Cumprimentamos, também, todas as entidades organizadoras deste
evento, entidades ligadas à educação. e queremos dizer da nossa satisfação
em estar com lideranças comunitárias e profissionais da educação, refletindo
sobre educação de jovens e adultos. Sou professora aposentada da rede
estadual de ensino e iniciei a minha carreira profissional em 1967, lecionando
para uma turma, na época, denominada educação integrada. Então, foram 25
longos anos dentro de escola, lecionando de 1a a4a série, na época, 1° grau,
como professora do Magistério, de Didática, como Supervisora, como
Diretora de escola, por cinco anos e meio, e também Secretária Municipal de
Educação, em Betim. Então, sinto-me honrada de estar aqui, junto com a
nossa categoria, refletindo sobre esse tema de extrema importância. Basta
relembrar que, em 1991, no censo demográfico do IBGE, pudemos registrar
que na zona rural tínhamos 14.340.938 pessoas analfabetas, e na zona
urbana, 18.427.640. Em Minas Gerais, 1.305.958 pessoas analfabetas na
zona rural, e na zona urbana, 1.816.719. Ora, esses dados dizem por si

j mesmos. Sabemos que já houve mudança, mas não é tão significativa.
t Temos, ainda, alto indice de analfabetismo no nosso País e no nosso Estado.

Então, é fundamental que os Governos Federal, Estadual e Municipal
invistam na educação de jovens e adultos, erradicando definitivamente o
analfabetismo e garantindo aos jovens e adultos o direito de cursar o ensino
fundamental, o médio e o superior. Esse é um grande desafio, uma utopia,
mas não podemos perdê-la de vista.

Basta dizer que tivemos também a satisfação, a honra e o compromisso de
estar com o Deputado Edson Rezende, recentemente, em uma comissão
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especial que discutiu a UEMG. Pudemos comprovar a grande importância
da universidade para o avanço tecnológico do nosso Estado e - por que não?
-, com certeza, também económico e social, que é o grande desafio colocado
para nós.

Temos que resolver um problema prioritário, que é a educação dos jovens
e adultos, mas, inserido nessa questão, temos o ensino superior como
conseqüência natural, não podemos sonhar de maneira rasteira, temos que
sonhar alto. Queremos que os nosso jovens e adultos tenham ensino
fundamental e médio e também façam o superior. E também necessário que,
pela educação, o discente seja preparado para exercer a cidadania.
Queremos educação para todos, mas não queremos qualquer educação.
Queremos uma educação que prepare o jovem para exercer a cidadania, em
uma sociedade onde avança a globalização, a informática, os meios de
comunicação. Ao mesmo tempo, há o paradoxo de grandes massas que
chegam a passar fome, crianças na rua, analfabetos, desempregados.
excluídos da sociedade. Nesse contexto, ressalta-se a importãncia da
formação do docente para a educação de jovens e adultos. Por isso, a
grande importância deste fórum e, sobretudo, deste tema.

Palavras do Sr. Leôncio José Gomes Soares
Bom dia. Agradeço o convite desta Casa, ao Deputado Edson Rezende, á

Deputada Maria José, porque todos aqui vieram motivados pela discussão
em torno da educação de jovens e adultos. E uma satisfação estar compondo
esta Mesa junto com a Liana Borges, que dentro da Rede de Apoio ã Ação
Alfabetizadora do Brasil tem conseguido desenvolver um trabalho integrado.
Na ausência de um Ministério da Educacão que busque para si a articulação
das ações em torno da educação de jovens e adultos, no Brasil, essa rede,
RAAB, vem criando estratégias de encontros, de fóruns de discussão, para
que haja possibilidade de intervenção nas políticas voltadas para essa área.

Gostaria de ressaltar a importância do evento. E Minas que toma a
iniciativa de discutir essa temática. Deixamos, um pouco, de ficar a reboque
do que vem acontecendo nacionalmente e paramos para dar uma olhada no
que temos, para fazer um mapeamento daquilo que vem acontecendo em
Minas Gerais, uma revisão. Como o evento propõe um documento, não
vamos ficar somente na discussão. Vamos procurar encaminhar resoluções
que possam interferir em ações, em políticas que, de fato, coloquem o Estado
em posição pouco mais confortável nessa área, já que, ultimamente, temos
ficado a dever.

Falo também de um momento importante porque, havendo a aprovação
das diretrizes nacionais curriculares para a educação de jovens e adultos,
isso nos possibilita um momento de flexibilizacão, não aquela que vá reduzir
direitos, mas que possibilite, dada a diversidade dessa área na qual
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entramos, chegarmos a desenhos que façam com que a educação de
jovens e adultos, numa idéia de parceiros e não como na que ontem à noite
foi tratada, e não como parceiros que substituem o que seria dever do
Estado, em parceria, em conjunto, possa ser pensada e tenha propostas de
soluções para problemas dessa natureza, na sociedade. Então, esse é um
momento em que nos colocamos no cenário para falar o que é possível fazer
dentro desse momento em que se reduziu muito o que se teria de gastos
para a própria educação. Acabamos de virar a década de 90, em que a
educação de jovens e adultos foi tratada de maneira secundária.

Por último, seria bom que dissesse de onde venho, de onde será a minha
fala, porque isso, de alguma forma, traz uma concepção de educação. Sobre
essa concepção, como ocorreu ontem, estará sempre em discussões com
outras maneiras de- pensar esse próprio campo da educação de jovens e
adultos. Como foi apresentado, sou da UFMG. onde temos, desde 1986,
habilitação para a educação de jovens e adultos, no curso de Pedagogia.
Então, viemos trabalhando na formação inicial desde esse período. Temos
também um projeto de extensão que se iniciou nessa mesma época.
Portanto, no ano que vem, pretendemos fazer uma segunda versão de um
seminário que chamamos 'Universidade e Educação de Jovens e Adultos",
visando comemorar esses 15 anos. Quando fizemos 10 anos, a Liana pôde
estar presente, relatando a experiência de Porto Alegre. A Universidade
também tem na pôs-graduação uma linha de pesquisa em educação de
jovens e adultos. Com isso, temos tentado encarar de frente essa área do
ensino, do ponto de vista da formação e da pesquisa, para que possamos ter
uma prática com relação á educação de jovens e adultos e, junto com essa
prática, a reflexão inerente à própria prática, e, partindo daí a elaboração de
nossas teorias.

Ontem, à noite, senti algumas ausências e começaria falando isso aqui
hoje. Algumas ausências são de presenças, e outra é de um fundo que a
mesa pretendia, um diagnóstico de educação de jovens e adultos, e senti que
fizeram falta algumas falas. Tivemos urna fala do Conselho Nacional de
Educação, uma da representante da Secretaria Estadual de Educação e uma
sobre a questão do financiamento da educação de jovens e adultos. Faltou

o uma fala sobre o momento em que a própria EJA se encontra no Pais, e não
só no País, podendo se estender no mundo de hoje. E lamentável que não

e possamos contar com alguém do Ministério da Educação, para dizer o que
esse órgão tem pensado e até para ouvir o que Minas tem a dizer sobre essa
área. Lamento, também, a ausência do Secretário Estadual, que tanta
expectativa nos deu, com relação a educação, no fórum de educação de
jovens e adultos, que vem se realizando desde 1998, por adesões.
Atualmente, vem se reunindo na Secretaria Estadual de Educação, iniciou
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suas reuniões na Faculdade de Educação da UFMG, em seguida
passamos a nos reunir na Delegacia do MEC, até quando existiu, e
atualmente estamos sediados na Secretaria Municipal de Educação. Quando
realizamos esse fórum pela primeira vez, convidamos o Sr. Secretário de
Educação, que infelizmente não pôde comparecer. Como o objetivo dessa
reunião é colocar o que se discutiu no papel, para que possamos interferir
nessa política, seria bom que insistíssemos para que essas pessoas
realmente comparecessem, como forma de cooperação e parceria, e
falassem, assumindo o compromisso, das medidas que o Estado vai, daqui
para frente, adotar. A falta que senti do diagnóstico de ontem é por q ue esse
tema da formação docente, para educação de jovens e adultos, nos faz
pensar sobre o mundo em que estamos vivendo, e não dá para tocar nesse
tema da formação sem tocar na educação como um todo.

Tomei a liberdade de falar um pouco de um autor, Eduardo Galeano, que
lançou um livro, em 1998, não sei se foi traduzido para o português, cujo
título eS"Patas Arriba, la Escuela Dei Mundo ao Revés", a escola do mundo
ao inverso e que demonstra como através da própria sociedade, do mundo,
estamos nos formando e como essa formacão tem se dado, voltada para o
individualismo, tirando valores, como solidariedade, e colocando outros.
Alguns títulos desse livro: "Curso Básico de Injustiça", ilustra com situações
da própria sociedade como a sociedade forma as pessoas para a própria
injustiça ,Curso Básico de Racismo e de Machismo; A Indústria do Medo,
Classes Magistrais de Impunidades; a Impunidade dos Exterminadores do
Planeta, Curso Intensivo de Incomunicação; A Contraescola, Assim, o livro
tende a ser, para algumas pessoas, um pouco pessimista, porque é um
retrato do que vivemos. Li de maneira realista, e Eduardo Galeano mostra, ao
final, o seu otimismo frente a isso, quando nos chama para viver o direito ao
delírio. Muito bonita, essa parte final, três páginas, citando onde poderia se
imaginar uma sociedade diferenciada, que me fez lembrar a letra de
"Imagine", de John Lennon, ou, se chegarmos mais perto, um Gonzaçuinha
ou Mílton Nascimento, os quais, em suas canções, mostraram um pouco
como a vida, mesmo não estando na melhor forma, poderia ser melhor.

Então, acho que nos falta ter visão de que o momento que vivemos é
cercado de muitas dificuldades, a economia vem ditando os eixos da
educacão, e com esse investimento se transforma em gastos, e parte da
educação, como no caso dos analfabetos, que têm idade acima de 40 anos e
são colocados como sociedade descartável, e, com isso, longe do direito de
educação. Algumas partes desse diagnóstico deverão ser completadas aqui,
na fala da Eliana, ou da Maria Clara, que vem logo após e talvez
complemente um pouco esse momento que estamos vivendo. Com  relação à
educação de jovens e adultos, estamos vivendo um momento de superação
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de alguns conceitos, e um deles é educação compensatória. Durante bom
tempo a educação foi entendida como reposição do tempo perdido, e a
COINEA, cuja quinta versão se realizou em Hamburgo, em 1997, coloca nova
meta, que é a educação ao longo da vida, que se diferencia daquela que é só
para recuperar o tempo perdido. Com isso, a alfabetização, durante bom
tempo, em nosso Pais, tratada como mera assinatura ou decodificação de
letra, passa a ser encarada por um período mais extenso de atividade, e não
aquele que possa ser feito em 40 horas ou em três meses, mas o próprio
conceito de atíabetismo funcional da UNESCO exige pelo menos quatro anos
de escolaridade para que uma pessoa possa ter os domínios da leitura, da
escrita e da matemática. Vamos encontrar essa idéia da alfabetização, vista
como algo que qualquer um pode fazer, já há algum tempo, enraizada em
nosso País. Em 1947, tivemos a primeira campanha nacional de educação
para adultos, e essa campanha trazia um livro de instruções para
professores, e, no meio dessa campanha aparecia a seguinte frase, daquele
que coordenou a campanha por muito tempo: "E mais fácil, rápido e simples
ensinar a adolescentes e adultos do que ensinar a crianças". Essa é uma
frase chave para entendermos a mudança conceitual que estamos vivendo
hoje. O argumento para isso era: O texto afirma que se pode ensinar a um
adolescente ou a um adulto na metade do tempo necessário ao ensino da
criança. As crianças estão ainda em crescimento, são menos capazes, agem
por impulsos Ao contrário, o adolescente ou adulto, que procura uma escola,
assume consigo mesmo o compromisso de aprender bem depressa. Essa é a
idéia que veio de 1947, e se enraizou entre nós, e não passou; muitas
pessoas continuam acreditando que para o adulto é possível um tempo
menor. Junto com essa idéia de um tempo menor, vem a idéia de campanha:
que me parece ser outro conceito que estamos procurando superar. Vê a
alfabetização como algo que pode ser feito rápido com qualquer pessoa, em
qualquer lugar, sem precisar de preparação. Uma frase da pesquisadora

O Rose Maria Torres demonstra isso: "Qualquer um que sabe ler ou escrever
pode converter-se em alfabetizador". Isso, que ainda escutamos com certa
freqüência, coloca a questão da profissionalização da educação distante,
porque traz para si o conceito de voluntariado, sobre o qual vou falar depois.

Para a UNESCO, e isso é recente, de abril de 2000, saiu um livro, trazendo
a pesquisa sobre o alfabetismo funcional em sete países da América Latina,

' onde a constatação de que, para alfabetizar, e ai vem o conceito recente de
letramento, é necessário esse prazo de quatro anos, para que as pessoas
desenvolvam a capacidade de uso depráticas da leitura e da escrita. Esses
conceitos estão relacionados mais à alfabetização, mas se analisarmos a

s educação de adultos, vamos encontrar um outro conceito, o de ensino
supletivo, que sofreu modificação a partir da Constituição de 1988.
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Ontem, o Conselheiro Cury falava, em tom forte, que acabou o ensino

supletivo, quando em Minas tivemos, desde a década de 70, orientados pelo
próprio MEC, uma diretoria de ensino supletivo no interior da Secretaria
Estadual de Educação. Então, o conceito de supletivo é substituído pelo de
educação de jovens e adultos, isso porque a transposição de conteúdos está
ligada a algo que é mais reduzido do que educação, que é um processo mais
amplo, e o ensino na questão da formação leva o professor a ser mais
alguém, como alguém que divide o momento da própria formação. Vamos
encontrar nesses dois conceitos a utilização em massa da figura do
voluntário. Essa figura que existiu durante vários anos e ainda continua
existindo, faz com que o professor que atua na educação de jovens e adultos
seja visto como alguém que precise ter apenas boa-vontade e escolaridade
mínima. Esse conceito de educação, que é mais amplo e que substituiu o
supletivo, passa a requerer formação mEnima para a atuação nesse campo.
Agora, para essa atuação, são necessárias condições que não estão
relacionadas só com aspecto da formação inicial que se dá na universidade
ou na formação em serviço e a continuada, que se dá nas próprias redes ou
em locais de trabalho. Têm a ver com as próprias condições materiais em
que se dá esse trabalho.

Vou lembrar um texto de Minas, de 1958, quando aconteceu o II Congresso
Nacional de Jovens e Adultos, quando educadores de Minas se reuniram no
Instituto de Educação e elaboraram um documento para ser enviado a esse
Congresso, na ex-Capital de nosso País. Esse texto passou a fazer parte do
relato que Minas fez, no Rio de Janeiro, naquele momento: Com os
vencimentos atuais, não se consegue atrair os profissionais mais dedicados e
mais competentes, e sim os mais necessitados". Parece-me que essa
professora, em 1998, não estava muito distante de fazer alguma profecia,
porque, senão, não teríamos um mapeamento no Brasil de hoje, mostrando a
situação em que o professor se encontra. A questão das condições interfere
diretamente no tempo que o professor tem para a sua formação, na medida
em que tem classes mais numerosas e maior número de aulas, menos tempo
tem para sua formação, que é contínua. Do mesmo modo, a formação da
prática, que faz parte da formação permanente, fica prejudicada.

Por não ter tempo para me estender demais, escolhi três trechos de
documentos recentes, que fazem parte da agenda de quem está trabalhando
na educação de jovens e adultos: um é a declaração de Hamburgo, de cuja
agenda tirei um trecho, que orienta para nós, pelos próximos anos, metas
para a formação da educação de jovens e adultos, outro, um relatório
simples, do Encontro Nacional de Educação para Jovens e Adultos, realizado
no ano passado, no Rio de Janeiro; o terceiro, as próprias diretrizes nacionais
curriculares para educação de jovens e zcultos, lembrando que, para
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entendermos esses trechos, é necessário que partamos da própria
Constituição. A Constituição de 1988 ampliou o atendimento à educação
antes dos 7 aos 14 anos e ampliou sem estabelecer faixa etária. Foi um
grande ganho para a educação de jovens e adultos. Em seguida â
Constituição, tivemos a LDB, que nos arts. 37 e 38 traz o que se entenderia
por EJA.

No contexto dessas duas, é possível entendermos o que diz a primeira
Declaração de Hamburgo: "Melhorar as condições de trabalho e as
perspectivas profissionais dos educandos e dos adultos, professores e
facilitadores, elaborando políticas e adotando medidas para melhorar o
recrutamento, a formação inicial e o exercício do emprego, as condições de
trabalho e a remuneração do pessoal empregado nos programas e nas
atividades de jovens e adultos a fim de garantir quaiidade e continuidade
desses programas e atividades, incluídos os conteúdos e os métodos de
formação".

O segundo documento é do Encontro Nacional que ocorreu no Rio, ano
passado, que diz, sobre a formação docente: "A formação de educadores de
jovens e adultos vem sendo assumida progressivamente pelas universidades,
com programas amplos, decorrentes de convênios com entidades da
sociedade civil. Algumas dificuldades, em especial, vêm sendo apontadas no
processo de formação: 1° - caráter voluntário, que leva a uma provisoriedade
nas ações; 23 - a ausência de preocupação com a profissionalização dos
educadores; 3° - a escassez de pesquisas e produção do conhecimento que
subsidiem tanto a formação do educador quanto à sua prática docente; 4' - a
falta de concursos públicos para a área, que evidencia o não-reconhecimento
da educação de jovens e adultos como habilitação profissional".

Por último, o terceiro documento, das diretrizes, cujo relator esteve aqui
ontem, diz: 'Formação docente para a educação de jovens e adultos. Pode-
se dizer que o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além
das exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à
complexidade diferencial dessa modalidade de ensino. Assim, esse
profissional do magistério deve estar preparado para interagir empaticamente
com essa parcela de estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo,
jamais um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa-vontade ou por
um voluntariado idealista, e sim um docente que se nutra do geral e também
das especificidades que a habilitação como formação sistemática requer".

Depois de citar esses três, pararia por agora, porque meu tempo se está
encerrando. Em seguida, ouviremos a Liana. Quando começar o debate, se

-c houver necessidade, complemento com mais anotações que trouxe. Muito
obrigado.

Palavras da Sra. Liana Borges
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Bom-dia, Certamente, para alguns de nós, não é o primeiro encontro:

porque há algumas fisionomias que consigo reconhecer, além,
evidentemente, do Léo, que já fez referência. Temos tido possibilidade de
nos encontrar em diversos momentos. Esse foi um dos motivos que me fez
aceitar esse desafio, quando a Assembléia Legislativa me procurou dizendo
deste momento tão importante para o Estado. Pensei que estava na hora de
retornar para saber o que anda ocorrendo aqui, porque, às vezes, não
conseguimos, dado ao tamanho do Pais, fazer esse acompanhamento mais
de perto. Então, pensei que poderia reencontrar vocês, até porque, desde o
ano passado, encontro-me em outro lugar que não a q uele em que me
encontrava quando estive aqui, em 1998. Nessa época, coordenava a
educação de jovens e adultos na Prefeitura de Porto Alegre. Hoje, trabalho
na rede municipal. Esse trabalho é bastante simplificado em relação ao que
se precisa fazer em uma rede estadual, na proporção que é o Rio Grande do
Sul.

Para que possamos nos situar, organizei minha intervenção em três
aspectos, não me estendendo nos dois primeiros. Aprofundarei mais o
terceiro aspecto, que diz respeito especificamente ao nosso tema, que é a
questão da formação permanente de educadores e educadoras de EJA, uma
vez que esse é o debate posto.

Antes de entrar especificamente nesse ponto, farei o percurso que o Léo
fez, tentando explicitar de que lugar falo. O lugar de onde se fala representa
aquilo que se tem pela frente e a tarefa cotidiana que desenvolvemos em
EJA, que : certamente, é diferenciada, por exemplo, do lugar que o Léo fala,
tão necessário para EJA, que é o espaço das universidades, das academias,
que não é o meu lugar. Falo, portanto, de um governo, da rede pública
estadual do Rio Grande do Sul, com uma tarefa junto a outras pessoas de
coordenar a EJA. Esse Governo que se iniciou em 1999 tem como
característica principal a constituição de outra lógica de poder, de outra
organização de sociedade, portanto, de educação, cujo centro de toda a
organização, de todas as nossas políticas sociais e educacionais têm como
eixo central a construção dessas políticas por meio da garantia efetiva de
participação de todas as pessoas que vivem naquele Estado.

Estamos tentando dar conta, em todas as ações de governo, em todos os
setores: saúde, habitação, agricultura, cultura e, evidentemente, junto a todas
as práticas desenvolvidas na Secretaria de Educação.

Para situar, a característica do Governo é destacar que a participação é um
princípio que perpassa todas as nossas ações e a construção de todas as
nossas políticas. Em decorrência do cumprimento desse princípio, nós, da
Secretaria de Educação, temos uma organização que respeita, vai na direção
do cumprimento desse princípio.
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No que se refere especificamente à educação. o segundo aspecto que

quero situar, desenvolvemos na Secretaria uma prática político-pedagógica
que tem como suporte o desenvolvimento de eixos, cinco ações de Governo
no que se refere às políticas educacionais colocadas no texto de nosso
programa de Governo. O primeiro eixo que sustenta nosso trabalho é todo o
cuidado e toda a prática para garantir o que chamamos de democratização
do acesso, quer dizer, garantir a todas as pessoas o acesso à escola pública,
entendendo, evidentemente, a inclusão das pessoas jovens e adultas,
conforme o Léo situou nessa reconceptualização da EJA.

O segundo não é só a democratização do acesso, mas do conhecimento,
ou seja, como podemos não só garantir que todas as pessoas cheguem à
escola pública, mas que permaneçam e tenham sucesso na escola. O
terceiro eixo - não tenho tempo de me estender sobre cada um, mas a idéia é
situar amplamente qual é a ação da educação - é a democratização da
gestão, como podemos, comunidade escolar e os diferentes segmentos da
escola, pais alunos, professores e funcionários, organizar e definir a escola e
o projeto político pedagógico que se pretende. O quarto passa pela formação
e pela valorização dos trabalhadores em educação. Por fim, o quinto eixo tem
que ver com nossa posição enquanto Secretaria de Educação no que diz
respeito aos regimes de financiamento e colaboração, o que cabe à
Secretaria de Educação, o que cabe aos municípios e o que cabe, ou deveria
caber, ao Governo Federal-

No bojo dessas cinco diretrizes que permeiam toda a ação pedagógica da
Secretaria de Educação, estamos desenvolvendo nossa prática. Quando falo
em toda a nossa prática, refiro-me a todos os educadores da rede pública
estadual, incluídos os educadores de EJA, o que, para nós, da EJA, é
extremamente importante porque, pela primeira vez na história da educação
do Rio Grande do Sul, a EJA passa a fazer parte objetiva e concretamente de
uma política de educação para toda a rede estadual. Temos tido cuidado em

O deixar muito claro que nós, educadores de EJA, estamos incluídos nessa
política educacional. Mas, historicamente, sabemos que ainda hoje isso não
vem ocorrendo.

Para aprofundar esse segundo tema, a política de educação da Secretaria,
serei sucinta. Estamos desenvolvendo e ai precisamos entender nós,
educadores de jovens e adultos incluídos nessa proposta, o que chamamos
de constituinte escolar, uma proposta de reflexão sobre a ação pedagógica
que vem sendo desenvolvida na rede estadual ao longo de sua existência.

Essa constituinte escolar está organizada em cinco momentos, iniciando
em abril do ano passado e estendendo-se até dezembro deste ano. A medida

a que passar a detalhar os cinco momentos, entrarei no terceiro eixo de minha
fala, que é como nós, da EJA, estamos na tentativa de garantir um processo
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de formação continuada de educadores de EJA por dentro do processo da
constituinte escolar, não à parte do restante da discussão que se tem feito
sobre o reordenamento e a reconstrução de propostas político-pedagógicas
para toda a rede escolar do Rio Grande do Sul.

Ainda para situar o que é a EJA no Rio Grande do Sul, há três grandes
ações. Uma conhecida por todos, que se chama exame supletivo. Temos
uma avaliação do que representa a reorganização e a requalificação dos
exames supletivos do Estado. Para terem dimensão do tamanho do problema
que estamos enfrentando, no ano de 1999, tivemos ! em todo o Estado, 100
mil inscritos para os exames da educação básica, incluindo, portanto,
educação fundamental e em nível médio. Desses 100 mil que se
inscreveram, 60% não compareceram no momento da realização das provas.
Com relação aos que compareceram, tivemos, em média, 15% de aprovação
em algumas disciplinas em que os candidatos haviam se inscrito.

Essas 100 mil inscrições representaram um conjunto de 1 milhão de provas
de exames requeridos. Então, o tamanho dos exames supletivos no Rio
Grande do Sul é absolutamente absurdo. Depois, se tivermos tempo, posso
colocar o que fizemos a partir dessa experiência de 1999 para 2000 para a
requalificação e o reordenamento dos exames supletivos.

A outra ação de EJA que desenvolvemos na rede, uma prática histórica,
tem mais ou menos 30 anos, desde a Lei n° 5.692, de 1971, que ocorre na
rede estadual; é aquela que também encontramos em todos os Estados e
municípios brasileiros que estão na direção de grupos de alfabetização, os
quais, no Rio Grande do Sul, se chamam Projeto Ler e estão em processo de
reordenamento. O Projeto Ler conta com um grupo de aproximadamente 500
professoras alfabetizadoras responsáveis pelo primeiro segmento do ensino
fundamental.

Além do Projeto Ler, há os tradicionais e arcaicos centros de ensino
supletivo, bem na visão, apontada anteriormente pelo Leo, do voluntariado da
disciplina, da suplência, do ensino, da não-formação, com a vertente de uma
base tecnicista e positivista de conhecimento. Hoje, temos no Estado seis
centros de ensino supletivo, o que envolve mais ou menos outros 500
professores de 5a série até o final do ensino médio. Temos também no
Estado, por sua cultura rural, centros rurais de ensino supletivo que
trabalham com a educação fundamental e com o ensino médio, na questão
da formação profissional da agricultura, e do ensino técnico agrícola, que são
outros seis centros rurais com mais ou menos 600 professores. Em todo o
Rio Grande do Sul, em várias escolas, há turmas de suplência que não estão
vinculadas ao Projeto Ler, nem ao SESI, nem ao CRES; são coisas soltas
que as escolas, ao longo desses 30 anos, foram implantando. As turmas de
suplência vão da 5a série até o 30 ano do ensino médio. Há mais ou menos
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1.200 turmas de suplência espalhadas por todo o Estado.
Além disso, na rede, temos o que se chama, nesse momento, núcleos de

orientação aos exames supletivos, que não têm matricula. O aluno não tem
vinculo; Na verdade não é um aluno. Busca os módulos e estuda em casa,
posteriormente faz os exames. Se quiser, pode marcar atendimentos
individuais, na visão de suplência.

O Rio Grande do Sul tem mais ou menos 100 núcleos de orientação, com
mais ou menos 800 professores. São 5 mil professores de EJA na rede
estadual, nos exames supletivos. Outra ação de EJA, do nosso Governo, que
se iniciou em 1999, chama-se Movimento de Alfabetização do Rio Grande do
Sul - MOVA-RS -, de acordo com a concepção original do MOVA de São
Paulo, a partir de Paulo Freire. Essa é a primeira ação de EJA construída no
nosso Governo que, neste momento, tem, em todo o Rio Grande do Sul, 4 mil
grupos de alfabetização de jovens e adultos na relação com a sociedade civil.
Isso pode dar idéia do tamanho do desafio e da qualidade necessária para
garantirmos esse processo de formação continuada a partir da nova visão e
de idéias apontadas para a EJA.

Não vamos falar sobre os exames supletivos, nem sobre o MOVA. Estamos
fazendo a formação continuada dos educadores de EJA, na rede estadual, a
partir daquele universo do Projeto Ler, dos centros supletivos, dos centros
rurais, das turmas de suplência e dos núcleos que preparam os exames,
articulados pela lógica da constituinte escolar.

A constituinte escolar iniciou-se no ano passado e tem cinco momentos. No
primeiro, denominado momento de sensibilização, a Secretaria da Educação,
enquanto poder público, foi ao encontro da comunidade escolar e da não
escolar para convidá-las a participar - porque esse é o eixo que norteia todas
as políticas de Governo - e refletir sobre o que temos de educação no Rio
Grande do Sul, o que pensamos alterar e como fazer coletivamente essa
proposta político-pedagógica.

' Esse momento de sensibilização aconteceu nos meses de março, abril e
maio do ano passado, e nós, da EJA, realizamos 30 seminários. O Rio
Grande do Sul é dividido em 30 regiões educacionais - Porto Alegre e outras
29 regiões - que dividem geográfica e administrativamente o Estado. Em 30
seminários regionais nos encontramos com professores, direções de escola e
alunos de EJA que compõem aquele universo Ler, CRES, NOES e outros,
para analisarmos que prática e que realidade a EJA havia construido ao
longo da sua história.

Esse primeiro momento da constituinte escolar produziu um segundo, que
chamamos de estudo da realidade e resgate de práticas. A lógica da

a' constituinte passa pela reflexão sobre a prática existente e pelo
j redimensionamento delas. Nesse segundo momento da constituinte escolar
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tivemos outros 30 seminários de EJA, para ouvir relatos de experiência.
práticas de sala de aula de todo o universo da EJA e, após os 30 seminários,
realizamos 8 seminários macrorregionais, agrupando 30 regiões em 8, a
partir de representações das 30 regiões. A partir do resgate de práticas,
definimos com os educadores e educandos da EJA quais as temáticas
representam problemas político - pedagógicos que por esse coletivo
precisam ser superados.

E importante destacar que, ao mesmo tempo que a EJA vivia esse
processo, ele ocorria para o conjunto da escola, envolvendo os outros níveis
de ensino: ensinos fundamental, infantil e médio Não foi um trabalho
produzido só pela EJA, não nos podemos esquecer desse detalhe. O que se
produzia em EJA se articulava depois para os seminários regionais que
envolviam todos os níveis de ensino.

Como o nosso tempo esgotou, estamos aprofundando, na EJA, os temas
que representaram problemas, a partir do segundo momento da constituinte,
no qual desenvolvemos os 30 seminários e os 8 seminários macrorregionais
de resgate de práticas.

No aprofundamento das temáticas, na semana retrasada, realizamos um
seminário estadual, com professoras alfabetizadoras no Projeto Ler. Fizemos
um seminário de uma semana, num regime quase de internato - manhã,
tarde, noite - para que pudéssemos discutir e reescrever o conceito de
alfabetização, o referencial teórico para a alfabetização de jovens e adultos. a
metodologia e a questão da construção psicogenética da língua escrita.
Neste momento, estamos buscando os temas apontados como desafio para
a EJA, desdobrando essas temáticas em seminários, em reuniões de
trabalho e reflexões

Na próxima semana, estaremos reunidos com o grupo de professores dos
centros de ensino supletivo para reconceitualizar ensino supletivo e EJA e
pensar quais bases teóricas sustentarão o redimensionamento dessa visão
de suplência para a EJA. Já realizamos um seminário de redimensionamento
conceitual dos centros rurais de ensino supletivo. Conforme o Cury apontou,
a suplência - para quem não se deu conta - morreu. Precisamos põr outra
visão de EJA no lugar. Mas não é suficiente trocar o nome, a essência do
trabalho deve ser apontada.

A nossa idéia tem sido essa, como partiremos da prática que os
educadores de EJA do Estado acumularam ao longo da sua experiência e
refletir, a partir dessa experiência, o que a EJA tem produzido, pelo menos
nesta última década até os dias de hoje. Põem o nosso trabalho em outro
lugar que não é no que historicamente a suplência foi posta.

Como tratamos a formação pedagógica dos educadores do MOVA, fica
para o debate, se houver interesse.
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Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os participantes

poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para agilizarmos o debate, os
participantes que desejarem fazer uso do microfone devem inscrever-se
previamente. Cada participante disporá de 2 minutos para a sua intervenção.
Solicitamos àqueles que desejarem fazer uso da palavra que sejam objetivos,
dispensando as formalidades das saudações pessoais.

Debates
A Sra. Maria do Carmo Frias - Sou da Secretaria de Estado da Educação.

Profa. Liana, traz-nos um certo cansaço e desânimo, para não me aprofundar
em reflexões filosóficas, a citacão dos números: são tantos os analfabetos,
alijados e sem escola. Dessa exposição, gostaria que aprofundasse mais no
que, creio, ficamos mais atentos e desejamos saber: como é realizado o
primeiro eixo dos cinco compromissos do Estado do Rio Grande do Sul,
exatamente a prática do acesso. Como é considerada essa situação de
excluídos do processo?

A Sra. Presidente - Proponho que façamos em bloco. Há uma segunda
pergunta para a Profa. Liana, do Sr. Paulo Bréscia, do Departamento de
Educação, Regional Nordeste, Prefeitura de Belo Horizonte: "A formação
continuada em serviço é dada apenas por cursos e seminários ou a forma de
organização do trabalho no interior das escolas proporciona momentos e
oportunidades de formação continuada?".

Outra, também de Paulo Bréscia, para o Prof. Leõncio: "A concepção da
EJA enquanto reparação de uma divida social pode ser compreendida como
restruturação educacional ou se inscreve no bojo de um projeto de nova
sociedade?".

A Sra. Maria da Glória de Oliveira - Para a Liana: como se dá a formação
dos profissionais do morro?

O Sr. Frederico Pecorelli - A nossa pergunta leva em consideração o
relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação Para o
Século XXI, conhecido como Relatório Jacques Dolores, em que na formação
do professor devem se considerar as competências e habilidades
compreendidas em aprendizagem, os quatro pilares da educação da
aprendizagem ou do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver junto, aprender a ser. Isso está também no Capitulo VI, "Um
Passaporte para a Vida, Educação Básica, Alfabetização de Adultos", do
Relatório de (...). na Tailândia. O que gostaria de colocar para a Mesa, em
especial para o Prof. Leõncio e a Profa. Liana, é a importância de não se

.s excluir da formação do educador de jovens e adultos aqueles em situação de
l risco. Muito bem está relatado aqui, na Agenda Social 2000 do Estado de
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Minas Gerais e em outras pesquisas, que os grupos de pesquisa
precisam participar ativamente para aliar a prática à teoria, dentro do
cotidiano da formação da EiA.

O Deputado Edson Rezende - Não podemos perder a oportunidade da
presença da Liana entre nós e da experiência do Rio Grande do Sul. Com
relação ao financiamento, Liana, gostaria de saber, dentro da reflexão de
vocês, que está à frente da nossa, corno se colocam o financiamento e a
responsabilidade com relação aos três níveis de poder: União. Estado e
municípios. Segundo, está garantido no orçamento do Rio Grande do Sul
parcela de recursos para a EJA?

A Sra. Liana Borges - Darei respostas especificamente sobre a EJA, não
entrarei na questão do acesso ao ensino médio, da educação infantil, do
financiamento do ensino médio, da educação infantil e especial.

Em relação ao acesso à EJA, dados o tamanho do problema e a realidade
no Rio Grande do Sul, há, hoje, na maioria dos casos, a mesma oferta que
havia há 20 ou 30 anos. Isso significa que não existia política pública para a
EJA e ampliação alguma do atendimento, para que mais pessoas tivessem
acesso a ela. Dada essa realidade, o que definimos na época do programa
de Governo? Que essa primeira gestão priorizará o acesso dos jovens e
adultos que não estão alfabetizados dentro do conceito de alfabetização
apontado pela UNESCO: aquilo que representa, no mínimo, o primeiro
segmento do ensino fundamental. Então, a nossa prioridade sobre o acesso
está dirigida à alfabetização de jovens e adultos.

O que temas feito concretamente em relação a isso? O Projeto Ler, sobre o
qual já comentei, está presente em 130 municípios dos 457 que o Rio Grande
do Sul possui. Vejam que está muito longe do total do Estado. Então,
estamos, até o mês de setembro, implantando, na rede estadual, turmas de
alfabetização de jovens e adultos, para garantir pelo menos uma turma em
cada município do Estado. E temos um plano de trabalho para que, até o final
do nosso Governo, possamos triplicar o número de turmas de alfabetização
de adultos na rede estadual. Isso em relação ao acesso na rede.

Sobre o MOVA, que é a articulação do Governo com a sociedade civil,
temos uma meta bastante ousada. O Rio Grande do Sul possui 9% de
analfabetos, ou seja, 650 mil pessoas que não sabem ler e escrever. A nossa
meta, até 2002, é organizar 25.000 grupos de alfabetização. Se cumprirmos
essa meta, teremos a possibilidade de iniciar a alfabetização de mais ou
menos 400 mil pessoas daquele universo de 650 mil. Hoje, o MOVA mantém
funcionando 4 mil grupos de alfabetização, ou seja, são mais ou menos
45.000 pessoas tendo acesso a esse conhecimento elementar.

Com relação ao processo de formação dos educadores voltados para a
EJA, se acontece somente em cursos e seminários ou também nas escolas,
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outra iniciativa original do Governo foi dividir o Estado em 30 regiões
educacionais. Cada região tem uma delegacia de educação, cuja equipe é
composta por três ou quatro pessoas que coordenam pedagógica e
politicamente a EJA. Isso nunca aconteceu antes. As DEs possuíam gerentes
dos ensinos supletivos. Hoje, há equipes com perfil político e pedagógico
para coordenar a EJA. Portanto, todos esses cursos e seminários são
desdobrados em cada região, por meio dessas coordenações, envolvendo as
escolas, a comunidade escolar e a sociedade. O desdobramento desse
trabalho se dá de acordo com a realidade da região. Em algumas, onde os
municípios são distantes 300 ou 400km, as escolas são sediadas no campo,
e o acesso não é facilitado. A realidade do desdobramento se dá em função
das experiências e das possibilidades de cada região.

O processo de formação pedagógica do MOVA é bastante complexo, mas
destacarei algumas questões importantes. Existem três segmentos que
organizam o MOVA. Um deles chama-se Animadores Populares de
Alfabetização. Cada município tem um animador: portanto, são 467. Essa
pessoa é aquela que articula, divulga e faz a mediação do MOVA em seu
município, indo ás entidades, explicando o que é esse projeto, o que é
preciso para se conveniar, etc. Os Animadores de Alfabetização participam
de um seminário inicial na abertura de cada ano, em que se reflete sobre a
prática e outras coisas. Têm, na coordenação regional, uma reunião mensal,
em que se encontram para discutir sobre o trabalho. Temos ainda um
seminário estadual, em que encontramos todos os animadores do MOVA, em
agosto. No ano passado foi o primeiro, mas já estamos preparando o
segundo.

O segundo segmento é o dos Apoiadores Pedagógicos, pessoas que
trabalham com a formação pedagógica dos educadores populares. Cada seis
educadores têm uma Apoiador Pedagógico, que também participam de um
seminário de formação inicial, uma reunião mensal na sua região, com dois
turnos de reflexão teórico-prática sobre a experiência do apoiador
pedagógico, e um seminário estadual, em que encontramos todos os
apoiadores. São quase 800 apoiadores pedagógicos em todo o Estado.

Os 4 mil educadores populares são os alfabetizadores de sala de aula.
Antes de iniciar o trabalho em sala de aula, participam de um curso de
formação inicial de 20 horas. Espero que entendam os números citados,
dimensionando o que representa a EJA no Estado. Somente neste ano, em
março, abril e maio, realizamos 50 cursos de formação inicial para os

o educadores do MOVA. Pessoalmente, envolvi-me em 20, para acompanhar
como esse processo ocorre. Os educadores, então, têm formação
pedagógica semanal, que é feita pelos seus apoiadores pegagógicos -
encontros de trocas, estudos, produção teórica e sistematização - e
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passaremos a ter um seminário estadual de avaliação do MOVA, com a
representação de animadores, apoiadores, educadores e educandos, para se
pensar nele como rede estadual de ação pedagógica.

Sobre o financiamento a que o Deputado se referiu, temos enquanto
política educacional, no orçamento da Secretaria de Educação, um
orçamento para a EJA, porque não dispomos de recursos federais.
Buscamos aquele famoso recurso do FNDE, que foi cortado pela metade,
com três meses para gastar, mas é muito pequeno para o tamanho do
trabalho a desenvolver. Temos três orçamentos na EJA: um, voltado para a
execução e a qualificação dos exames supletivos, que deve estar em torno
de R$2.500,300,00 um orçamento para o MOVA, que gira em torno de
R$9.000,000,00; e um orçamento para toda a política de EJA, LER, ( ... ), em
torno de R$4.000,000,00, e quase todo voltado para a questão da formação
pedagógica continuada.

E esse o orçamento da EJA no Rio Grande do Sul.
A Sra. Presidente - Cacilda Silveira Pinto, da ULTRAMIG, solicita à Pro?

Liana que deixe seu e-mail", para que possam conversar mais sobre a
educação continuada a partir de Paulo Freire, que está sendo implementada
no Rio Grande do Sul. O mesmo solicita-se do Prof. Leõncio, e esta
coordenadoria sugere que os expositores deixem outros endereços de
contato, onde obter informações que não foram passadas aqui,

O Prof. Leõncio José Gomes Soares - Notem como chamam nossa
atenção os números do Rio Grande do Sul. Esse mapa nos dá a idéia do
universo da EJA no Brasil. Sair do município e assumir isso em ãmbito de
Estado aumenta nossa responsabilidade, porque os desafios se mostram
cara a cara.

Frederico perguntou como a EIA desenvolve a exclusão ou a inclusão do
jovem em estado de risco. Existe diferença entre o que já está consolidado
internacionalmente que é a área de educação de adultos, e os países do
Terceiro Mundo, subdesenvolvidos, emergentes, periféricos, em que a sigla é
EJA.

A literatura internacional chama de educação permanente o trabalho com
jovens e adultos, ou seja, a atualização de conhecimentos e a aquisição de
competência é que são considerados EJA. A sigla CONFINTEA é
Conferência Internacional de Educação de Adultos. Já a África, a América
Latina, o Leste europeu e parte da Asia têm parcela significativa de jovens
envolvidos nesse trabalho, que, no Brasil, é assumido pela EJA.

Ontem, o Conselheiro falou da idade limite dessa juventude. Tem de haver
limite, senão se acaba chegando ao adolescente e até mesmo à criança.
Temos feito pesquisas para conhecer o número referente ao universo juvenil
e deduzir que interferência deve haver na formação do docente .que
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trabalhará com uma população que se diferencia muito do próprio adulto.

Na década de 80. vivemos o romantismo da educação dos adultos, quando
os alunos, todos mais velhos, reconheciam o trabalho do professor. Hoje,
enfrentamos desafios. Temos de estar todo o tempo alertando os alunos
jovens e adultos sobre os aspectos positivos que essa convivência
heterogênea traz, porque, na verdade, o que se tem observado é exatamente
o contrário.

A Profa. Liana está nos mostrando passos a serem dados, e o rico
momento que estamos vivendo aponta que os conceitos surgem a partir da
prática, que altera ou supera um conceito anterior. Estamos vendo que é
preciso resgatar alguns conceitos, porque continuam respondendo a
exigências reais. Novas teorias surgem quando as que existem já não
respondem aos desafios. Não dá para continuarmos trabalhando com
conceitos requentados, que foram ultrapassados e que já não dão resposta à
necessidade atual.

A Sra. Presidente - Perguntas à Profa. Liana. De Geralda Lúcia, de
Ipatinga: "O processo de formação continua do educador aponta o avanço do
Rio Grande do Sul diante dos demais Estados. Respeitando o tempo
curricular do aluno, qual o recurso usado pela Secretaria para garantir os
momentos coletivos tão importantes para o desenvolvimento desse
trabalho?".

De José Geraldo de Assis, do Sind-UTE de Ipatinga: "Muito se tem falado
na formação do educador. No entanto, pouco tem sido feito pela valorização
do profissional educador. Que ações especificas vêm sendo implementadas
em seu Estado?".

De Sandra Maria Baldoni Lara, da 4 SRE: "Favor explicitar o trabalho de
formação dos professores, assim como foi feito com o de capacitação dos
professores da EJA".

De Soraia Costa e de Simone Soares Campos, respectivamente, ambas da
Associação Manaim Pró-Gente: "O que é utilizado como fator de motivação
para os 5 mil professores?"; "Quais as instituições que compõem o (....) Rio
Grande do Sul e quais os critérios exigidos para se fazer parceria?".

As seguintes perguntas foram dirigidas ao Prof. Leõncio. De Sandra Mara,
aluna da Faculdade de Letras da UFMG: "O senhor falou sobre ao
especialização voltada para a EJA existente na Faculdade de Educação.
Minha preocupação é com a preparação do professor de matemática,
português e biologia. Somos preparados para atender a alunos de
determinadas faixas, em detrimento de outras. Não seria o caso de estender
a preparação para os demais cursos de licenciatura, ou oferecer cursos de
extensão ou especialização para futuros professores da EJA?".

De Manha de Freitas, do CESU: "Qual sua opinião a respeito da campanha
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da Rede Globo sobre o trabalho voluntário Amigos da Escola?. Com a
palavra. o Prof. Leôncio.

O Sr. Leôncio José Gomes Soares - Vou completar a resposta ao Paulo.
Entre os conceitos que disse, anteriormente, que precisam ser mantidos, um
é o que Paulo Freire definiu como sendo educação: "Educação é ato criativo
e, portanto, ato político".

Estamos no momento de descobrir como garantir aos jovens e adultos,
além do acesso à escola, o direito de ter uma experiência de escolarização
significativa. Trocaria o conceito de qualidade total da década de 90 pelo de
direito à experiência de escolarização significativa. Isso nos ajuda a demarcar
tempo e espaço necessários e exigidos de acordo com os interesses dos
jovens e dos adultos.

A Sandra, da UFMG, digo que o que existe na UFMG não é curso de
especialização, mas habilitação para a Pedagogia. Atualmente, um ótimo
curso de especialização tem sido desenvolvido na Universidade Federal
Fluminense e tem atendido, principalmente, às redes públicas de ensino. Há,
ainda, dois outros cursos de formação de formadores. O da CUT, um curso
amplo, com material bem sistematizado, e o do SESI, de âmbito nacional,
que usa a metodologia da educação à distância.

Quanto à UFMG, se estamos conseguindo trabalhar com o pedagogo,
como fazer com os demais professores? O programa de educação básica da
UFMG, que pega desde a alfabetização até o ensino médio, tem possibilitado
a mais de 50 licenciandos uma experiência prática com jovens e adultos.
Esse é um número pequeno. Estamos pesquisando o significado dessa
experiência para os estudantes no interior da própria universidade e nas suas
parcerias com outros sistemas, para, então, propormos a alteração curricular.

Esse período de 15 anos tem demonstrado que, nas faculdades de Letras,
História, Geografia e Matemática, os estudantes sequer discutem educação,
quanto mais EJA. O fato de se formarem e iniciarem o trabalho em escolas
coloca-os diante do problema a que já nos referimos: prepararam-se
teoricamente, mas não têm a prática.

A universidade pode ampliar o processo da formação inicial, incluindo a
prática. E preciso que a licenciatura assuma o momento formador.

A respeito da campanha sobre o trabalho Amigos da Escola, vejo como
benéfica a propaganda que cria motivação para a educação e que a coloca
em questão. E o que a Assembléia está fazendo. Mas, quando a propaganda
tende a substituir o que é dever do Estado e a impedir que a sociedade
arregace as mangas e faça sua parte, está duplicando o trabalho do cidadão.

Uma propaganda que considero ridícula é aquela da alfabetização
solidária, que, pelos meios de comunicação, solicitava às pessoas fazerem,
pelo cartão de crédito, uma doação de R$17,00 por mês, durante seis meses,
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que é a duração da alfabetização. Ora, isso é pedir à sociedade, mais
uma vez, que financie a própria educação, quando o que se tem que fazer é
perguntar para onde foi o dinheiro dos impostos que pagamos e que precisa
voltar nas políticas públicas.

A Sra. Liana Borges - Sobre a questão da valorização dos trabalhadores
em educação no Rio Grande do Sul. estamos enfrentando esse impasse que
provavelmente tem sido a convivência com a maior contradição, porque está
muito longe daquilo que temos certeza que precisa ser feito. Entretanto, três
exemplos concretos de como estamos nos movimentando na direção de
recuperar as perdas salariais e recolocar os trabalhadores em educação no
lugar que, de fato, lhes pertence e também nos pertence: o Governo do Rio
Grande do Sul está discutindo com a Assembléia Legislativa - e isso
certamente é um processo muito complicado - a questão da revisão da matriz
salarial. Para que tenham uma idéia, a diferença de salário entre o
funcionário que menos ganha e o que mais recebe é de 140 vezes. Com
essa diferença salarial não há como dar conta do processo. Neste momento,
estão identificados os funcionários que recebem de R$12.000,00 para cima -
e são 600 em todo o Estado. Estão sendo notificados para que se
apresentem individualmente e justifiquem o tamanho de seus salários. E logo
a seguir, estamos buscando aqueles que recebem de RS7.000,00 a
R$í 2.000,00, para que cumpram o mesmo processo. A intenção do Governo
é que ainda este ano consigamos reduzir, pelo menos à metade de 1 para
140, portanto de 1 para 70, a diferença salarial, para que possamos nos
movimentar até o final da nossa gestão e de nosso Governo, com uma
diferença de 1 para 20.

Isso representa uma disputa muito pesada com a Assembléia Legislativa,
com o Poder Judiciário, e podem imaginar tudo que temos pela frente para
enfrentar, com a qualidade e a dureza necessárias a essa discussão.

Em relação à valorização, que não é só a questão salarial, realizamos um
concurso público para o magistério estadual, quando tivemos em todo o
Estado quase 88 mil professores inscritos. No último concurso, realizado em
1993, com a metade do número de inscritos, não mais que mil pessoas foram
nomeadas.

Na semana retrasada, depois de quase dez anos, realizamos contratação
emergencial de funcionários de escolas, porque era uma situação vivida pelo
Rio Grande do Sul da mais absoluta complexidade, porque as escolas não
dispunham de funcionários, merendeiras, serviços gerais, secretários de
escolas, e estamos discutindo com a Assembléia Legislativa a realização,
nos próximos meses, de um concurso público para funcionários de escolas.

Demos outro exemplo concreto na valorização dos trabalhadores e
estamos encaminhando a regulamentação dos avanços na carreira, que as

rÃ
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gestões anteriores tinham parado de conceder desde 1993. Então, neste
ano, estamos pagando o ano de 1994 e iniciaremos já pagando o ano de
1995, para que até o ano 2000 consigamos colocar em dia o ano de 1999. Só
quero mostrar com exemplos concretos, mas sempre dizendo que para nós é
tranqüilo, e, mesmo com esses movimentos, ainda falta muito para darmos
conta do tamanho do problema da valorização.

A segunda questão do MOVA é sobre quais são as instituições e os
critérios para firmar convênio com o MOVA. Os critérios são que as
Prefeituras ou as entidades não tenham finalidade lucrativa; portanto, sejam
entidades filantrópicas e entreguem lá uma documentação que é
absolutamente absurda e que não estamos conseguindo superar. Esse é um
problema a administrar. Uma nova proposta, com uma máquina que
funcionava de modo totalmente diferente do nosso, tem impedido quase tudo,
especialmente o MOVA. Então, as instituições sem fins lucrativos entregam
uma documentação dentro dos prazos preestabelecidos. As coordenações
regionais que coordenam a EJA também coordenam o MOVA, e pelas
coordenações regionais os convênios se dão. Não sei o número exato, mas
são mais ou menos 300 entidades conveniadas com o Estado. A grande
maioria vinculada aos movimentos populares, sendo a grande maioria
vinculada, por exemplo, ao movimento dos sem-terras, ao movimento de
mulheres agricultoras rurais e ao Sindicato de Trabalhadores Rurais. Depois,
outra parte vinculada aos diferentes movimentos religiosos, à Igreja Católica,
à batista, ao espiritismo, enfim, são vários convênios na perspectiva dos
segmentos religiosos e outros tantos que vão na direção das Prefeituras
Municipais, que não são a nossa prioridade, mas vários convênios ocorrem
através das Prefeituras, e alguns são muito significativos, como os com as
universidades.

No caso das universidades, a maior parte dos convênios é para que
assumam a formação dos apoiadores pedagógicas, que são os que fazem a
formação dos educadores. Então, a Universidade Federal de Santa Maria,
que tem tradição no Estado, a Universidade Federal de Pelotas, a UNICHUI.
a Universidade do Rio Grande do Sul e algumas universidades que têm
alguma trajetória na perspectiva da educação popular e que têm experiência
em EJA têm-se aproximado com muita simpatia e interesse do MOVA.

A terceira questão é como se trabalha a motivação e o envolvimento dos
educadores da EJA. A resposta aí não é só em relação aos educadores da
EJA. A resposta é como vamos buscar a partici pação dos trabalhadores em
educação, que historicamente não se envolveram na reflexão sobre a sua
prática.

Voltando à questão da constituinte, nesse momento, toda a rede estadual
está envolvida em aprofundar práticas problematizadas num segundo
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momento.

Produzimos, na Secretaria, 25 subsídios teórico-práticos a partir daquelas
sistemáticas apontadas pela rede, e, nesse momento, cada escola está
escolhendo e são esses os subsídios: gestão democrática, planejamento
participativo, estrutura do sistema, relações de poder, concepções
pedagógicas, conhecimento científico e saber popular, currículo, evasão e
repetência, avaliação da prática, papel do Estado, escola como espaço
público. Cada escola está escolhendo os temas que serão aprofundados a
partir das práticas que ela resgatou.

E dessa maneira que temos buscado ir ao encontro dos professores; que
possam, de fato, se sentir autores desse processo de trabalho que está
sendo desenvolvido.

A última pergunta é sobre como lidamos com a questão da formação
pedagógica "versus o tempo do aluno, carga horária, etc. Vivemos, no ano
passado, experiência bem importante junto ao Conselho Estadual de
Educação; tivemos algumas reuniões com o Conselho, para que
regulamentasse o que refere à nova EJA, com base na LDB n° 93/94. Estou
trazendo uma cópia do parecer, para que seja multiplicado para os
interessados. Nesse novo parecer da EJA, conseguimos avanços
significativos. Tenho acompanhado outros pareceres estaduais, e o do Rio
Grande do Sul avança - e muito - em relação aos demais. Quais são os dois
avanços? Um: não vinculamos a questão da EJA à freqüência obrigatória de
75%, porque entendemos a freqüência em EJA como uma outra categoria,
que é o compromisso da construção dos alunos, e, se têm algumas faltas, é
por outro significado, que não o da escola regular. Conseguimos superar
essa relação da EJA com o ensino regular no que se refere à freqüência e
conseguimos apontara permanência do ensino indireto, aqueles 15%. Então,
no ensino indireto, fazemos a formação pedagógica dos professores da EJA,
portanto na sua carga horária semanal.

Temos outros avanços e uma questão muito complicada no parecer, para
que depois possamos, num outro momento, conversar pelo correio eletrónico.
Fica a cópia para socializarem.

Agora, depois do quarto momento da constituinte, que é o do
aprofundamento das temáticas, vamos viver, nos dias 23, 24 e 25 de agosto,
a Conferência Estadual da Constituinte. Nessa, vamos definir os princípios
norteadores da política educacional do Rio Grande do Sul. A partir da
definição dos princípios, vamos viver o quinto momento da constituinte, que é
ode reconstrução dos regimentos escolares e dos planos de estudo.

Então, quando nós, da EJA, vivermos esse momento de reconstrução dos
planejamentos escolares, garantiremos, nos nossos regimentos, a questão
da freqüência e a do ensino indireto, para que se possa fazer a informação
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pedagógica na carga horária dos educadores. Por enquanto, isso está
apontado como principio, mas vamos passar a escrever a partir da
Conferência.

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Pergunta da Leila, da 211'
SRE: "Liana, quais são os cinco momentos da constituinte escolar?".

Outra pergunta para os dois expositores. Liana e Leôncio, do Wiler, de
Viçosa: 'Considerando as experiências em andamento do Programa Nacional
da Educação em Reforma Agrária - PRONERA -. do Ministério da Educação,
em parceria com o MST, como se pode analisar o processo de formação
docente, haja vista que, em alguns tocais, os trabalhos se desenvolvem à
revelia da rede pública?".

A Profa. Liana Borges - Sobre o PRONERA e a relação com o MST. nesse
momento, desenvolvem a alfabetização em 70 grupos, turmas de
alfabetização. E MST - MOVA: temos, no Rio Grande do Sul, 35 turmas,
portanto a metade da relação que o MST vem desenvolvendo com o
PRONERA. Estamos avaliando isso até porque nessa semana, de domingo á
noite até amanhã, está acontecendo, no Rio Grande do Sul, um seminário do
MST, com todos os educadores de EJA da região Sul - Rio Grande do Sul,
Santa Catarina. Paraná.

Na terça-feira, estava em Santa Maria, região central do Estado, reunida
com esses educadores de EJA do MST - são, mais ou menos. 300 -, e
discutíamos exatamente a questão da formação continuada dos educadores
do MST.

E a avaliação que os companheiros do movimento têm, da qual
compartilhamos, é que, sobre o PRONERA, não há a qualidade necessária
ao processo de formação continuada. Não teríamos tempo para desdobrar as
dificuldades que essa relação está apontando, mas, sucintamente, o que
todos esses educadores nos diziam - na terça-feira e nas tardes desses
seminários. estamos trabalhando com oficinas pedagógicas, com os
educadores do MST - são questões que apontam como dificuldades, e isso é
para toda a EJA, não só para o MST. Uma dificuldade do movimento: a
questão da evasão dos alunos de EJA, mesmo aqueles que estão vinculados
aos assentamentos. A segunda dificuldade é a questão didática - na sala de
aula, como fazemos isso? Sucintamente, é essa a resposta.

Cinco momentos da constituinte: primeiro, a sensibilização, o convite à
participação da construção, das diretrizes estaduais para a educação.
Segundo, o resgate de práticas e estudo da realidade. Terceiro, o
aprofundamento das temáticas definidas durante um segundo momento, que
são essas 25.

Algumas já listei, e estamos vivendo o terceiro momento, que vai até julho
deste ano. 0 quarto momento é a realização de 467 conferências municipais.



EÃ'
297

Portanto, uma em cada município do Rio Grande do Sul, com tirada de
delegados e documentos das conferências municipais, para que se chegue
ao final, à realização da Conferência Estadual, nos dias 23, 24 e 25 de
agosto. E, a partir da Conferência, de setembro até dezembro, o quinto
momento da constituinte será o da reconstrução dos regimentos escolares e
dos planos de estudo das escolas.

O sexto momento será até o último dia dessa primeira gestão, que é o
momento para que, de fato, possa acontecer a relação teórica e prática, que
estará contribuindo para aquilo que se apontou nas diretrizes e nos
regimentos escolares. O meu "e-mail" é lsbo@zaz.com.br . Posso mandar os
arquivos com todas as propostas da constituinte.

Agradeço a oportunidade, e estamos totalmente disponíveis para
compartilhar as experiências que vêm desenvolvendo no Estado e nas
prefeituras. Muito obrigada-

0 Sr. Leôncio José Gomes Soares - A pergunta sobre a formação docente
do PRONERA, Liana, acabou sendo prova de que, em alguns lugares, isso
está à revelia de redes. E esse é um dado importante. Quando, na década de
90, alguns textos, algumas produções teóricas vieram apontando o
afastamento do Governo Federal com relação à educação de jovens e
adultos, houve uma estratégia de criar alguns programas pontuais: reviver
campanhas. Lembram-se do requentamento da água? Ele volta. E, algumas
vezes, esses projetos se encaixam nesse caso.

O PRONERA se diferencia muito do PAS, que é a alfabetização solidária.
Propõem um intercâmbio com a universidade e, nesse caso, têm a formação
dos professores a cargo, como a Liana falou. A rede pública do Rio Grande
do Sul já vem fazendo isso, e alguns deles têm um momento muito reduzido
de formação daquele que vai atuar como monitor, o que nos faz ter idéia de
que aquele que sabe ler e escrever um pouquinho já serve para educar. Essa
idéia é superada, porque os desafios, hoje, mostram que não é mais fácil,
simples nem mais rápido ensinar a adolescentes e adultos do que a crianças.
A realidade tem nos mostrado que é mais difícil, demora mais tempo e é mais
complexo. A sociedade ficou complexa. Não dá para, em um curso de um
mês, formar alfabetizadores que vão a regiões desconhecidas trabalhar,
visando a um processo de aquisição da leitura e da escrita, quando, às
vezes, muitos deles têm uma escolaridade que precisa da aquisição da
própria formação.

Lembraria que o PRONERA possibilita que a universidade tenha um
enriquecimento muito grande, saia do seu lugar, esteja presente em regiões
de assentamento e conheça essa realidade do campo. As universidades têm
lugares distintos. A de Viçosa, por exemplo, está muito mais próxima da
nossa realidade do que a UFMG, porque o nosso meio é muito urbano. Mas
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um dos ganhos que tem aparecido com relação ao projeto é a
possibilidade de a própria universidade, seus professores, monitores e
estagiários poderem conhecer um pouco mais desse nosso Brasil.

A Sra. Presidente - Agradeço ao Prof. Leôncio José Gomes Soares. Os
nossos profissionais da educação têm dado essa grande contribuição sobre o
verdadeiro papel da educação e o avanço na política pedagógica.Também
agradeço à Profa. Liana Borges e a todos os companheiros do Rio Grande do
Sul que têm estado conosco por muitas e muitas vezes, nesta Assembléia
Legislativa, discutindo temas diversos, não apenas da educação, mas
também do trânsito, da segurança, e, de fato, têm demonstrado para o Pais
que são pioneiros nessas questões.

Defendemos que Minas Gerais e Rio Grande do Sul sejam parceiros nessa
contraposição ao projeto neoliberal, ao avanço da verdadeira democracia não
só representativa, mas também direta, para conseguirmos acabar com o
problema mais grave, que é o risco de perdermos a soberania nacional.
Quero dizer do nosso compromisso de continuar juntos nos desdobramentos
deste fórum, nós, os Deputados Rogério Correia, Edson Rezende, que foi o
autor do requerimento que deu origem a este fórum, e outros Deputados.

Segundo Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Genaro) - A Presidência convida a
tomar assento à Mesa para o segundo painel o Exmo. Sr. Geraldo Magela
Pereira Leão, professor da FAE-UFMG, e as Exmas. Sras. Maria Clara di
Pierro, assessora da ONG Ação Educativa, e Lenita Ferreira de Oliveira,
professora da FAE-UFMG e da pós-graduação do CEPEMG - Newton Paiva.

Palavras do Sr. Geraldo Magela Perei ra Leão
O Sr. Geraldo Magela Pereira Leão - Bom-dia. Agradeço a oportunidade de

estar colaborando com esse momento importante no cenário educacional de
Minas Gerais, em que damos relevância ao tema 'Educação de Jovens e
Adultos", que, muitas vezes, fica submetido a um segundo plano na ordem
das discussões das políticas educacionais. O tema proposto é muito
sugestivo, principalmente o seu subtítulo, que trata do que temos escolhido,
enfatizado e silenciado nos cursos para a EJA, das oportunidades que nos
são dadas no âmbito da escolha do que pode ser tratado nesses cursos e do
que podemos enfatizar com relação à EJA. Esse tema aponta para uma
dimensão diferente no campo das teorias curriculares, ou seja, para uma
concepção mais ampla do currículo do que aquela que tem dominado o
imaginário dos professores, as propostas pedagógicas e as políticas
curriculares.

Tradicionalmente, o campo educacional tem sediado a idéia do currículo,
desde o inicio do século, como sendo uma lista de conteúdos que deveriam
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ser ensinados nas escolas, com uma visão bastante técnica, guiada pela
idéia de que há um conjunto de conteúdos naturais que a escola deve
ensinar. Então, teríamos de descobrir qual seria a maneira mais eficiente,
técnica e correta para ensiná-los. Traduzia-se uma idéia de planejamento

1 curricular centralizado, em que haveria um corpo técnico de profissionais
especializados que deveriam pensar sobre o currículo, sua estrutura e seu
planejamento. Essa idéia dominou o campo do currículo durante muito
tempo, pelo menos até a década de 70, traduzindo-se, no Brasil, aquilo que
conhecíamos como tecnicismo, que influenciou muito o campo do currículo.
Essa idéia de que, quando tratamos de currículo, estamos tratando de
escolhas, de ênfases e, principalmente, de silenciamentos a respeito de
determinados conteúdos, com relacão à concepção mais ampla do currículo,
passa-se a uma discussão mais ampla sobre os movimentos e as lutas na
década de 60 e 70 e passa-se a apontar para a idéia de que o currículo não é
essa seleção tão neutra, tão natural e cientificamente pensada. Há uma
seleção dos conteúdos dos grupos dominantes na sociedade, que tenham
condições de impor o seu universo cultural. Então, passa-se a apontar para
uma idéia de que o currículo é uma seleção. Trata-se de um posicionamento
político, em que estão imbricadas as relações de poder.

Essas reflexões no campo do currículo, que apontam para a dimensão
política, histórica, cultural e social, mostram-nos que há várias dimensões
não apenas com relação ao que é explícito, mas também às dimensões
ocultas, ou seja, não explicitadas nos conteúdos que compõem uma grade
curricular. Aponta-se, então, para uma idéia mais ampla, no que diz respeito
ao currículo, do que o subtítulo "Escolha, Enfases e Omissões" sugere.

Há outra idéia importante com relação a essas discussões no campo do
currículo. As nossas escolas, de acordo com uma concepção tradicional,
acabam retirando ou colocando em segundo plano o saber popular, ou seja,
aquele que faz parte da vida cotidiana dos alunos. Sabemos como isso é
importante e deve fazer parte do currículo na EJA. Tradicionalmente, os
currículos tendem a priorizar o saber das disciplinas acadêmicas ou o saber
que os professores consideram mais importante. Fica sempre em segundo
plano a idéia de que o campo da prática, do saber, do trabalho e das relações
políticas e sociais, ou seja, a aprendizagem que se faz fora dos conteúdos
tradicionais, é importante e deve ser valorizado pela escola, No Brasil,
tivemos a felicidade de contar com uma pessoa que nos chamou e teorizou
sobre essa questão. O educador Paulo Freire tem forte influência na EJA,
não apenas no Brasil, mas também em todo o mundo.

Fazendo essas reflexões iniciais com relação ao currículo, chamo a
a atenção para a idéia de que as escolhas curriculares ocorrem em razão de

algumas questões fundamentais que procuram responder o que os alunos
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devem e podem aprender e o que podem e devem ser. Essas questões
são amplas e estão como pano de fundo nas discussões curriculares. Isso
remete-nos a outras questões mais amplas. Que sociedade e que seres
humanos desejamos para o futuro? Desejamos um trabalhador treinado e
adaptado para a competitividade individual do mercado, ou um cidadão
crítico, que reivindique os seus direitos e se posicione no mundo? Essa é a
dimensão política e ideológica que perpassa por toda a discussão no campo
curricular.

Essas escolhas não acontecem apenas no momento de se elaborarem os
parãmetros curriculares ou o currículo oficial de um Estado, mas em vários
níveis, desde a primeira elaboração até as práticas pedagógicas que
acontecem no cotidiano das escolas. Os professores posicionam-se, em sua
prática pedagógica, conforme o currículo real que se processa nas escolas, a
partir da visão que têm a respeito da sociedade ; dos alunos e do seu público.
O currículo, como campo teórico ; é apontado como um artefato histórico e
cultural, com dimensão fortemente marcada pela prática. Se a visão que se
tem a respeito do público interfere no currículo, caberia perguntar qual a
visão que se tem a respeito do público atendido pela EJA. Caso pretendamos
construir um currículo para a EJA, interferirá a visão que temos a respeito dos
alunos que fazem parte dos nossos programas, projetos e cursos.

Chamo a atenção para o fato de que se trata de um público com perfil
social e cultural muito especifico. Grande parte sofre com o problema da
exclusão da sociedade, Essas pessoas possuem grande variedade de
experiência social, ocupacional e educativa, que trazem para a escola e que
se coloca como desafio para os educadores reconhecerem e valorizarem. E
um público específico, diferente do de zero a 17 anos, que, tradicionalmente,
tem sido atendido pela educação básica. Impõe-se ao educador e às escolas
construir condições adequadas para a realidade desses alunos. Antes de
pensar nos conteúdos, caberia saber quem são esses alunos, qual é a sua
realidade. Dai, partiríamos para as escolhas, ênfases ou omissões que
poderíamos estar fazendo no campo das escolhas curriculares.

Nesse sentido, podemos dizer que há uma proliferação de práticas, de
propostas e de políticas curriculares muito grande, dependendo dos atores
que estão engajados em processos de escolarização de jovens e adultos.
Temos uma multiplicidade de iniciativas e de experiências tanto no âmbito do
Estado, em seus diferentes níveis, federal, estadual e municipal, quanto no
âmbito da sociedade civil, por meio de ONGs, associações, sindicatos,
universidades e da rede privada, que expressam diferentes interesses,
muitas vezes contraditórios com relação ao público da EiA. Expressam
também diferentes respostas às questões sobre quem são os alunos e as
escolhas que podemos fazer no campo do currículo.
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Poderíamos dizer que há duas visões - e já se fez referência a elas - e

que é necessário fazer a relação dessas visões com o campo curricular.
Dependendo da visão que se tem a respeito desse público e de como
atender ás demandas para escolarização desses públicos, podemos fazer as
nossas escolhas. Há uma visão compensatória, no campo da EJA, que pensa
que o aluno é carente, por dificuldades individuais não teve bom percurso no
sistema escolar. Então, a culpa é sempre do aluno, individual. Teve que sair
da escola porque teve que trabalhar, e não porque a escola não foi capaz de
ser permeável ao mundo do trabalho, quer dizer, saiu da escola porque é

E pobre, e não porque a escola não sabe dialogar com alunos que tenham uma
situação desfavorecida na sociedade. Essa visão compensatória traduz os
problemas educacionais para o âmbito individual.

Outra idéia muito presente é que é necessário compensar o tempo perdido.
Já que esse aluno não soube aproveitar as oportunidades educacionais que
lhe foram dadas de forma correta, é necessário compensar esse tempo
perdido. O pano de fundo dessa idéia compensatória é que o modelo padrão
é o ensino fundamental de zero a 17 anos. Então, o central seria isso. O resto
seria penduricalhos e resíduos, e o Estado deveria atuar de forma residual. E
a idéia de que a infância é a idade apropriada para se aprender e que o
adulto teria menos capacidade para aprender.

Essa visão compensatória a respeito do público da EJA acaba se
traduzindo em práticas pedagógicas, programas curriculares e propostas
político-pedagógicas que descambam para a idéia de se aligeirar o ensino,
facilitar ou individualizar o atendimento, no caso de algumas experiências de
curso supletivo, o próprio CESU e algumas experiências de educação à
distãncia, que se traduzem em práticas pedagógicas que acabam
reafirmando muito uma escola tradicional na qual esse aluno não foi bem-
sucedido.

O resultado final é o abandono, grande evasão. O aluno acaba confirmando
o estereótipo de que não tem cabeça para o estudo, condições de aprender o
que a escola ensina. Por fim, acaba tendo a auto-estima comprometida.
Outro resultado dessa situação é que se reforça uma escola pragmática,
voltada para os interesses imediatos, da mera inserção no mercado de

t trabalho, da prestação de concursos, etc.
Essa concepção compensatória perpassa por diferentes âmbitos, no

Estado, na iniciativa privada da sociedade civil, às vezes, bem-intencionada.
Mas contamina os currículos no campo da EJA de maneira muito forte.
Também se traduz quase que como um caldo cultural que deve ser
constantemente problematizado e direciona muito as práticas e o curriculo
real das nossas escolas.

Uma segunda visão sobre esse público, do currículo e da escolarização de
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jovens e adultos se refere a uma série de iniciativas que se dão
principalmente no âmbito do Estado. de movimentos populares de ONGs,
igrejas e sindicatos que apontam para a idéia de que a EJA é um direito
conquistado nas lutas sociais e que vem se reafirmando por meio dessas
lutas.

Trata-se de garantir os direitos dos alunos da EJA nas atuais condições.
Por exemplo, pensam que se devem dar condições de organização do tempo
da escola para que se atenda de forma adequada o direito de o aluno
permanecer nela. Outra idéia presente na EJA como direito é que existe um
valor em si mesmo e que passa a ser uma necessidade cada vez maior que
os alunos se atualizem e dominem os conhecimentos que essa sociedade
complexa em que estamos inseridos exige.

Outra idéia é que se deve olhar para as especificidades dos processos de
aprendizagem dos jovens e adultos. Os adultas a prendem de forma diferente.
Então, é preciso pensar a organização dos tempos, do espaço, dos
conteúdos dos métodos pedagógicos, dos materiais didáticos, levando em
consideração o que é específico nesse público. Está presente também,
nessas propostas, a crença no potencial dos jovens, nas experiências e nos
saberes que já dominam. Temos experiências de alfabetização e sabemos
que muitos jovens e adultos que chegam aos nossos cursos já sabem muita
coisa. Muitos são pessoas letradas que já se viram no mundo e conseguem
se locomover numa sociedade que usa muito a escrita, embora não dominem
a linguagem padrão, a escrita e a leitura padrão. A idéia da EJA como um
direito procura valorizar as experiências desses alunos.

A idéia é de que isso resulta numa prática curricular em que os materiais
didáticos são repensados, a formação docente é repensada para trabalhar
com essa dimensão da EJA como um direito, o planejamento curricular é
pensado de forma flexível e aberta, de forma a incorporar as experiências, os
saberes, o tempo e as condições de vida desses alunos. Trata-se de prática
curricular que também se volta principalmente para a idéia de que devemos
valorizar esse aluno, a sua auto-estima do ponto de vista de condições
concretas. Não apenas do ponto de vista de um discurso vago e vazio, mas
também no sentido de se criarem condições para que esse aluno se sinta
bem, reconhecido e valorizado na escola.

Isso não passa apenas pelo discurso vazio segundo o qual é preciso
valorizar a auto-estima dos alunos. Passa também pelos investimentos que o
Estado tem que fazer na escola noturna. Qual aluno vai ter a sua auto-estima
valorizada se chega, por exemplo, na sala de aula e encontra um professor
desanimado, despreparado, recebendo mal, sem material didático próprio, de
qualidade? Assim, a idéia é que a auto-estima seja pensada também sob o
ponto de vista das condições objetivas, e não apenas das condições
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subjetivas, do desejo do educador de valorizar o aluno, ou das condições
psicológicas, para que esse aluno se sinta muito bem na escola.

Gostaria de reafirmar mais uma questão que é importante do ponto de vista
das discussões curriculares. O currículo tem que ser pensado sob um ponto
de vista estritamente democrático. Se pensarmos nas escolhas que podemos
fazer apenas sob o ponto de vista de intenções reformistas centralizadas,
como parâmetros curriculares nacionais que listam uma série de práticas
pedagógicas e conteúdos interessantes e importantes, mas totalmente
desconectados da realidade de nossas escolas, é impossível construir um
currículo que considere essas questões que estou colocando.

E importante que se pense em um currículo democrático, construído a
pártir dos movimentos de renovação pedagógica, das iniciativas e das
inovações que se dão na própria prática, na lida cotidiana com jovens e
adultos. Os profissionais da EJA e, principalmente, os educandos devem ter
a oportunidade de dizer mais do que qualquer Secretário ou qualquer técnico
das Secretarias, de explicitar quais as escolhas, o que interessa aprender.
Qual a nossa vida concreta e quais conteúdos e conhecimentos gostaríamos
de ver valorizados por nessa escola. E fundamental pensar essa concepção
mais ampla de currículo e se também queremos inovar a visão que temos do
nosso público.

Palavras da Sra. Maria Clara di Pierro
Começo desejando um bom dia de trabalho a todos - que já começou bem

-, agradecendo o convite e saudando essa iniciativa. E raro que tenhamos
oportunidade de discutir educação por iniciativa do Poder Legislativo. No meu
entendimento, é bastante auspicioso que isso ocorra, porque a
responsabilidade pública implica num conjunto de agentes públicos. Assim, o
Legislativo é muito importante, como um parceiro, na construção do direito à
EJA.

Como o Geraldo Magela, fiquei bastante satisfeita com os termos em que
foi colocada a proposta de debate da questão curricular, quando nos convida
a repensar escolhas, ênfases e omissões. Desde o lugar social onde estou, a
ONG Ação Educativa, com sede em São Pauto e com atuação em vários
locais do Pais, não me é dado falar de maneira teórica, porque estivemos
muitos envolvidos num processo de elaboração de uma proposta curricular
que acabou sendo amplamente difundida no País por iniciativa do Ministério
da Educação. As pessoas me cobram a explicitação das escolhas, das
omissões e das ênfases dessa proposta curricular. Muitos conhecem essa
proposta curricular feita por acão educativa. Tem outra capa, azul, divulgada
pelo Ministério da Educação, e a proposta curricular que serviu de base para
um programa que o Ministério está desenvolvendo na área de informação,
que se chama Parâmetros em Ação de Educação de Jovens e Adultos. Por
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isso, sinto-me obrigada a falar das escolhas, ênfases e omissões, desde
este lugar, como co-autora desta proposta Começarei por esclarecer um
pouco da sua história, sua gênese.

Trabalhamos em ação educativa com formação de educadores de
organizações comunitárias, que em geral são chamados, entre muitas aspas,
de leigos, que trabalham em projetos de alfabetização de organizações de
periferia urbana, de sindicatos, de trabalhadores rurais e, também, com a
formação de educadores de redes públicas. Vínhamos sentindo, no nosso
processo de trabalho de formação desses educadores, dificuldades de
articular de maneira adequada as formulações teóricas com o dia-a-dia da
sala de aula. Quando começamos a pensar em sistematizar a proposta
curricular, quisemos criar um instrumento de mediação no processo de
formação dos educadores que permitisse articular, criar um nível de
mediação entre a teoria e a prática de sala de aula. Você pode ler Vigotsky,
Paulo Freire, Emilia Ferrero, mas dai até a atividade que cada professor tem
que construir no cotidiano da sala da aula é necessário um trabalho de
mediação pedagógica, de planejamento e desenvolvimento curricular
bastante complexo.

Outra questão foi a criação desse instrumento facilitador, articulado com
outras ações da área de informação. Nunca supomos que uma proposta
curricular pudesse substituir outros elementos do processo de formação e de
autoformação do educador de jovens e adultos.

Acham3s também importante esclarecer, sobre a génese, que essa
proposta começou a ser gestada muito antes dos PCNs, antes, inclusive.
desse enriquecimento do debate teórico sobre currículo. O Prof. Geraldo é
testemunha de uma abundância de literatura recente sobre currículo:
espanhola, inglesa. Começamos esse trabalho em 1994, com o apoio do
Movimento de Educação de Base da Igreja Católica, para apoiá-los, também,
no processo de formação dos seus educadores. O então Ministério da
Educação era ocupado pelo Ministro Murílio Hin gel, e, na Coordenação de
Jovens e Adultos, estava a educadora mineira, a Profa, Consuelo Jardon.
Tomando conhecimento desse trabalho, o Ministério se dispõs a apoiar sua
realização e divulgá-lo, porque julgou que seria um subsídio para as redes
públicas estaduais e municipais, como estávamos propondo às organizações
da sociedade civil. E importante que façamos esse esclarecimento, porque,
como bem assinalou o Geraldo, o processo de construção curricular depende
dos modos de fazer; não interessa apenas o conteúdo, já que são igualmente
importantes os processos de construção e participação. Portanto, o processo
de construção dessa proposta - o que quero enfatizar, a fim de dialogar com
a experiência de cada educador, de cada sistema, de cada rede de ensino -,
nunca teve o caráter prescritivo e normativo e nunca se propõs a ser
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parâmetro de nada. Sempre se propõs a ser uma proposta para dialogar
com as concepções, as práticas e a experiência dos educadores.

Trata-se de proposta curricular de 12 a 42 séries, para o primeiro segmento
do ensino fundamental. Foi uma escolha e uma contingência. Uma escolha
que tinha relação com a prioridade de se assegurar o direito à alfabetização
inicial. Se já conquistamos, pela da lei, o direito ao ensino fundamental
completo para todos como direito público subjetivo, como bem assinalou o
Prof. Cury, ainda enfrentamos a situação do século XIX, que é a de ter
grande parcela da populacão sem acesso ao benefício da alfabetização.
Como educadoras, falamos da dificuldade, da complexidade. Mas, pensando
bem, a aftabetização é um recurso do qual a humanidade dispõe, há muitos
séculos, e é um bem que deveria ser acessível a todos os indivíduos. E
vergonhoso entrarmos no terceiro milênio tendo parcelas tão importantes da
nossa população privadas da alfabetização. A primeira escolha era política: a
segunda era técnica,entre aspas. Temos uma experiência mais consolidada
de alfabetização, assim como toda a nossa equipe. Temos mais práticas]
mais certezas, na área do primeiro segmento do ensino fundamental do que
do segundo e do ensino médio. A discussão curricular no segundo segmento
e no ensino médio é muito mais complexa. O que aqui fizemos foi uma
sistematização da prática da equipe em diálogo com outros atores sociais,
que têm experiência na alfabetização de adultos: organizações da sociedade
civil, movimento de educação de base, centros populares distribuídos pelo
Brasil e agentes das redes públicas. Isso implica uma omissão, porque,
quando se sistematiza uma proposta para o primeiro segmento e não se faz
isso para o segundo segmento, estamos legitimando algo que sabemos não
estar certo. Queríamos que todos tivessem direito ao ensino fundamental
completo. Quando não fazemos uma proposta para isso, estamos
legitimando essa segmentação entre primeiro e segundo segmentos, e a
prioridade para o primeiro em detrimento do segundo. Essa é uma omissão
que deve ser criticada, o que sempre fizemos.

Os outros pontos de partida são: primeiro, a idéia de que a proposta
curricular ê um conjunto de subsídios não normativos para a elaboração de
currículos feitos nos contextos singulares dos municípios, das regiões, dos
projetos culturalmente relevantes. A idéia é de que sejam subsídios, e não
parãmetros. Segundo, partimos de uma concepção ampliada de
alfabetização, concebida não como mera codificação e decodificação dos
signos que caracterizam a língua escrita, mas como alfabetização
compreendida como processo ligado ao letramento. E, portanto, um processo
pelo qual os indivíduos possam ampliar as possibilidades de uso social da
língua escrita e da leitura assim como da Matemática e Ciências Naturais e
Sociais. Outra escolha foi pensar que a educação básica tem que ser um
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instrumento para a vida. Construir o currículo a partir das necessidades
dos indivíduos e da sociedade. O terceiro marco que orientou a construção
do currículo foram as intencional idades ético-políticas de quem estava
propondo. Como o Geraldo assinalou, toda proposta curricular implica
seleção e escolha Essa escolha nunca é neutra, é ética e politicamente
orientada. No nosso caso, foi ética e politicamente orientada por cinco
objetivos básicos: o de fortalecer a auto-estima e a identidade cultural dos
educandos, o de ajudar esses educandos a deter instrumentos que lhes
permitam ter participação crítica e consciente na vida social e cultural. Que
possam, também, assegurar, a partir do primeiro segmento do ensino
fundamental, os meios para continuar estudando e aprendendo ao lon go da
vida. Que possam também a partir dessas aprendizagens, incorporar-se ao
mundo do trabalho de maneira mais favorável e que participassem de forma
mais equitativa da riqueza e dos bens sociais. E, por fim, que
desenvolvessem o gosto por enriquecer seus próprios conhecimentos,
científicos, artísticos e literários. Com base nessa orientação político-
pedagógica, definiremos certo marco conceitual. Quais são os critérios para
fazer a escolha do currículo? Três fontes de critérios. A primeira, a própria
história da EJA e do pensamento pedagógico dessa educação. Não podemos
extrair as pessoas do seu caldo cultural nem deixar de fazer criticas e
rupturas com os conceitos ultrapassados, aqui já assinalados. Partimos da
história de educação de adultos no Brasil, dos seus acertos e equívocos,
recuperando o pensamento dominante no período das campanhas dos anos
40 e 50, a crítica que foi feita a esse pensamento, que atribuía ao analfabeto
a condição de marginal, de incapaz, de despreparado. O pensamento
freinano foi mudando essa visão de educando e demonstrando que era um
cidadão completo, um ser portador de cultura, capaz cognitivamente. Os
aportes mais recentes da psicologia cognitiva, da lingüística, da sócio-
lingüística, vêm contribuindo para que seja repensado o próprio processo de
alfabetização e de letramento. Outro critério é uma análise sobre o que o
Prof. Geraldo assinalou com a visão que temos do público. Que educando é
esse?

Partimos para uma concepção de que esse educando pleno, cidadão,
detentor de cultura, não é um marginal, é um ser despreparado, é uma
criança crescida, como diziam os textos dos anos 40 e 50. E, sim, um ser
pleno, um cidadão construtor da vida social, econômica e política, e um ser
capaz, cognitivamente.

Por fim, consideramos também as demandas sociais e individuais de
aprendizagem. Analisamos um pouco esse contexto de mudança de final de
milênio, de crescimento dos desafios tecnoló g icos, da inserção no mundo do
trabalho, da necessidade crescente de domínio das linguagens e do
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raciocínio para o desempenho da vida social, profissional e política.

Com base nessas referências, fizemos algumas escolhas. Na área de
Língua Portuguesa, trabalhamos com essa concepção de alfabetização
alargada, pensando formar o sujeito para ampliar os universos sociais da
leitura e da escrita, com ênfase em dois aspectos: no primeiro, a linguagem
escrita em continuidade - não em ruptura com a oralidade -, e com as
variantes linguísticas de que os educandos são usuários. Esse currículo
valoriza muito a oralidade e pensa os nexos entre oralidade, leitura e escrita.
No segundo, o texto como unidade linguística de alfabetização, porque,
sendo o texto a unidade de sentido, é a melhor unidade para alfabetização.
Por isso, propõe uma alfabetização em que os sujeitos estejam desafiados,
todo o tempo, a ter contato com as mais variadas modalidades textuais, a fim
de que apreendam os múltiplos usos da língua escrita.

Na Matemática. enfatizamos as estratégias de resolução de problema, o
raciocínio, a partir do reconhecimento dos conhecimentos prévios e dos
processos informais que já utilizam para realizar operações matemáticas.
Jovens e adultos trabalham com Matemática, com cálculo mental e registros,
fartamente. A Matemática na EJA tem de partir dessas formas de pensar, de
raciocinar e de operar.

Tentamos inovar no currículo, também, com a introduçãor da estatística, da
geometria e de medidas desde o princípio, dialogando com essas estratégias
de cálculo e de estimativa.

Por fim, a terceira área - estudos da sociedade e da natureza -, em que
valorizamos menos a transmissão ou a formação de conceitos ou de fatos e
enfatizamos atitudes, valores e a observação e análise de processos de
transformação, seja na sociedade ou no meio natural, para, a partir de eixos
temáticos, ordenar de maneira interdisciplinar o currículo. Os eixos indicados
foram seis: 1 - identidade do educando em lugar de vivência; II - diversidade
cultural; III - atividades produtivas e relações sociais; IV - seres vivos e o
meio ambiente; VI - o corpo humano e suas necessidades; VI - cidadania e
participação.

No final, o currículo tenta propor uma forma de desenvolvimento curricular,
através do planejamento didático por unidades temáticas interdisciplinares,
ou seja, que esses conhecimentos nas diversas áreas se integrem em
unidades temáticas, algo bastante similar com o que a metodologia freireana
chamou de tema gerador.

Mencionamos algumas das omissões. Duas delas é preciso mencionar
agora. E um reconhecimento de falha, de limite, de incompletude. Não
tivemos capacidade de sistematizar uma proposta curricular para as áreas de
educação artística e educação física. Reconhecemos isso como limite,
porque temos a plena convicção de que formação integral do cidadão passa
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pela dimensão afetiva e expressiva e não prescinde dos conhecimentos
de educação física e artística. Humildemente reconhecemos que não
tínhamos capacidade para sintetizar isso, mas entendemos que são
necessárias.

Teria, ainda, o que dizer sobre currículo do segundo segmento do ensino
fundamental, mas, como o tempo está esgotado, não é possível. Agradeço a
possibilidade de apresentar-lhes essa experiência. Obrigada.

Palavras da Sra. Lenita Ferreira de Oliveira
Deputado Antônio Genaro, expositores, comissão organizadora e todos os

participantes deste evento. O fio de Ariadne que descobrimos para trabalhar
esse tema, que nos pareceu labiríntico, foi, à maneira de Proust. através das
lembranças, tentar visualizar os currículos que vivemos na nossa prática
pedagógica - que se estende por mais de três décadas, desde a educação
infantil até o ensino superior -, e, lembrando esses currículos vividcs, tentar
visualizar o que poderia ser um currículo para a EJA.

E o que vimos? O currículo como trabalho antidogmático, resultante dos
interessados, das instituições envolvidas com essa modalidade de educação
e com a sociedade em seus vários segmentos. Vimos um curriculo
objetivado, intencional, em que o propósito escolhido é claramente
explicitado, anunciado e discutido com o coletivo, propósito esse que enuncia
a finalidade da prática pedagógica, para que, sendo um meio, não corra o
risco de tornar-se um fim em si mesma. Vimos um currículo em que os
conteúdos sociopoliticos propostos são capazes de recuperar os avanços
das ciências, das idéias e das artes, recuperar as conquistas das lutas
sociais e acolher as necessidades sociais historicamente determinadas, pois,
como pontua o Prof. Neidson Rodrigues, é direito subjetivo dos jovens e
adultos nascerem de novo para o momento histórico em que vivemos. Temos
um currículo com conteúdos organizados de modo integrado, uma vez que a
vida é integrada. Conteúdos conectados com a vida - e com a vida,
especificamente falando, dos jovens e adultos -, com a realidade concreta
que vivenciam, com suas experiências, com seus saberes, pontos de partida
para a decolagem na direção de um conhecimento sistematizado, para a
elaboração das experiências, procedimento a ser pontuado como créditos, e
para conhecimentos que se transformem em ações, atitudes, habilidades,
pois é um conhecimento que não muda a vida de ninguém, que não muda
nada, que não merece o nome de conhecimento nem sequer identifica o ato
de conhecer.

Vimos um currículo em que o tempo é trabalhado de forma dinâmica,
produtiva, para que os alunos possam reelaborar a sua compreensão das
formas de comunicação, de pensar seus valores em relação aos impostos,
tempo e espaço da subjetividade, da intersubjetividade, tempo de estudo que
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não invade o lazer.

Vimos um currículo em que os alunos são sujeitos do direito a uma
educação de qualidade, sujeitos do desejo, de suas escolhas, da produção
do conhecimento, de herdar o produto civilizatõrio da humanidade, sujeitos
do direito de posse dos instrumentos necessários à vida moderna, sejam
culturais, científicos, técnicos ou mentais.

Vimos um currículo como meio de os alunos completarem a sua formação
humana, para que possam, cada um deles, tornar-se sujeitos sociais em
posse de condições de gerir o seu destino na vida em sociedade. Vimos um
currículo como estimulo aos alunos para inserção numa cultura

1 verdadeiramente humana, um currículo conhecido pelos alunos, tanto no que
concerne ao processo de sua construção, quanto no que concerne ao
trabalho que proporciona. Vimos um currículo como espaço de justiça em que
se busca para cada um o que lhe é de direito, em que se persegue dividir os
coeficientes de poder e de saber com seus vários partici pes, em que se
busca minimizar qualquer tipo de miséria, seja vocabular, cultural ou de
socialização.

Vimos um currículo como cumprimento da lei: Constituição Federal, LDB,
pareceres do CNE, mas também um currículo como cumprimento das leis
que regem a produção do conhecimento e como espaço para reinvenção das
leis.

Nesse currículo que vimos, a auto-estima dos alunos é intrínseca a ele.
Escolhemos enfatizar o trabalho dos professores como facilitadores do
fortalecimento e do desenvolvimento da auto-estima dos alunos. Essa ênfase
contraria alguns que consideram a auto-estima como algo menor, detalhe

1 sem importância num currículo- Contraria outros, rendidos por uma espécie
de fatalismo, ao presumirem que a pessoa tem auto-estima ou não e que o
destino de todos está traçado desde os primeiros anos de vida, não havendo

z; muito que fazer a esse respeito. Essa ênfase contraria, por certo, alguns que,
simplificando demais o que a auto-estima exige, satisfazem-se com arranjos
fáceis e soluções simples, arranjos e soluções essas que facilitam a criação
de uma aparência de auto-estima, pseudo-estima, auto-engano, com sérias
conseqüências, dentre outras, a ansiedade, a insegurança, a auto-
desconfiança, a sensação de ser inadaptado à existência. Essa ênfase
contraria, ainda, todas as visões que encorajam a facilidade e obstruem a
percepção do que é possível. Mas a auto-estima é relevante, pontua a atual
literatura. E uma necessidade humana fundamental, essencial para o
sucesso no estudo, para a convivência com o próximo, para o exercício da
profissão, para a busca de solução para problemas sociais; é o sistema

sI imunológico da consciência, uma vez que é provedora de resistência, de
I força, de capacidade de regeneração. E é valiosa, como vem indicando a
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experiência da psicologia clínica. As pessoas com auto-estima elevada
são mais propensas a tratar os outros com respeito, com benevolência, com
boa-vontade. São mais livres para escolher a religião, a filosofia, o estilo de
vida, para selecionar os critérios de uma vida boa. São mais capazes de
perceber os outros não como superiores nem como inferiores, mas como
diferentes. São mais honestas em sua comunicação. Estão mais bem
preparadas para lidar com problemas. São mais ambiciosas no tocante ás
vidas espiritual, emocional, intelectual e criativa. E são melhores os
prognósticos para felicidade pessoal quando as pessoas têm auto-estima
elevada. Sintonizadas com as indicações da experiência clínica, as pesquisas
têm mostrado uma correlação positiva entre a auto-estima e os traços de
personalidade, tais como racionalidade, senso de realidade, intuição,
criatividade, independência, flexibilidade, habilidade para lidar com
mudanças, disponibilidade para admitir e corrigir erros, cooperação. As
pesquisas têm apontado também a correlação positiva entre o senso de
autonomia e de valor pessoal e a vivência da bondade e da generosidade, da
cooperação social e do espírito de ajuda mútua. E mais, a turbulência da
nossa época exige pessoas fortes, com claro senso de identidade e de valor.
Os fracos são frágeis e fáceis. Mas o que nos autoriza o direito de trabalhar
com jovens e adultos com relação á sua auto-estima é que temos algumas
similitudes com eles, apesar das nossas diferenças.

Nascemos de nosso próprio parto, ninguém nasce por nós. Morreremos de
nossa própria morte, ninguém há de morrer em nosso lugar. Vivíamos no
paraíso, onde nada nos faltava; se sentíamos fome, a placenta nos
alimentava; se sentíamos frio, nos aquecia. Um certo dia, nascemos;
perdemos o paraíso. Deixamos a vida intra-uterina, ganhamos a vida extra-
uterina, o colo, o seio, o contato com a realidade exterior. Mas passamos o
resto da vida tentando recuperar o paraíso perdido. Abandono é o sentimento
que nos acompanha e nos leva a procurar o próximo, desejando o que nos
falta. Deveríamos olhar mais vezes para o nosso umbigo, para verificarmos
que fomos cortados, abandonados e para nos darmos conta de que não há
como viver sem reatar o Laço, o abraço com o próximo, o afeto. O trabalho
com os jovens e adultos é de igual para igual, de abandonado para
abandonado. E o primeiro momento para encontrá-los e trabalhar com eles é
a auto-estima. E falar, é olhar para eles. E olhar é mais do que ver, é tentar
captar o desejo. E também estar atento ao olhar que afaga, que convida à
aproximação, que possibilita um encontro. O olhar do professor é o primeiro
objeto de desejo do jovem e do adulto. Olho para ele e quero saber o que
sabe, por que me seduz. O segundo movimento é falar com esses alunos e
estar atento á palavra que estimula, liberta, anima, sem se esquecer de que a
palavra do professor, se absorvida por eles, pode realizar profecias. 0
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terceiro momento é escutá-los. E escutar é mais do que ouvir. É estar
atento ao dito e ao não dito, ao silêncio e ás inúmeras linguagens emitidas
por esses alunos. Escutar é tentar adivinhar de onde vêm, o que trazem:
considerar sua bagagem e, também, adivinhar para onde querem ir. E
perceber que a palavra deles nos remete a nós mesmos, nos confere-nos e
avalia. E possibilita-nos redimensionar o próprio currículo que vivenciamos.
Olhar, falar, escutar, enfim, estar com esses jovens e adultos não é
concessão nossa, mera atenção nem delicadeza, pois carecemos deles para
o nosso desenvolvimento como pessoas. Nossa auto-estima é devedora da
nossa ação, em vista do desenvolvimento da auto-estima deles. E bom que
se diga que há um fluxo continuo de efeitos recíprocos entre nossas escolhas
e ações no mundo e nossa auto-estima. Sabemos que os fatores internos da
formação da auto-estima residem na pessoa, sendo auto-determinantes e
gerados por ela mesma. Mas sabemos também que os fatores externos, tais
como mensagens verbais e experiências de pessoas significativas, são
cooperantes. Sabemos, ainda, que é necessário olhar para esses jovens e
adultos, falar com eles e escutá-los, para despertar neles o prazer de
conhecer, viver, amar, trabalhar e produzir. Para sermos colaboradores
dessa maneira, são imprescindíveis a nossa compreensão de que a auto-
estima é uma conseqüência de atitudes geradas internamente e o nosso
empenho de iniciá-las dentro de nós, para então encorajar os outros a fazer o
mesmo. Essas atitudes, que consistem em um modo de comportar e ser,
representam, entre outras, a atitude de viver conscientemente, de auto-
aceitação, de responsabilidade, de auto-afirmação, de viver intencionalmente
e de integridade pessoal- Concluindo, voltamos ao ponto de partida.

Queremos crer que o trabalho dos professores, com o fortalecimento e o
desenvolvimento da auto-estima dos jovens e adultos, é indispensável no
contexto do currículo, traduzido no cotidiano do espaço pedagógico, trabalho
sério e amoroso, capaz de facilitar aos alunos o desenvolvimento da
confiança em sua capacidade de pensar, de dar conta dos desafios da vida,
como também da confiança no seu direito de vencer e de ser feliz, e não uma
auto-estima fácil, sintomática, episódica, de arranjos simplistas, de poucas
horas, de minicursos, como procedimento mágico, modismo e nada mais.
Foram convidados para a aventura de pensar o currículo no que tange ás
ênfases, ás escolhas, ás omissões. Acreditamos que serão capazes de
produzir um trabalho que nos surpreenda, que possa provocar reflexões
profundas e melhorar a prática pedagógica. Muito obrigada.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Informamos ao Plenário que os participantes poderão

formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas
por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o debate, os
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participantes que desejarem fazer uso do microfone devem se inscrever
previamente e se identificar. Cada participante disporá de até 2 minutos para
a sua intervenção. Solicitamos àqueles que desejarem fazer uso da palavra
que sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações
pessoais.

Debates
O Sr. Ademir José dos Santos - Sou da APPMG. A idéia apresentada pelos

expositores vem ao encontro daquilo que os grupos temáticos têm pensado:
a valorização do indivíduo enquanto ser humano, sendo que o currículo deve
partir dessa valorização.

Temos presenciado, ao longo do desenvolvimento da educação de jovens
e adultos e também dos ensinos fundamental e médio, que os currículos têm
se preocupado meramente com a transmissão de informações, sem, contudo,
permitir a construção do conhecimento. Preocupa-se muito com essas
informações, e o conhecimento, em si, fica relegado a segundo plano. Dessa
forma, o que percebemos é que se desconsidera o desenvolvimento físico,
psíquico e emocional do aluno.

Diante disso, faço dois questionamentos ao Prof. Geraldo e à Profa. Lenita.
Primeiro: Como é possível pensar um currículo que construa o conhecimento,
principalmente para jovens e adultos, que desprivilegie a mera e simples
transmissão de informações, possibilitando a construção do conhecimento?
Segundo: O currículo para a EJA deve privilegiar o desenvolvimento da
cidadania e a necessidade de ser feliz, inerente ao próprio ser humano. Se
isso é possível, portanto, não seria viável e prudente que esses currículos
considerassem a realidade e o contexto social em que esses jovens e adultos
estão inseridos?

O Sr. Geraldo Klagela Pereira Leão - Acho que sim. Quanto á segunda
questão, cidadania é um termo que está na moda. E interessante como os
nomes ou as bandeiras, que são questões transgressoras, que nascem das
lutas sociais, às vezes são apropriadas e ficam esvaziadas de sentido. E
preciso "ressignificar" a cidadania. Acho isso também em relação a outras
palavras que fazem parte do cotidiano, do dicionário da pedagogia,
principalmente as que fazem parte das políticas públicas.

ÜRessignificar! é pensar concretamente em como construir a cidadania a
partir das práticas pedagógicas da sala de aula, e não ficar no vazio, falando
que é importante. Construir a cidadania é engajar-se em lutas políticas,
compreender a realidade desses alunos, nas suas questões concretas;
pensar numa escola que não esteja distante de questões mais amplas que a
sala de aula; é descobrir a dimensão pedagógica da política e a dimensão
política da pedagogia, fazendo sempre essa relação, para a qual alguns
autores têm chamado a atenção.
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O mesmo ocorre com relação à construção do conhecimento. Começa a

virar um chavão: todos falam que é preciso construir o conhecimento. O
desafio é como construi-lo e pensar alternativas. Há várias experiências
interessantes, programas, projetos, escolas que procuram construir um perfil
do aluno tentando detectar qual é a realidade de vida desse aluno, quais são
os eixos, os conceitos fundamentais que podem ser trabalhados na escola
que nascam de questões vividas, que são demandas dos alunos, quais os
conhecimentos que a realidade desses alunos demanda. Isso exige uma
convivência íntima com o universo social e cultural desses alunos.

Então, realizam-se pesquisas etnográficas, levanta-se a realidade dos
alunos. A orientação de programas e cursos é importante para levar o
educador a conviver e conhecer o local onde as pessoas estão inseridas. São
necessárias também as propostas pedagógicas que trabalhem com projetos,
como, por exemplo, a discussão, em sala de aula, dos resultados das
pesquisas feitas pelos alunos em seus locais de trabalho. Então, são muitos
pontos que podem ser concretizados. O desafio é sair do discurso bonito,
mas vazio, e partir para o concreto, para a efetiva construção, o que exige
mudança de postura, que não deve ser somente do professor. Esses
discursos vazios tendem a reduzir tudo para a iniciativa do professor. O
sucesso do aluno é de responsabilidade do professor. Conseqüentemente, o
seu fracasso - que, às vezes, é muito grande - também é de responsabilidade
do professor. Esse desafio deve ser assumido pelo Estado, que tem de dar
condições aos professores de concretizá-lo.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Perguntas formuladas ao Prof.
Geraldo Magela, encaminhadas por Maria de Lourdes Rennó Leite; Maria
Terezinha, do CESU de Rio Piracicaba; Luis Antônio, da Escola Estadual
Prof. Caetano Azeredo; Geralda, do CESU; e Márcia C. Alves, da PBH.

Para a Profa. Maria Clara foram dirigidas perguntas de Rosa Cristina, da
UFV; Silvaria Caixeta, da 40a SRE, de Uberlândia; José Geraldo de Assis, do
Sind-UTE de Ipatinga; Sônia, do setor de educação do MST; e a última, não
identificada.

O Sr. Frederico Pecorelli - Fica clara, nas exposições da nossa querida
Pro? Lenita, do Prof. Geraldo e da Profa. Maria Clara, a importãncia da
participação do professor na elaboração do currículo. Como proceder, com
leituras, à elaboração do currículo vinculado com a formarão docente, sob o
prisma do direito educacional, traduzido no professor como cientista
educacional?

A Sra. Lenita Ferreira de Oliveira - A leitura é algo a que todos estão
condenados. E impossível colocar-me diante do outro sem fazer uma leitura.
Considero a leitura muito generosa, porque enquanto lemos permitimos que o
outro nos visite. Os professores lêem muito, não só os das universidades,
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mas também os dos ensinos médio e fundamental. Seria importante que
esses professores, pelos meios de comunicação de massa, fizessem
resenhas das obras lidas e as conectassem à realidade da prática
pedagógica. No meu entender, é uma estratégia. Outra estratégia é o esforço
do professor para que seus alunos leiam livros que já leram e consideram
como permanentes e não só conectados com a prática pedagógica. O que
não interfere, não colabora conosco, educadores? Tenho a impressão de que
quem só lê sobre educação nada sabe sobre educação. E necessário
convidá-los a ler sobre os temas mais variados, que nos fornecem olhares
distantes, que complementam o nosso olhar de perto.

A Sra. Maria Clara di Pierro - A pergunta formulada pelo Frederico é tão
complexa que nem saberia respondê-la cabalmente. Temos de pensar
também as bases para a formação do professor leitor. O fundamental é que
cada educador possa resgatar o seu prazer pela leitura, porque é impossível
ser formador do educando leitor se não é leitor ou não o é com prazer, com
satisfação.

Existem questões de base. Por exemplo, um professor que trabalha três
jornadas, manhã, tarde e noite, recebe salários irrisórios, não tem condições
de formar uma biblioteca própria, não tem tempo para a leitura. Então, tem a
dimensão objetiva, material, que é construir uma profissionalidade, uma
jornada de trabalho que permita ao educador ter um tempo de preparo de
sala de aula, que é fazer suas leituras, muitas das quais leituras especificas
da área de educação, e que possa ser também leitor da literatura, da arte, da
estética. Que tenha o direito ao lazer para que possa transmitir isso também
ao educando. Não podemos idealizar esse professor leitor nas atuais
condições de trabalho da educação. Há perguntas bem objetivas de
informação.

Sobre proposta curricular, é distribuída pelo Ministério da Educação, que é
co-editor do volume, e por ação educativa. Pode ser obtida também na forma
de disquetes, arquivos eletrônicos, portanto sujeitos a reprodução para
multiplicadores, e pode ser obtida fazendo-se "download" na página da ONG
Ação Educativa, na Internet. O MEC distribui em disquetes também. O "site"
da Ação Educativa é www.acaoeducativa.org .

Sobre como andam as perspectivas para propostas curriculares de
segundo segmento e ensino médio para EJA posso dizer que, da parte do
Ministério da Educação, não tenho conhecimento. Vários grupos vêm
trabalhando nessa direção. Algumas propostas estão mais ou menos
sistematizadas. A de Porto Alegre tem uma perspectiva de desenvolvimento
curricular diferenciada da nossa, mas que está sistematizada. Há uma feita
pelo pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, liderada pelo Prof.
João Francisco de Souza. Enfim, há outras propostas sistematizadas.
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Em relação ao segundo segmento, não tenho conhecimento de

propostas especificas, sistematizadas, para jovens e adultos. Talvez o
Geraldo conheça.

No caso da ação educativa, estamos trabalhando na sistematização da 5a
8e séries, mas ainda está longe de ficar pronto.

Há perguntas muito mais amplas. Uma pede para se falar sobre o tema de
estudos da sociedade da natureza, os eixos temáticos, mas acho que o
tempo não nos permite aprofundar. Deixamos para fazer isso por e-mail ou
em outras oportunidades.

Há uma pergunta interessante, da Sônia, do MST: "Muitas lideranças
comunitárias adquiriram, no seu desenvolvimento pessoal,... (- Falha na
gravação.)

Comenta que as lideranças dos movimentos sociais desenvolvem todo um
conjunto de capacidades e quando lhes são propostos cursas de EJA não se
propõem a confirmar os conhecimentos que já detém. Acho muito
interessante essa pergunta porque, no Brasil, quando se fala em
reconhecimento de conhecimentos adquiridos na experiência de vida, de
trabalho, de militância social, o máximo que conhecemos são os exames
supletivos, que certamente não são o instrumento adequado para aferir, pelo
menos na forma como vêm sendo feitos, o tipo de desenvolvimento que
essas lideranças e grande parte dos trabalhadores jovens e adultos tem.
Acho que precisávamos aprender a fazer isso no Brasil. Talvez isso pudesse
ser uma função, um desafio que os CESUs de hoje poderiam assumir para si,
para o futuro. E um belíssimo desafio, que é desenvolver mecanismos de

1 tutoria, de avaliação de conhecimentos já adquiridos por meios informais, ou
1 seja, que os jovens e adultos pudessem ter, numa interação com educadores

e por metodologias cientificas de diagnóstico de conhecimentos prévios, a
validação dos conhecimentos que já possuem ou sua complementação por
trajetórias diferenciadas de desenvolvimento pessoal no âmbito educacional.
Esses são mecanismos que existem em países desenvolvidos. Não conheço
nenhuma experiência feita no Brasil. O desafio que a Sõnia coloca é
importante para isso.

A outra pergunta é do José Geraldo, sobre como uma ONG poderia, em
parceria com o poder público, desenvolver propostas de educação
continuada ao longo da vida, paralela aos programas formais de EJA para
formar uma mentalidade de educação permanente em nossa sociedade. A
ONGs e os centros de educação popular vêm tentando, desde o paradigma
da educação popular, que tem como eixo ordenador o pensamento freireano,
embora não seja exclusivo, dialogar com essa concepção de educação

.s continuada ao longo da vida. Estamos tentando, nas nossas práticas
concretas, superar aquela concepção compensatória que o Prof. Geraldo



316
bem caracterizou, produzindo outra cultura do que possa ser EJA. Essa
não é uma tarefa somente para as ONGs. mas sim para o conjunto de
educadores de jovens e adultos do País, para as universidades e para os
trabalhadores da educação do setor público.

O Sr. Geraldo Magela Pereira Leão - O desafio é responder em pouco
tempo a um grande número de perguntas. Juntei três blocos Um diz respeito
a métodos, cartilhas, livros didáticos. A primeira: "Atualmente, temos livros
didáticos de EJA, os quais, muitas vezes, auxiliam o professor dentro da sala
de aula. Mas como se pensar um currículo para a EJA que não torne esses
livros uma cartilha?" Outra fala também dos tantos métodos para alfabetizar.
"Quais são os riscos de uma proposta curricular se transformar em um
método?" "Hoje a educação infantil dispensa qualquer tipo de método de
alfabetização, numa perspectiva da construção da lectoescrita. Por quê, ao
contrário dessa perspectiva, a EJA ainda utiliza tantos métodos para
alfabetizar?' Pensando nos contextos e nas experiências diferentes que não
dependem de métodos ou propostas sistematizadas, por quê esse olhar tão
diverso para o conceito de alfabetizar?" Não sei se as experiências diferentes
não têm que sistematizar, acho que é importante que não caiamos na rigidez,
• não adotemos, como receita, livros, cartilhas, programas, mas é importante,
• em várias experiências procura-se sistematizar o que tem sido feito para
comparar com outras experiências. Não podemos ter aquela idéia de que
tudo depende da criatividade, da boa-vontade. E preciso se colocar no papel,
sistematizar sempre, discutir sempre. O que reclamamos na EJA muitas
vezes é isso- Nem no âmbito dos órgãos que deveriam fazer isso dentro do
Estado, não se fazem registros, e as coisas se perdem. E registrado muito
mais o que se faz com crianças do que o que se faz com jovens e adultos
Sobre a questão dos livros, é claro que não podem se transformar em cartilha
nem em propostas peda gógicas, podem virar métodos que inibam a
criatividade e experiências inovadoras.	-

Há muitas questões sobre a interdisciplinaridade. E um assunto tão amplo.
E um desafio muito grande trabalhar com métodos que rompam com essa
rigidez das grades curriculares, das disciplinas isoladas, da tradição de
defender a minha área, o meu conhecimento, o meu tempo de sala de aula.
Nenhum professor quer perder uma aula. Quando se propõe um projeto
pedagógico que reúna Portu guês e Matemática, por exemplo, vem logo a
pergunta: "mas vou perder aula de Matemática"? Matemática é muito
importante para o aluno. E preciso construir, dialogar, romper com essa
cultura, mas é difícil falar disso superficialmente.

Pergunta: "E certo excluir o método tradicional dentro da alfabetização,
sendo que este, muitas vezes, a nosso ver, ainda é um dos meios mais
eficazes de aprendizagem?".
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Não sei. A critica que se faz aos métodos tradicionais é que mais

excluem do que incluem. Há professores tradicionais que conseguem
sucesso com os alunos. É preciso reconhecer isso, mas não deve se tornar
uma defesa do tradicionalismo. Aí, deve-se discutir cada contexto para se
saber como professores tradicionais conseguem obter sucesso com seus
alunos. Há também muitas experiências inovadoras, e alguns falam sobre
essa descontinuidade das políticas governamentais, que não resultam em
nada, apenas servem para excluir mais. Essas coisas nunca dão uma soma
precisa. Temos de olhar os contextos, as experiências, procurando aprimorá-
las.

A educação como um direito de todos, defendida pela Constituição Federal,
é retratada como um direito subjetivo. Como fazê-la, na prática, um direito de
fato? Através de um currículo democrático completo, se qualquer plano ou
projeto não têm segmento em gestões seguintes, o mais democrático não
seria criar uma lei obrigando os governantes a não quebrar a ação de um
programa quando este estiver dando certo, independente de sua origem - se
veio de baixo para cima ou vice-versa?

Seria ótimo, principalmente na educação, se os governantes fossem
obrigados a não ficar fazendo experiências com os professores, com as
escolas e com os alunos. Se a Assembléia quiser criar uma lei assim, terá
meu apoio. Isso é difícil, porque trata-se de questões políticas, de poder.

Outra pergunta. Vou tentar resumi-ia. tom relação à questão da política
de dar condições ao professor de ser valorizado, como um profissional não
valorizado pode resgatar os valores de um aluno? Devemos aceitar e
acreditar que é a vida, chegando sorrindo às salas de aula para resgatar a
cidadania do aluno?".

Acho que a própria pergunta já responde a indagação. Acho que não.
Outra pergunta remete-nos à questão do currículo oculto. E importante que

tenhamos atenção nesse ponto. Sem a postura do professor, sem os valores
que reforça na sala de aula, muitas vezes isso faz, de maneira mais cruel
ainda, no caso da EJA, com que o aluno introjete uma visão negativa de si
mesmo e de valores que queremos romper. Então, essa dimensão do
currículo oculto tem de ser repensada e pensada coletivamente. O importante
é que o coletivo de professores procure construir uma proposta pedagógica e
faça suas escolhas. No caso do livro didático, por exemplo, é preciso
escolher bem. O livro didático, muitas vezes, é o currículo da escota, pois
determina o que se faz na sala de aula. Tem um forte peso. E preciso sentar
com o coletivo, discutir esses livros, ver quais valores estão reafirmando,
quais conhecimentos estão priorizando, se as propostas pedagógicas, se os
exercícios são adequados, se apresentam questões importantes para o
raciocínio dos alunos ou se vão apenas na linha da memorização, do
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enquadramento. Essas coisas têm de ser pensadas e construídas no local
de trabalho dos professores e com a participação dos educandos-

0 Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Profa. Manha Oliveira.
Secretária de Educação de Barão de Cocais. solicita o endereço eletrônico
dos expositores para futuros contatos, especialmente o do expositor da Ação
Executiva.

Solicito à assessoria que faça o contato com os expositores. Se
disponibilizarem os endereços, que sejam divulgados aos participantes.

A Profa. Lenita Ferreira de Oliveira - Gostaria de apartear o meu colega,
pois preocupa-me muito essa abordagem do tradicional, os rótulos
tradicionais, professores tradicionais, porque, no nosso entendimento, uma
das leis que perpassam a produção do conhecimento é a tradição. E uma
questão de justiça receber toda essa contribuição dos nossos antepassados,
como também é avançar com ela. No meu modo de entender, a tradição é
algo que precisa ser conservada ao máximo, desde que responda às
necessidades do nosso momento. Não estou me referindo às necessidades
sociais. E penso que deve também ser recriada ao máximo. E uma questão
de justiça.

Quanto ao professor que falou sobre interdisciplinariedade, aconselharia a
leitura de um trabalho realizado pelas professoras Maristela Gondim, Selma
Vanderlei, Maria do Rosário Costa, Nilza do Carmo, Maria Helena Araújo,
Vanda de Castro Alves, Sônia Fiúza, Lúlia da Silva Queiroz, que já
percorreram esse caminho. Realizaram um trabalho interdisciplinar que
envolvia Ciências, Geografia e História. A temática era oferecida por essas
áreas de conhecimento, mas a Língua Portuguesa e a Matemática
comungavam com todas. E um trabalho bem interessante e está sendo
reconhecido em vários Estados. Em todos, já ouvi falar das professoras
mineiras. Até em praia já ouvi falar delas. Então, procurei saber quem são.
Ouvi falar, inclusive, da Profa. Gondim, da Faculdade de Educação de Minas
Gerais e Coordenadora do Curso de Pós-Graduação do SETEMG, que está
presente. Seria interessante dialogar com ela e conhecer esse material de
quem não está propondo, mas já fez, tem um caminho percorrido.

Como conciliar currículo com cobrança de direção de escola para que os
alunos concluam o curso o mais rapidamente possível? Acho que só há uma
maneira de repensar isso. E o nível da própria escola. A escola precisa reunir
seus membros, repensar as suas práticas e chegar a uma solução, que não
seja colocada de fora para dentro, mas que surja dentro da própria escola.
Possibilidades existem, mas são criadas, e as resoluções também. Acho que
não nos cabe responder isso, mas é a própria escola que há de se debruçar
sobre esse problema. discuti-lo e partir para uma solução.

0 Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Locais de reuniões dos grupos
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de trabalho:

Grupo 1 - Política de EJA. auditório do SE; Grupo II - Currículo na EJA, Hall
das Bandeiras; Grupo III - Formação do Docente para a EJA, Saião Nobre.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os agradecimentos aos ilustres

expositores, ás demais autoridades e aos participantes, bem como ao público
em geral, pela honrosa presença, e encerra os trabalhos,e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 85 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 91612000
Presidência dos Deputados Agostinho Silveira, Damo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras da Secretária Maria José Feres - Palavras
da Sra. Liliane dos Santos Jorge - Palavras da Sra. Maria Amélia Giovanete -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Antônio Andrade - Dalmo Ribeiro

Silva - Edson Rezende - Fábio Avelar - João Paulo.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Silveira) - As 9 horas, 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 á leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede á leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr, Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência convida a
tomarem assento á mesa as Exmas. Sras. Maria José Feres, Secretária
Adjunta da Educação; Liliane dos Santos Jorge, Coordenadora da Educação
de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal da Educação de Belo Horizonte;
e Maria Amélia Giovanete, professora da Faculdade de Educação da UFMG.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do Fórum

Técnico Educação de Jovens e Adultos, que hoje tratará do tema " A
Organização do Tempo Escolar na Educação de Jovens e Adultos". Bom-dia
a todos os educadores e educadoras. Mais uma vez, o Plenário da
Assembléia Legislativa tem o prazer de recebé-los, neste debate tão
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importante e tão necessário para a educação mineira. É com muito prazer
também, como membro da Comissão de Educação, que os recebemos,
sabendo que a Assembléia Legislativa tem sido palco das discussões e.
conseqüentemente, tem levado sugestões à educação mineira e do Brasil.
Muito obrigado, mais uma vez, pela presença de todos vocês.

Informamos aos participantes deste fórum que os documentos finais
elaborados pelos Grupos 1, 2 e 3 estão sendo distribuídos no inicio desta
reunião, para que sua leitura seja feita no intervalo para o almoço - das
12h30min às 15h30min. O documento final elaborado pelo Grupo 4 será
distribuído no início da plenária final, hoje, à tarde, quando a reunião será
suspensa por alguns minutos, para que possa ser lido o documento.

A coordenação lembra aos participantes deste fórum que deverão se dirigir
à secretaria, no Hall das Bandeiras, para que sua presença possa ser
registrada mediante a aposição do carimbo e do crachá. Lembra, ainda, cue
os crachás deverão ser devolvidos à mesma secretaria no final do evento, a
fim de que se faça a apuração da freqüência para o posterior envio do
certificado. Informamos que as atas contendo a transcrição completa deste
fórum serão publicadas no jornal "Minas Gerais", no "Diário Executivo", no dia
12/7/2000.

Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões do fárum, esclarecemos
que não será possível fornecer cópia das gravações, porque haverá reprise
do evento pela TV Assembléia. A data prevista para a reprise ainda não foi
definida, mas informação sobre isso poderá ser obtida com a TV Assembléia,
pelo telefone 290-7812.

Palavras da Secretária Maria José Feres
Exmo. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, coordenador dos debates nesta

manhã; Sra. Liliane dos Santos Jorge, Coordenadora de Educação de Jovens
e Adultos da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte; Sra. Maria
Amélia Giovaneti, professora da Faculdade de Educação da UFMG;
professores e professoras; senhoras e senhores; bom-dia a todos. E um
prazer participar deste fórum, principalmente porque o tema `Educação de
Jovens e Adultos" me sensibiliza bastante.

Parabenizo a Assembléia e as entidades que, em conjunto, estão
promovendo este evento. Esta Casa tem tradição importante na área da
educação, com o seminário que foi realizado no ano passado e nos trouxe
grande contribuição.

Este fórum é, de certa maneira, um desdobramento daquele seminário.
Tenho certeza de que continuaremos obtendo, nos encontros que a
Assembléia Legislativa tem tido a iniciativa de promover, contribuições
decisivas para a política de educação em Minas Gerais, E, portanto, com
prazer que estou aqui, na certeza de que juntos construiremos a política
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educacional de Minas-

0 tema que me coube foi "A Organização do Tempo Escolar na Educação
de Jovens e Adultos", e, certamente, isso se deve ao fato de que sempre faei
muito a respeito da organização do tempo escolar no ensino fundamental. O
tema proposto tem toda a procedência do mundo. Em qualquer nível e
modalidade de ensino, é muito importante discutir como se organiza o tempo
escolar.

Antes de trazer alguns pontos para discutirmos - não tenho a pretensão de
fechar o debate -, gostaria de fazer uma introdução para colocar devidamente
o tema nos parâmetros essenciais para todo e qualquer nível e modalidade
de ensino.

O Estado de Minas Gerais, por meio de sua Secretaria da Educação, tem
discutido com as escolas, com os professores, com a sociedade, com
Diretores e especialistas nossa proposta de escoía, que é a Escola
Sagarana

A Escola Sagarana baseia-se em três princípios fundamentais: o da
universalização do acesso, o da garantia de permanência dos alunos na
escola em qualquer nível e em qualquer modalidade de ensino e o da escola
democrática. Resumindo, a Escola Sagarana é a escola democrática, e a
escola democrática é inclusiva, tem autonomia, qualidade e é para todos,
sem distinção.

Ba é um direito e, como tal, tem de ser construída como uma modalidade
de ensino em todos os níveis que forem pertinentes. Ela não é um apêndice
nem é uma ação marginal, mas tem de ser uma ação institucional integrada
aos sistemas de ensino, às políticas educacionais, como um direito de jovens
e adultos que, na idade própria, não tiveram acesso á escola por causa de
uma sociedade e de uma escola excludente. Que esses jovens e adultos
tenham, de fato, o direito ao acesso a todo o processo educativo, em todos
os níveis de ensino, tanto o fundamental como o médio.

No caso do ensino fundamental, a educação de jovens e adultos já está
considerada dessa maneira em todos os preceitos legais. O ensino
fundamental é obrigação do Estado; independentemente da idade do
educando, ele tem direito ao ensino fundamental.

Mas não podemos trabalhar somente nessa perspectiva. E preciso assumir
a educação de jovens e adultos não só como um direito constitucional para o
ensino fundamental, mas também como um direito de fato subjetivo, em que
os sujeitos, portanto, têm todas as condições de exigir que tenham acesso a
esses níveis de ensino, mesmo que não estejam na idade correspondente.

Organizar o tempo escolar, penso que, em qualquer nível ou modalidade
de ensino, inclusive na educação de jovens e adultos, é urna conseqüência.
Como organizo o tempo escolar não é uma premissa, não é uma causa, não
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é o que vem primeiro, é urra conse qüência. Ë uma conseqüência
exatamente da concepção que temos da escola e do processo educativo.
Corno se entende, se teoriza e se pratica a educação, como se teoriza e se
pratica o cotidiano escolar. A partir dessa concepção, organizamos o tempo
da melhor maneira possível, para atender a essa concepção.

Esse discurso fiz também em relação á questão dos ciclos do ensino
fundamental. Na minha humilde concepção, penso que isso se adapta a
qualquer um dos níveis de ensino dentro da escola.

Ter clareza da função da escola como uma agência de educação, de
formação, não apenas como uma agência que transmite conhecimento, mas
também como uma agência formadora de seres humanos e de cidadãos.
Formar o ser humano é mais que formar o cidadão, ter a clareza do projeto
político- pedagógico com essa nova concepção da escola.

Como se organiza o tempo escolar: é preciso que se tenha um projeto
político-pedagógico construído a partir de uma concepção de que a educação
é um instrumento de formação de seres humanos, seja dentro, seja fora da
escola, pelos mecanismos formais ou não formais. O processo educativo
trabalha com o ser humano em todas as suas dimensões, necessidades, no
cognitivo, no afetivo, no psicológico, no social e assim por diante.

Segundo essa concepção do que seja educação e, portanto, a escola como
uma das agências da educação - penso que o "locus" privilegiado da
educação é a escola, sem nenhuma dúvida -, é preciso que tenhamos a
clareza do nosso projeto pedagógico. Nessa perspectiva, penso que a
educação de jovens e adultos para se discutir e construir um projeto político
pedagógico precisa levar em conta alguns aspectos.

Penso ainda que o primeiro desses aspectos é uma questão metodológica,
é a concepção que a Secretaria da Educação tem desenvolvido de que não
devemos, não podemos e não temos condições, por principio filosófico, e
também por uma questão prática, de determinar de cima para baixo como as
coisas vão funcionar. Na educação de jovens e adultos é a mesma coisa.

Qualquer projeto político-pedagógico tem de ser construído coletivamente,
levando-se em conta os atores que estão dentro da escola e os atores que,
de modo geral, estão envolvidos com esse processo. Quando digo isso estou
me referindo ao professor, ao aluno, ao jovem, ao adulto, ao profissional da
educação e, se for o caso, as organizações não governamentais e outras
instituições que estejam empenhadas nesse processo educativo. Uma
construção coletiva tem de levar em conta todos esses atores: a escola, os
jovens, os adultos, que são os alunos; a sociedade, as organizações não
governamentais, a Assembléia Legislativa, que teve a iniciativa de realizar
este fórum. Todos somos atores da construção coletiva desse projeto
político-pedagógico, nessa concepção de que a educação também tem a
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função de formar o ser humano.

Esse projeto deve levar em conta essa forma coletiva para ser construído,
sem ser de cima para baixo, e entender, primeiro, que todos têm direito à
educação e são capazes de aprender. Em segundo lugar, entender que toda
educação de jovens e adultos tem uma origem, quer dizer, ela existe, na
maioria das vezes, em função de uma sociedade excludente e de uma escola
que também é excludente. Diria que a escola foi, mais do que é. muito
excludente.

Essa perversidade de as pessoas não terem acesso à escola na idade
própria, ou de, quando têm esse acesso, não conseguirem permanecer nela,
é uma responsabilidade social de todos nós, não apenas daqueles que por
infelicidade não conseguiram participar desse processo educativo em tempo
hábil, mas de todos nós, que, de uma maneira ou de outra, ou assistimos ou
contribuímos para que isso acontecesse.

Durante anos, a nossa sociedade desigual - eu diria cada vez mais
desigual - tem impedido que as pessoas tenham acesso à escola em idade
própria, mesmo com os progressos que já fizemos no ensino fundamental.
Ainda assim, quando se tem acesso à escola em idade própria, muitas vezes
ela é responsável pelo processo de expulsão de seus alunos. Isso se afere
pelos índices de evasão escolar, que ainda são altos, motivados por razões
sócio-econômicas e por projetos político-pedagógicos inadequados, que
acabam por transformar a escola numa instância, de exclusão, e não de
inclusão.

Se hoje estamos falando sobre educação de jovens e adultos, é porque
essas pessoas com as quais temos compromisso foram excluídas, pela
sociedade e pela escola, do acesso á educação básica em época própria,
como é o seu direito. E, se não tiveram em época própria, continua sendo
seu direito ter acesso agora.

Outro ponto importante é que todos têm direito a uma educação de
qualidade, que tem de levar em conta as especificidades e as condições
individuais dessa clientela, que são os jovens e adultos. E não se pode trata-
Ias da mesma maneira como tratamos as crianças, os adolescentes ou
aqueles que têm acesso á escola na idade própria.

Nessa perspectiva de levar em conta essas condições individuais, temos
de ter currículos flexíveis, que sejam compromissados não só com a tarefa do
cognitivo, do conhecimento, mas também com a formação social, com a
formação da cidadania, com a formação do ser humano. Esses currículos
têm de levar em conta as experiências que esses jovens e adultos já tenham
acumulado em sua vida - a sabedoria -, às vezes maior que a dos
professores.

Lembro-me de que há algum tempo, quando comecei a lecionar, trabalhei
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no que então se chamava curso de madureza e que estava passando a
se chamar exame supletivo. Havia cursinhos que preparavam as pessoas
para esses exames. Eu tinha 20 anos, estava na faculdade e tinha uma turma
de adultos, não eram nem jovens. Eu era professora de História dessas
pessoas, preparando-as para a prova do exame supletivo.

Um dos meus alunos nessa turma - esse fato é bastante interessante - era
uma pessoa que, acredito, muitos aqui devem ter conhecido, o Clodesmidt
Riane. Ele havia sido líder do Comando Geral dos Trabalhadores - CGT -, foi
cassado em 1964 pelo regime militar e, na década de 70, voltou para Juiz de
Fora, onde morava, e resolveu concluir o ensino de 1° grau e, depois, o
ensino de 2° grau. Muitas vezes, eu me sentia constran g ida de ser professora
de história do Clodesmidt Riane, o Líder do PTB, do CGT, que tinha sido
cassado pelo regime militar. Ele sabia muito mais do que eu, sem nenhuma
dúvida. Ele sabia muito mais a história do Brasil do que eu. Mas ele tinha que
aprender algumas coisas bem formais para passar naquele exame e receber
seu certificado de 1° grau. Gracas a Deus, ele passou. Depois, ele fez o 2°
grau e, se não me falha a memória, chegou a ir para a faculdade de direito,
ou seja, era uma pessoa muito mais velha do que eu, muito mais sábia, tinha
muito mais experiência, mais sabedoria, mais cidadania, e era um ser
humano muito melhor, sem nenhuma dúvida.

Então, acho que essas coisas precisam estar muito presentes quando
falamos em educação de jovens e adultos. Assim como citei o caso do Riane,
poderia ter citado vários outros. Trabalhei durante uns quatro anos nos
cursos supletivos e exames supletivos, evidentemente, com jovens e adultos.
E esses adultos eram cada vez mais adultos. Quando o professor tinha a
metade da idade dos alunos - hoje isso continua a acontecer -, ás vezes essa
relação ficava meio complicada. Mas essa é urna relação de aprendizagem e
uma interação muito grande, quando se sabe respeitar aquele saber
acumulado que essas pessoas trazem. Para elas, não é qualquer currículo
que se adapta, não é qualquer currículo que pode ser desenvolvido da
melhor maneira possível.

Para isso, temos que ter competência técnica para discutir esses currículos
e sensibilidade para compreender essa clientela com a qual estamos lidando.
Isso é muito importante para a organização do tempo escolar. Usando mais
uma vez aquele exemplo que eu dei para vocês, sei que o tempo que o Riane
tinha para estudar era muito diferente do meu. Eu podia estudar o dia inteiro.
Ele trabalhava o dia inteiro. Então, como organizar a sua freqüência à aula,
por exemplo? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Como só tenho 20 minutos,
não me demorarei muito nesses exemplos. Mas, para que vocês tenham uma
idéia, fiquei muito preocupada porque o projeto estadual Acertando o Passo
está acabando. Vamos ter que colocar algum outro em seu lugar. Considero
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essa iniciativa interessante e acho que temos que continuar mantendo
esse tipo de atendimento nas escolas noturnas. Vamos ver como poderemos
fazer isso.

Mas descobri que o Acertando o Passo retém os alunos. Eles levam "pau"
no Acertando o Passo. Como isso acontece? Ele vai acertar o passo e leva
"pau"? E uma complicação. Então, ele tropeça, não acerta o passo. E alguns
devem estar caindo pelo meio do caminho e desanimando de vez, porque
não conseguiram acertar o passo. Alguém diz: 'Não, professora, isso
acontece porque ele não vai à aula". E um problema de freqüênciã, e não de
avaliação. Isso é uma questão de organização do tempo. Mas será que eu
preciso exigir dessas pessoas a freqüência? Será que um curso como esse
deve funcionar dessa maneira? Será que eu não posso ter instrumentos
semipresenciais de educação à distância que garantam aproveitamento a
essas pessoas? Será que eu preciso fazer chamada, como nas turmas
regulares, e que essas pessoas precisam ficar retidas porque não
apareceram na aula? Então, isso, para o ensino regular, é uma coisa. Mas,
para quem quer acertar o passo, não dá para ser desse jeito.

Bom, então, eu falava em adaptar o currículo e entrei em algumas questões
sobre o tempo escolar. O que é que eu considero importante quanto aos
currículos?

Que tenhamos uma relação mais explícita com o mercado de trabalho,
como o mundo do trabalho, com as relações sociais, com as relações
orgãnicas da sociedade no seu dia-a-dia. Evidentemente, ai se insere o
mundo do trabalho. O mundo do trabalho é mais amplo do que o mercado.
De fato, precisamos ter uma relação com o mundo do trabalho. Para isso,
qualquer tempo escolar, na educação de jovens e adultos, tem de ter
flexibilidade e um objetivo pedagógico e político prioritário que se chama
inclusão. Essas pessoas foram excluídas num determinado momento da
história deste País e têm direito à inclusão. E isso que temos de levar em
conta. Temos procurado trabalhar nessa linha dentro das nossas instâncias,
nos centros de estudos supletivos, nos CESUs.

Estamos inclusive trabalhando com a ampliação dos CESUs. Teremos
mais 15 centros de ensino supletivo no Estado de Minas Gerais, dos quais
dois serão em Belo Horizonte. Em várias regiões, estamos transformando os
postos de ensino supletivo em centros de estudos supletivos. Os postos de
estudos, que eram apêndices, braços dos centros, estão sendo
transformados em centros.

As telessalas estão sendo reorganizadas, de tal maneira que possamos
atender melhor a esse público quanto à educação à distância- E preciso
trabalhar o tempo na educação à distãncia. Daí a razão das telessalas. Os
CESUs também trabalham com essa flexibilidade. Nas escolas, à noite, onde
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funcionam hoje o Caminho á Cidadania e o Acertando o Passo esses
projetos estão sendo rediscutidos de que maneira? Junto às pessoas que
fazem esse trabalho, junto aos professores que têm essa experiência. Citei
alguns problemas do Acertando o Passo. Poderia citar outros do Caminho à
Cidadania. Poderia citar inclusive problemas de currículo. Há coisas meio
complicadas, como, por exemplo, achar que um jovem e um adulto não
precisam saber Física. Talvez não precisem saber a Física que se ministra no
ensino regular, mas não podem passar por um tal processo discriminatório,
que não tenham acesso a certos tipos de conhecimento. Tudo isso está
sendo rediscutido no âmbito do Estado, para que possamos assegurar uma
continuidade a essa ação de outra maneira, ou seja, construída
coletivamente, com a inserção dos profissionais. Assim poderemos atender a
uma clientela maior, porque a demanda existe, e, se existe, temos de dar
conta dela.

Gostaria de chamar a atenção para outra coisa: ensino regular noturno. Ele
é fator de exclusão. Temos de ter cuidado. Ele precisa começar a levar em
conta também, não estou falando mais de ensino especial, as condições do
aluno trabalhador, para não se tornar um fator de exclusão, além da
organização de tempo mais flexível. Vivemos uma experiência em outro
lugar, não em Minas Gerais, do ensino regular noturno. E preciso começar a
trabalhar, principalmente no ensino médio, com uma proposta mais flexível,
com um sistema de crédito, de matrícula por disciplina, garantindo ao aluno
trabalhador facilidade de organizar seu horário de acordo com seu trabalho,
com as disciplinas de seu interesse, para que não se torne repetente. Cada
vez que ele tem de repetir, isso se torna fator de exclusão. Daí a evasão
escolar, no ensino regular noturno, ser muito alta. Ela tem de ser combatida.
Como pretendemos trabalhar essa questão de jovens e adultos?
Combatendo as causas internas do próprio sistema, que acabam gerando
jovens e adultos que demandam educação fora da idade própria. Para a
educação de jovens e adultos, além de tudo que disse, é importante que nos
associemos à universidade. Penso que ela tem uma divida social enorme.
Venho da universidade. Eia tem uma divida social muito grande.

Estou provocando também a UFMG, que tem de nos ajudar a resgatar essa
dívida. O Estado está propondo, já fez um seminário em setembro do ano
passado, que comecemos a discutir com as universidades públicas sediadas
neste Estado um gestão consorciada da educação pública. Acho que a
universidade tem muito que contribuir para nos ajudar nesse processo. Além
disso, temos de ter uma ação mais integrada com a sociedade, com as
organizações não governamentais, com o Poder Legislativo, com todas as
pessoas que têm interesse em resgatar essa divida social. Uma coisa é
importante: nunca perder de vista que, mesmo quando se falar em
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voluntariado, a educação de jovens e adultos é institucional, está dentro
do sistema, tem de ter certificação, competência e qualidade. Discuti isso
com uma pessoa, e ela cismou que tinha de sair num movimento de
alfabetização. Disse que não ia porque não sei alfabetizar. Talvez possa
fazer outra coisa por esse movimento, mas não alfabetizar pessoas. Sei
coordenar, sei administrar, sei ajudar a fazer curriculo. Temos de nos
associar porque essa dívida não é só da sociedade, não é só do Estado, não
ésó da escola, mas temos de levar em conta que a educação de jovens e
adultos faz parte do sistema educacional, exige qualificação, certificação e
competência.

Peço desculpas por ter passado do tempo, ainda tinha mais coisas para
dizer, mas depois, nos debates, poderemos discutir melhor. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Liliane dos Santos Jorge
Bom-dia a todos os educadores, professores, as pessoas que hoje estão

aqui para discutir a educação de jovens e adultos e, mais especificamente, a
questão da organização do tempo escolar, Profa. Maria Amélia, Secretária
Maria Feres, Deputado Edson Rezende.

Gostaria de agradecer o convite feito pela Assembléia Legislativa para
participar dos debates que têm sido realizados nos últimos dias e trazer nesta
manhã a nossa contribuição, que, esperamos, possa, de alguma forma,
acrescentar e contribuir para as definições que saírem deste seminário.

A discussão da organização do tempo escolar na educação de jovens e
adultos, como disse a Secretária Maria Feres, precede uma série de outras

1 sem as quais corremos o risco de não fazê-la da maneira mais adequada.
Embora o nosso tempo seja pouco, gostaria de falar da importãncia da
discussão da educação de jovens e adultos sob dois aspectos. O primeiro é
com relação à importância desse tempo para a produção do conhecimento.
Gostaria de considerar a educação de jovens e adultos tendo em vista a

J necessidade do aprofundamento de pesquisas e da fundação de
0 conhecimentos novos e relevantes nessa área. E uma questão de extrema

relevância sob outro aspecto, que é o que justamente nos traz aqui, ou seja,
E de nos apoderarmos desse conhecimento e de fazermos uso dele. Nós que,

de uma maneira ou outra, estamos envolvidos na elaboração de políticas
públicas para a educação de jovens e adultos.

A forma de entendermos a educação de adultos e o papel que atribuímos a
j ela no contexto social em que estamos inseridos hoje no Brasil é que

determinam a nossa opção por uma ou outra forma de organização do tempo
em qualquer proposta educacional em que se pense para essa modalidade
de ensino. Gostaria de apresentar, então, rapidamente, a concepção de
educação de adulto que vimos tentando trabalhar hoje na Secretaria
Municipal da Educação de Belo Horizonte.
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Primeiramente, temos de reconhecer - e não podemos deixar de

ressaltar esse aspecto - a educação de jovens e adultos corno um direito.
Essa perspectiva e esse compromisso ético é que devem perpassar toda
essa concepção. Segundo o IBGE - esses dados são extremamente
alarmantes -, hoje são mais de 15 milhões de brasileiros acima de 15 anos
que não tiveram acesso sequer aos rudimentos da aprendizagem da leitura e
da escrita. Isso sem contar outros tantos que iniciaram e não puderam
completar o ensino fundamental, hoje a única etapa obrigatória da educação
básica no Brasil. Esse direito negado a essas pessoas, jovens e adultos.
coloca-se, então, na perspectiva do resgate de uma divida, que é social, que,
certamente, é de toda a sociedade, mas que, sem dúvida, é
preponderantemente do poder público. E essa divida deve ser assumida e
resgatada primordialmente pelo poder público. E do poder público que essas
pessoas, jovens e adultos, devem, em primeiro lugar, cobrar a
responsabilidade pelo resgate dessa divida social, vergonhosa para o Pais.

Além da perspectiva do resgate da educação e do direito negado durante a
infãncia, temos tentado ampliar a concepção da educação de jovens e
adultos também como um direito de toda pessoa continuar aprendendo por
toda a vida, reciclando aprendizagens anteriores e aprendendo outras
habilidades, exigidas por um cenário que é novo a cada dia dentro do
contexto da modernidade.

Embora atualmente, no Brasil, nos vejamos impelidos a refletir a educação
de jovens e adultos da perspectiva do resgate e do direito, esperamos manter
no horizonte a EiA enquanto direito de aprender por toda a vida, direito de se
colocar enquanto sujeito cognoscitivo, independentemente da fase de
desenvolvimento humano em que se encontrar. Tentando, então, pautar as
nossas ações e as nossas discussões pedagógicas por essa concepção da
educação como um direito - e não apenas considerando a educação de
jovens e adultos, mas toda a educação básica na rede municipal de ensino -,
gostaria de começar a discutir a organização do tempo, refletindo sobre uma
questão inicial: o que significa o tempo para o jovem e o adulto? Quais são as
dimensões de temporalidade que atravessam essa etapa da vida humana? E,
ainda que de forma breve, acho que devemos despender alguns minutos da
nossa reflexão na tentativa de a elas responder, o que nos levará a ganhar e
qualificar a questão da organização do tempo escolar.

O primeiro significado que gostaria de apresentar, uma primeira dimensão
da temporalidade para o jovem e o adulto é a questão da juventude da vida
adulta enquanto tempo de aprender. Ainda existe entre os educadores, em
nossas escolas, às vezes arraigada em nosso próprio pensamento, a idéia de
que a infãncia seria a idade própria do aprendizado. Muitas vezes isso nos
leva a considerar a idade adulta como um tempo da vida em que aprender,
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o dia, na perspectiva de aprender a relação e a convivência
'intergeracional'.

E de extrema relevância para a educação de jovens e adultos que, ao
refletirmos sobre a organização do tempo, pensemos nesses tempos de
conviver, de colocar sujeitos na mesma idade de formação, reconhecendo-os
enquanto pessoas que possuem diferenças, homens, mulheres, brancos,
negros, sujeitos pertencentes às mais diferentes religiões e aos mais
diferentes grupos culturais.

Após refletir sobre essas quatro dimensões, a juventude e a idade adulta
enquanto tempo de aprender, trabalhar, assumir responsabilidade familiar e
de conviver, gostaria de pensar na organização do tempo que seria
adequado ou que estaria mais próximo do modelo o qual todos nós vimos
buscando para a educação de jovens e adultos.

Na rede municipal de ensino, temos, hoje, o Programa Escola Plural, que
tem as diretrizes que orientam as nossas práticas pedagógicas em toda a
educação básica no município. Em conseqüência desses princípios, vimos
buscando a sua materialização na nossa organização escolar. Se
reconhecemos a vida adulta enquanto um tempo de aprender, precisamos
pensar em qual seria o tempo adequado a jovens e adultos de escolaridade
diferente daquela que vimos construindo para crianças e adolescentes do
ensino dito regular.

Não precisamos pensar num tempo semelhante ao das crianças, como se
esse fosse o único parâmetro de qualidade ou se a escola para jovens e
adultos tivesse que se pautar por esse modelo para se constituir enquanto
escola de qualidade. Temos de pensar num tempo que incorpore e aproveite
os saberes de experiência produzidos pelos sujeitos nos diversos espaços
em que estão inseridos. Mas não podemos incorrer também num equivoco a
que somos muitas vezes levados, quando pensamos em incorporar saberes
de experiência e saberes acumulados na vida, que é a concepção do
encurtamento do tempo e do apressamento da aprendizagem, como se aos
adultos bastasse ser oferecido apenas a metade daquilo que se oferece às
crianças ou rudimentos dos conhecimentos socialmente acumulados, de
forma barateada e reduzida.

De que forma temos tentado ser coerentes com esse modo de pensar? Nas
escolas da rede municipal, tentamos reconhecer e respeitar essas dimensões
da vida adulta, de forma a garantir que o tempo de chegada à escola para
esses educandos seja flexível, não se enrijecendo os períodos de matrícula,
não se cristalizando nos meses de janeiro e dezembro a possibilidade de
ingresso desses sujeitos, fazendo com que eles tenham horários mais
flexíveis na entrada e saída das aulas. Eles têm plena responsabilidade pela
organização do seu tempo. Tentamos organizar projetos pedagógicos em
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nossas escolas que considerem tempos mais amplos de formação de
estudantes na lógica da "supletivização", que pensa na metade do tempo
para jovens e adultos, pautando-se no direito de terem tempos mais amplos
de aprendizagem.

Temos buscado também criar os nossos projetos tomando o sujeito
enquanto centro desse trabalho, buscando pensar nas dimensões
formadoras da vida adulta; tentando trabalhar com esses adultos aqueles
conteúdos escolares, aqueles saberes e aquelas dimensões que são próprias
dessa fase do desenvolvimento humano; tentando garantir o acesso à escola
e a permanência desses sujeitos por meio do direito à aprendizagem
continua e sem interrupção.

Se reconhecemos a juventude e a vida adulta como tempo de trabalho,
temos que pensar em como reconhecer a vida de trabalhador desses
educandos na organização do tempo. Uma primeira questão é tomar a
dimensão do trabalho enquanto constitutivo do ser humano e relacioná-lo a
aprendizagens escolares. Considerar os saberes construidos nessa esfera da
vida humana dentro dos nossos currículos e dos projetos que estão sendo
elaborados pelas escolas, aproveitando também as experiências
desenvolvidas em outros espaços de formação.

Outra questão extremamente relevante no que diz respeito ao trabalho é
redimensionar - e são questões extremamente relacionadas - os conceitos de
freqüência e evasão escolar. O aluno que trabalha não pode ser cobrado nos
mesmos níveis que as crianças e os adolescentes em relação à freqüência.
Não é como aquele aluno que vai todos os dias à escola e tem condições de
chegar no horário preestabelecido.

Temos que pensar em outras categorias que não a da infreqüência, temos
que pensar na categoria do afastamento temporário, que leva esse sujeito a
se afastar por um tempo da escola, mas que não caracteriza o desejo do
abandono.

Temos que pensar, ainda, nas dimensões de responsabilidades familiares
e em como o tempo da escola tem que se adequar a essa realidade Por
exemplo, descolar a educação de jovens e adultos do turno noturno. Oferecê-
la também em outros horários, em outros turnos de funcionamento, levando-
se em consideração que nem sempre para as pessoas jovens e adultas,
sobretudo as mulheres com filhos, esse seria o melhor horário de estudo.
Criar projetos em que se possa estabelecer a convivência entre as diferentes
gerações, relacionando a educação de jovens e adultos com os outros turnos
existentes na escola.

Para concluir, a forma de pensar a educação do tempo escolar na
educação de jovens e adultos não deve ser feita somente pela ótica do aluno
e do educando. Mas deve-se pensar também a dimensão do tempo sob a
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senão é impossível, é pelo menos muito mais diflcil.
E preciso reformular essa idéia. Primeiramente, precisamos considerar que,

se a psicologia evolutiva, durante muito tempo, dedicou-se a estudar o
desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes, hoje essa
mesma psicologia evolutiva tem tentado debruçar-se sobre os processos de
desenvolvimento humano após essa etapa da vida, tentando descobrir que
alterações se processam nos seres humanos após a adolescência, não só do
ponto de vista da cognição, mas também da afetividade, da personalidade,
do desenvolvimento físico.

O que é ser adulto? O que é aprender depois de adulto? Tanto as
pesquisas no campo da Psicologia e da Pedagogia quanto as das
neurociências nos permitem afirmar, sem sombra de dúvida, que todos
podem aprender: jovens analfabetos, velhos analfabetos, pessoas que nunca
freqüentaram a escola na infância, pessoas que freqüentaram a escola por
um tempo e estiveram durante muitos anos afastadas. A questão posta hoje
é como aprendem essas pessoas. Quais são os processos cognitivos por
meio dos quais elas constroem seus conhecimentos fora e dentro do espaço
escolar? Uma segunda questão é: o que precisam aprender esses jovens e
adultos?

Se conseguirmos responder a essas duas questões, certamente
poderemos organizar projetos pedagógicos e metodologias de trabalho mais
adequadas a essa parcela da população.

Uma segunda questão relativa ao tempo na vida adulta e na juventude e
que não pode, de forma alguma, ser desconsiderada é que juventude e vida
adulta são tempos de trabalhar.

Embora a realidade social brasileira leve os filhos dos trabalhadores a se
inserir muito precocemente no mundo do trabalho e não raramente sacrificar
seu desenvolvimento durante a infância, a juventude e a vida adulta são

z tempos de aprender e também tempos de trabalhar. São tempos em que os
o sujeitos estão se inserindo no mercado de trabalho. Muitas vezes ainda

estamos impregnados pela idéia de que aprender na vida adulta, se não
impossível, é difícil. 1-lá também uma outra concepção, que considero
igualmente grave, com conseqüências extremamente perigosas para a
educação de adultos, que é aquela que, muitas vezes, leva os educadores ou
as propostas educacionais formuladas a pensar em tempos de aprender e
tempos de trabalhar como excludentes, inconciliáveis.

Precisamos, sobretudo na educação de jovens e adultos, refletir que o
tempo de estudar não é necessariamente um tempo que precede ao tempo
de trabalhar e que o tempo de trabalhar não é um tempo que seja
incompatível com o tempo de estudar. E que o trabalho em si mesmo é uma
dimensão que forma e constitui os sujeitos e que deve ser considerado
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quando se pensam as propostas educacionais para eles.

Com relação à juventude e à vida adulta, enquanto tempo de trabalhar,
proporia algumas questões para a nossa reflexão em outros momentos,
como por exemplo: O que é trabalho hoje? O que é mercado de trabalho
hoje? Que novos desafios nos coloca esse mercado que vem se alterando
significativamente na modernidade? Que desafios são esses que estão
colocados para a educação de jovens e adultos frente á nova ordem
mundial?

Desconhecer essa dimensão do trabalho e os desafios que ela nos
apresenta leva-nos a incorrer no risco de pensar numa educação de jovens e
adultos de forma abstrata e descolada dos sujeitos concretos aos quais
estamos nos referindo.

Uma terceira dimensão da temporalidade seria o tempo de assumir
responsabilidades familiares. As pessoas jovens e adultas que chegam aos
nossos cursos noturnos, aos projetos de educação de adultos, são pessoas
que, certamente, já assumiram responsabilidades familiares, seja em relação
ao sustento financeiro do grupo familiar de origem ou ao sustento de um novo
grupo familiar já constituído- Esse novo papel, além do de trabalhador, coloca
o jovem e o adulto em condição muito diferenciada da dos educandos com os
quais lidamos durante a infância e adolescência, nos cursos chamados
regulares.

Cabe-nos, então, considerar esse fator do vinculo familiar e da
responsabilidade com esse núcleo enquanto fator determinante que altera a
forma de nos relacionarmos com esses educandos e altera a forma com que
esses educandos se relacionam com o espaço escolar.

Certamente, assumiram a chefia de um grupo familiar e, mais ainda,
assumiram a responsabilidade da criação de filhos. Isso coloca esses sujeitos
numa posição extremamente diferenciada no seu grau de responsabilidade
com seu próprio processo de aprendizagem e na sua expectativa em relação
ao espaço escolar. Precisamos considerar essa questão de extrema
relevância, como veremos, a seguir, na organização do tempo na educação
de jovens e adultos.

A quarta dimensão de temporalidade para os jovens e adultos para a qual
quero chamar atenção é a etapa da vida enquanto tempo de convivência,
muitas vezes esquecida nas organizações do tempo dentro da escola. A
juventude e a vida adulta são também tempos de aprender, trabalhar e,
sobretudo, de conviver. Mergulhados no espaço de trabalho e no mundo das
responsabilidades familiares, os educandos jovens e adultos demandam,
nessa fase da vida, espaços de convivência, não apenas com seus pares de
idade, para estabelecer relações sociais, como também com outros grupos
"geracionais", com crianças e adolescentes que freqüentam a escola durante
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não concordava com a aula que estava sendo encaminhada ou com a
temática e expressava isso ao aluno que ficava lã no fundo da sala, com o
seu "walkman" e aquela idéia: "professora, você é que está esquentando a
cabeça. Aliado a esse depoimento, há uma coisa interessante e curiosa.

Numa das pesquisas, outra pessoa quis aproximar-se de alunos que têm
esse tipo de comportamento e são rotulados como desligados", porque ficam
no fundo da sala. Ela queria saber por que. mesmo com aquela postura, eles
marcavam presença. Entrevistando um deles - nossa tendência é desistir
desses alunos - para saber o porquê desse comportamento, ele comentou
que, muitas vezes, eram tantos os comentários com os quais não
concordava, e via que não levaria a nada, que preferia ficar ouvindo música,
ou seja, o aluno não estava desligado - pelo contrário, captou o conteúdo,
percebeu a diferenca e tem posição contrária. Então, o que é que faltou?
Espaço- Não digo isso para julgar quem está lá dentro. Nós todos corremos o
risco de ir construindo um conjunto de estigmas que irão agravar, cada vez
mais, essa distância.

Sobre o tempo de vivência na escola, há que se considerar também que
jovens e adultos não têm a mesma trajetória no interior da escola, nem o
mesmo passado. Pode até ser que tenham, como já comentei, mas, muitas
vezes, não. E quais são as repercussões dessas vivências distintas? O que é
que temos detectado na maioria dos jovens? Se já tiveram experiência
escolar, por que estão na EJA hoje? Porque acabaram ficando defasados, ou
seja, já tiveram uma vivência, um tempo de abandono e retornam hoje. Há
que se pensar, então: o que foi que eles viveram que os levou a esse
abandono? Que impressões e experiências ficaram marcadas? Não seria a
indiferença, a idéia da apatia ou até uma violência, muitas vezes fisica?
Então, além dessa reacão negativa, temos que perguntar por que foi
desencadeado esse tipo de comportamento.

Já os adultos, muitas vezes, tiveram vivências precárias, muitos são da
zona rural e encontraram dificuldade com turmas muito seriadas, tinham que
percorrer longas distâncias e toda essa realidade que conhecemos, que
compõe a vivência escolar dessas pessoas que tiveram que interromper seus
estudos e retornam agora. Hoje, elas retornam com um sentimento de
gratidão muito forte. Ai, precisamos ter cuidado também. A Liliane apontou o
fato de que, muitas vezes, algo mais rápido na educação de jovens e adultos
talvez seja satisfatório. Acho que precisamos ter o cuidado de não reforçar
esse comportamento, considerando que qualquer coisa que vier poderá
satisfazer: pelo contrário, é uma demanda significativa e, como já foi dito, de
direito. E, por serem distintas as vivências desses alunos, o significado da
escola, naturalmente, será diferente. Mas, a pesar das diferenças, há uma
vivência comum, que é a da exclusão. E as repercussões dessa vivência são

IA
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a baixa auto-estima, a inferiorização e a revolta.

Finalizando, quanto ao tempo escolar propriamente dito, há necessidade de
se pensar nesses regulamentos e horários. Numa das pesquisas
desenvolvidas na faculdade, um dos dados detectados foi o fato de que uma
aluna chegou atrasada e pulou o muro para entrar na escola, já que o portão
estava fechado. Ela foi chamada, porque transgrediu uma regra. Quando foi
explicar seus motivos, disse: 'Mas eu pulei para entrar, e não para sair da
escola".

Era uma mãe de família, uma adulta participante de um movimento popular,
líder de uma associação, ou seja, uma pessoa que tinha uma vivência como
tal. Não foi á toa que ela teve coragem para fazer esse gesto. Não quero
deixar a idéia ilusória e romântica da falta de regras. E necessário ter regras,
mas devemos ter cuidado na obediência a elas, ter cuidado com as pessoas
que as vivenciam.

Gostaria de fechar dizendo que o ponto central, não sei se dei conta de
transmiti-]o, é a importância do estabelecimento da relação com esse jovem,
com esse adulto. A medida que esse educador cultivar dentro de si essa
abertura, estará disponível e sensibilizado para detectar essas diferenças,
que são muito determinantes.

Paro por aqui, mas, antes, gostaria de pedir desculpas pela minha
desobediência.

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

poderão formular perguntas aos debatedores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para agilizar o debate, solicitamos
aos participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam
objetivos e sucintos, estando dispensada a formalidade das saudações
pessoais. Cada participante disporá de até 2 minutos para fazer sua
intervenção.

Debates
O Sr. Presidente ( Deputado Edson Rezende) - Com a palavra, o Prof.

Ademir José dos Santos, que quer fazer uma pergunta.
O Sr. Ademir José dos Santos - Sou da APPMG. Os grupos de trabalho

que elaboraram o documento síntese para a discussão desse fórum de que
fiz parte definiram tempo escolar como tem po vida, valorizando justamente a
idéia do aluno trabalhador, do que busca sair da exclusão em que foi
envolvido e tentar construir o conhecimento, a dignidade e a cidadania. Se
considerarmos o tempo vida, as necessidades dos jovens e adultos, que
normalmente são trabalhadores, e alguns princípios legais, cada escola
poderia, então, organizar seu tempo escolar, valorizando a produção
individual, sem se preocupar com uma freqüência mínima?
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Na terceira, que é o tempo escolar propriamente dito, vou abordar a

questão dos horários e regulamentos escolares e o outro aspecto, que é o
ritmo de aprendizagem, que nos leva a tempos distintos, aprofundando mais
na primeira dimensão, que é a idade cronoló gica dos sujeitos que dão vida á
escola.

Quando falamos jovens, é importante delimitar um pouco essa faixa etária,
porque fazemos alguma confusão. Até as referências teóricas costumam se
sobrepor. Ultimamente os estudos na área da Sociologia referentes á
questão da juventude têm se reportado à faixa etária dos 15 aos 24 anos. Há
um alargamento da faixa etária a que temos mais costume de fazer
referência. O Estatuto da Criança e do Adolescente delimita adolescentes na
faixa de 12 a 18 anos. A categoria juventude já está expandindo um pouco
mais, porque é a partir dos 24 anos, e não muito fixos, que estamos
assistindo à possibilidade de uma verdadeira autonomia em termos de
trabalho, independência familiar. Do ponto de vista da relação afetiva,
podemos incluir nessa categoria os próprios adolescentes, ou seja, a partir
dos 15 anos, já estão sendo agrupados por essa grande categoria da
juventude. Quando distinguirmos juventude e vida adulta, poderemos ter esse
parâmetro dessa faixa etária.

A referência à adolescência é própria da Psicologia. A Sociologia se reporta
mais à categoria de juventude mais ampla. Para não criarmos conflito e
impasse, temos incluído na categoria maior a idade de 15 a 24 anos.

A vida adulta, exatamente a faixa etária em que precisamos fazer uma
distinção interna, é a partir dos 25 anos, e não é ao infinito. Há duas etapas
muito marcadas na vida adulta. A Sociologia aponta a virada dos 59 aos 60
anos e, a partir dos 60 anos, com a identidade da terceira idade. São dois
momentos da vida adulta que implicam vivências distintas, apesar de haver
algo comum, que é a marca da vida adulta. E importante apurarmos essas
diferentes internas.

Vamos falar um pouco sobre algumas marcas próprias da juventude. A
Profa Manha Espósito, da Faculdade de Educação da USP, tem sido uma
referência na Faculdade. Ela tem se dedicado à temática da juventude. Até
prefere usar a expressão "juventudes", no plural, para nos despertar para o
cuidado de também não rotular essa faixa etária com um único tipo de
comportamento, desconhecendo a questão da origem social, da raça, do
gênero, ou seja, a pró pria categoria juventude tem diferenças internas.

Vejamos algumas marcas que lhe são próprias. E um tempo de transição,
ou seja, deixa-se de ser crianca, mas ainda não se é adulto. Que
conseqüências isso tem na relação com o jovem? Aquela idéia de que é uma
relação e uma expectativa, sempre com um parâmetro que está fora dele,
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isto é, aquele risco de não se debruçar o olhar para a idade que lhe é
própria, para as marcas com as quais ele tem todo o direito de viver. E
próprio que seja uma fase de euforia, de alegria, de descontração, de
disposição, de abertura a projetos.

Vocês devem estar pensando que estou com uma idéia muito rósea,
porque o que estamos encontrando nos jovens da escola noturna nem
sempre é disposição, alegria e euforia. Geralmente, é apatia, desinteresse e
indiferença. Vamos tratar disso mais à frente.

Outra questão que define a idade própria da juventude é a vida futura, a ser
construída. Pesquisas mais recentes têm demonstrado o interesse de se
chegar mais perto desse jovem exatamente por causa da constata ção do
nosso desconhecimento dessas características que lhe são próprias. Dai a
grande satisfação em constatar, cada vez mais, o reverso da medalha.
Acabamos tendo a tendência em dizer que são desinteressados, desligados,
só querem o prazer, ainda influenciados por mais uma marca desses tempos
modernos do hedonismo, do culto ao prazer. Vamos construindo uma
imagem de alguém que quer estar mais fora do que dentro. E as pesquisas
têm revelado que eles têm demandas, projetos e propostas. Então, o que
está faltando? Isso remete a um desafio, que é nosso: a escuta, a
aproximação, o espaço dessa relação.

Na vida adulta, quais são as marcas que podemos distinguir dessas que
tentei pontuar, ainda que de maneira rápida? Em vez de ser uma época de
abertura a novos projetos, muitas vezes entramos numa fase de síntese.
Quando atingimos a vida adulta, respeitando essa diferença interna que já
assinalei, é muito evidente essa necessidade da conclusão: afinal de contas,
em que acredito na vida, quais são os meus princípios, o que priorizo? E todo
um movimento maior de interiorização, ao passo que a juventude é um tempo
de exteriorização.

E importante para nós, educadores, detectarmos essas dinãmicas, porque,
muitas vezes, temos alunos adultos e alunos jovens na mesma sala de aula,
com impasses sobre os quais nos fazemos a seguinte pergunta. E, no caso,
os adolescentes, infelizmente, continuam com o adjetivo 'aborrecentes", o
que acaba até dificultando ainda mais a relação, como se o comportamento
fosse só para dificultar as coisas. Mas o que esse comportamento está
expressando? Quando disse que vocês deveriam estar pensando que esse
comportamento não seria tão róseo assim, de alegria, euforia, disposição,
mas, muitas vezes, de apatia e indiferença, é importante nos perguntarmos:
que experiência escolar e que experiência de vida esse aluno está vivendo
que o faz ter a necessidade de estar extravasando dessa forma?

Há um exemplo ao qual sempre gosto de me remeter. Em um depoimento
de uma professora, ela comentava que preferia o aluno que a questionava,
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ática do professor enquanto um sujeito adulto que tem direito a aprender,
a planejar, a tempos de refletir a própria prática, a organizar coletivamente as
ações pedagógicas. Então, o tempo deve ser analisado também em relação
ao professor enquanto educando e sujeito de aprendizagem. Desculpe-me
por ter excedido meu tempo- Muito obrigada

Palavras da Sra. Maria Amélia Giovaneti
Inicialmente, bom dia aos colegas componentes da Mesa e bom dia a cada

um de vocês que aqui se encontram desde a última quarta-feira. Desde que
entrei na Casa, fiquei pensando no significado dessa presença. Aôho que é
mais um sinal da importância que estamos reservando a essa área. Gostaria
também de falar do significado da presença de cada um. Na platéia, há
muitas pessoas a quem respeito, ex-colegas de departamento de faculdade,
ex-alunos e atuais alunos da faculdade e colegas que atuam no serviço
público de ensino, com os quais já tivemos oportunidade de ter algumas
discussões. Ou seja, acho que nos motiva reservar um tempo para a reflexão
dentro dessa temática que foi proposta. Temos que fazer escolhas. Não
podemos abarcar tudo e ser bem correta com o tempo que foi reservado.

Vou fazer a exposição organizada em quatro partes - uma introdução
rápida e depois alguma reflexão sobre a categoria de tempo propriamente
dita; em seguida, as três dimensões que escolhi para refletir sobre a questão
do tempo escolar e, concluindo, as considerações finais- Espero que
possamos aprofundar-nos, durante o debate, em algumas questões que
serão apontadas agora. E importante, portanto, reservar bom tempo para o
debate.

Outro elemento a ser destacado é "de que lugar venho?". E, ai, a
responsabilidade pesa muito. Quando a Secretaria deu uma cutucadinha" na
universidade : fiquei pensando: qual é o nosso papel nessa área? Em que as
pesquisas vêm ajudando a avançar? A pesquisa deve estar apoiada na
prática, e foi sobre essas questões que organizei minha fala.

Meu enfoque será sociológico. Cada um, segundo sua formação, tende a
construir o olhar influenciado pelos elementos com os quais vem contando na
trajetória. Evidentemente, outras dimensões não serão contempladas, o que
não significa desconsideração. E a necessidade de fazer escolhas.

O objetivo dessa reflexão é traçar pontos para abrirmos horizontes, para
irmos superando a idéia negativa de solidão na área de educação de jovens
e adultos. A presenca dos senhores nos mostra que não somos tão solitários
assim.

Pretendemos, também, abrir caminho em termos de referências teóricas e
de leituras para obtermos o efeito multiplicador. Fico pensando sobre o
significado do lugar que cada um de vocês ocupa: um lugar de liderança, um
lugar de reflexão, um lugar de estimulo, desempenhando o papel daquele



334
que entra em contato com os educadores e com os alunos.

A questão do tempo nos remete ao passado, ao presente e ao futuro, que,
intrinsecamente, nos remetem à idéia de movimento. Felizmente, movimento
nos remete à idéia de vida. Por isso, acho interessante este fórum ter
reservado como último tema os tempos escolares.

Iniciamos tratando de tema amplo, de caráter macroscópico, qual sejam as
políticas em EJA, depois passamos para a formação docente : do currículo, já
pondo os pés dentro da escola. Estimulada pela vontade de chegar perto das
pessoas e de refletir sobre elementos que nos aproximem dos alunos : optei
por uma reflexão de caráter microscópico, embora, ao pensar em tempo,
pudesse ter optado pela de caráter macroscópico e partido da pergunta: em
que medida os tempos escolares devem estar sintonizados com os tempos
atuais?

Para responder a essa pergunta, devemos traçar uma análise das
características da contem poraneidade. Estamos vivendo um tempo marcado
pela pressa - "falta de tempo" é expressão que está, cada vez mais, ficando
presente -: um tempo disperso, com muitas iniciativas e estímulos
simuitãneos, dificultando nossa concentração: um tempo marcado pela idéia
do descartável, pelo consumismo - não é tanto o acesso ao bem material,
mas como isso repercute nas nossas relações. Enfim, poderíamos tecer todo
um panorama de caráter macroscópico, apontando como essas marcas
repercutem no interior da escola, mas abandonei esse viés. Quis entrar na
dimensão microscópica, porque sei que o que nos desafia é a convivência
direta com os educandos.

Fiz o recorte e escolhi três dimensões para trabalharmos agora: dimensão
de tempo, levando em conta a idade cronológica: dimensão do tempo de
vivência na escola e dimensão do tempo escolar propriamente dito. Na
dimensão da idade cronológica, uma vez que se trata de alunos jovens e
adultos, há necessidade de fazer uma distinção interna. Muitas vezes temos
a tendência de colocar no mesmo caldeirão jovens e adultos. E importante
lembrarmos que são tempos de vivência que se reportam a experiências
especificas. Juventude pressupõe a vivência de seu tempo próprio, assim
como a idade adulta também se diferencia da infância e da juventude.

Quanto à segunda dimensão, a do tempo de vivência na escola, tem a ver
com o fato de que jovens que buscam a EJA, em geral, já a vivenciaram,
tiveram que sair, abandonaram, tiveram muita repetência e hoje retornam. E
uma experiência muito específica. Na idade adulta, podemos ter esse tipo de
experiência, mas vamos encontrar pessoas que tiveram que interromper e
hoje retornam e pessoas que nunca tiveram acesso.

Farei algumas reflexões sobre a repercussão desses dois tipos de vivência,
tentando apurar um pouco as diferenças internas entre juventude e vida
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A pergunta básica é: a escola terá autonomia para organizar o seu

tempo escolar de acordo com a sua contextualizacão social e com as
necessidades desse jovem, desse adulto? Gostaria que a Secretária Maria
José Feres dissesse a posição da Secretaria sobre essa autonomia para as
escolas, de acordo com a necessidade de cada uni.

A Secretária Maria José Feres - Não posso passar a posição da Secretaria
sobre a freqüência nas escolas, posso passar a minha posição. A Secretaria
ainda está estudando uma série de questões. Como disse, estamos
encaminhando alguns projetos com o final do Acertando o Passo e do A
Caminho da Cidadania. Estamos construindo isso coletivamente, com os
profissionais.

Como disse a minha colega da Secretaria Municipal da Educação, temos
de separar os jovens e os adultos. Concordo com ela. O que temos de ter na
educação de jovens e adultos é bom-senso. Temos de conseguir entender a
situação de cada jovem, de cada adulto que volta à escola, tem necessidade
de todos esses tempos a que a colega da Prefeitura se referiu, vivencia
esses tempos, já tem uma vida pela frente, tem tempo para trabalhar. Enfim,
temos de ter bom-senso para ver que tipo de freqüência se exige desse
aluno.

Não estou aqui também para abolir todas essas regras, elas têm de existir.
Mas elas têm de ser, no mínimo, inclusivas. Não adianta fazer regras que irão
excluir pessoas da escola. Temos de partir do pressuposto de que todos
podem aprender em qualquer idade, desde que respeitadas as diferenças
que essas idades impõem nas fases do desenvolvimento humano.

Evidentemente, acho que a escola tem de se preocupar corri a freqüência,
com o rendimento, com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento
do aluno, com a inclusão social. E tem de se preocupar com isso tudo em
conjunto. A freqüência está inserida nesse contexto global. Por exemplo, se
estiver fazendo um curso "sem i presencia l", a freqüência ficará descartada em
grande parte dele. Isso depende muito de como vejo o contexto global da
escola e da educação.

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Quero deixar registrado o meu respeito à
Secretária e discordar de que o ensino regular noturno não é legal. Acho que
deve ser oferecido como direito, porque nós, adultos, não temos a pretensão
de decidir o que o jovem quer, o que é melhor para ele.

Sabemos que o aluno pobre vive, muitas vezes, em situação precária e vê
z como forma de ascensão social a escola. Quando o aluno vai para a escola,

quer, realmente, aprender. E, quando quer um certificado, procura um desses
supletivos que existem por ai.

Gostaria de propor que as pessoas, antes de assumirem cargos
relacionados à educação, ficassem, pelo menos, três meses fazendo estágio
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numa escola de periferia, para que pudessem ter mais respeito com os
professores, pessoas que têm como sacerdócio o magistério.

Não podia deixar de falar dos meus colegas que estão extremamente
tristes pela forma como estão sendo conduzidas as negociações do
funcionalismo e, particularmente, dos professores, que estão recebendo
abono como se fosse esmola.

Quero aproveitar para falar, de público, sobre meu respeito aos militares,
pela forma como estão unidos e conseguiram suas reivindicações.

Gostaria de dizer, ainda, ao Governador que a sua segurança pessoal é
muito importante, mas a educação do aluno pobre, na favela, na periferia, é
importante não só para Minas, como também para o Brasil.

A Secretária Maria José Feres - Penso que me expressei muito mal, porque
o Paulo entendeu tudo ao contrário do que eu disse. Então, vou repetir a
minha fala, porque posso ter me expressado mal, embora seja professora há
mais de 30 anos.

Não disse que o ensino regular noturno não é legal. O que disse é que ele
apresenta, principalmente, pelo meu conhecimento, no ensino médio, índices
de evasão que são ainda muito altos. Isso, às vezes, parte de uma
organização curricular, do próprio tempo escolar mesmo, que leva o aluno a
desanimar, porque passa a ser repetente.

Disse até que podemos discutir, como experiência piloto em algumas
regiões do Estado, para o ensino regular noturno, um sistema mais flexível de
matriculas, de matricula por disciplina, de um sistema de crédito, em que os
alunos possam escolher as disciplinas que vão cursar, de tal maneira que
possam adaptar seu tempo na escola a seu tempo no trabalho e ter sucesso
na aprendizagem.

Todos nós que estamos aqui,- principalmente o Paulo, sabemos que o
nosso desafio é garantir aos alunos o sucesso escolar. E este tem que ser
garantido, principalmente de forma muito incisiva, no ensino regular noturno e
na educação de jovens e adultos.

Então, repensar as estruturas de um ensino regular noturno é importante
até para que não tenhamos ainda mais alunos na educação de jovens e
adultos. Concordo com que a educação de jovens e adultos tem que ser
continuada, para a vida. Mas, neste País e neste Estado, infelizmente, ainda
temos que dar conta de adultos que tiveram o direito à educação básica
negado, excluído na idade própria.

O Sr. Presidente - Há mais uma pergunta para a Secretária Maria José
Feres - de Virgínia Helena, da Fundação São João Bosco para a lnfãncia:
Você acredita que é possível garantir essa qualidade que você defende,

esse respeito á experiência de vida do educando, trabalhando com
voluntariado?".
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A Secretária Maria José Feres - Acho complicado. Penso que temos

que trabalhar na educação de jovens e adultos em várias vertentes, e uma
delas é com a sociedade, porque essa é uma dívida social.

Não tenho dúvida disso e acho que aqui ninguém a tem. Essa divida social,
é preciso que a sociedade se organize para nos ajudar - e, quando digo nos
ajudar, estou me referindo ao Estado, ao poder público, aos órgãos públicos -
a resgatá-la.

Isso não significa que a educação de jovens e adultos não seja política
pública. Como política pública, está inserida em sistema educacional, e,
dessa forma, precisa de profissionais qualificados. Mas, por outro lado, nada
impede que tenhamos uma acão junto com organizações não
governamentais, com empresas dispostas a colaborar, mas com pessoas
qualificadas, que tenham competência especifica

E muita pretensão acharmos que as competências se encontram somente
na esfera do institucional, da Secretaria de Estado da Educação ou da
Secretaria Municipal da Educação. Há organizações não governamentais, por
exemplo, que podem desenvolver esse trabalho com muita competência. O
importante é que o voluntariado, no momento em que existe e se coloca ao
nosso lado, tenha também a competência exigida para esse tipo de trabalho.

A Sra. Efigênia Campos Roque - Meu nome é Efigênia, sou Presidente da
Associação Municipal de Pais de Alunos de Contagem - AMPAC. A
Associação tem um projeto de alfabetização de jovens e adultos, com uma
seqüência da 5a à ga série. Sou professora aposentada e trabalho com um
grupo de voluntários.

Quando falo de alfabetização de jovens e adultos, estou falando de uma
escola dinâmica e flexível em todos os sentidos, que possa pegar jovens de
25, 18, até 85 anos. Quando estou alfabetizando alguém, o jovem está
aproveitando a experiência do mais velho em todos os sentidos Trabalhamos
a qualidade que eles têm de aprendizagem, tanto do jovem quanto do adulto.

Quando você falou sobre essas organizações estarem trabalhando junto
com vocês, minha pergunta é: o que poderíamos fazer para trabalhar junto
com vocês nas Secretarias de Educação? Estamos nos colocando á
disposição e gostaríamos muito que vocês vissem nossa experiência, porque
é de um resultado excelente. Bom-dia, obrigada.

O Sr. Frederico Pecorelli - Sou Frederico Pecorelli, do Grupo de Pesquisas
em Direito Educacional. Se consideramos a organização do tempo escolar
sob os óculos da formação docente na perspectiva do cientista educacional,
pergunto: fundamentado no art. 13 da LDB, em que os docentes incumbir-se-
ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino, ou seja, o docente é o responsável final pela implementação do
tempo escolar e pela consecução com os alunos da aprendizagem - isso é
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importante, está num documento internacional ratificado pelo Brasil, a
Declaração Mundial de Educação para Todas e na quadro de ação para
responder às necessidades educativas fundamentais, ou seja, deve
beneficiar uma formação concebida para responder às necessidades
educativas fundamentais de todas as pessoas. Pergunto: como assegurar a
formação que responda às necessidades educativas e o implemento, por
meio do docente, no quotidiano do tempo escolar? Gostaria que a Profa.
Maria Amélia falasse um pouco sobre a função da pesquisa na práxis
quotidiana do professor. Obrigado.

A Sra. Maria Amélia Giovaneti - Frederico, quando você pergunta, incluindo
a questão do docente, acho que é um elemento que até estava pontuado
aqui, pensei que seria necessário abordá-lo porque não adianta pensarmos
só no tempo vivido do aluno se, do outro lado, o de quem compõe essa
relação, que é o docente, não lhe for reservado o tempo necessário.

Coloquei um tempo necessário não só para o planejamento, a preparação
das aulas e do conteúdo, mas também para o estabelecimento de relações.
ou seja, no corre-corre, nos horários comprimidos não se consegue tempo
necessário para a verdadeira escuta.

Não me lembro bem da segunda parte da sua pergunta, que é relacionada
à pesquisa.

O Sr. Frederico Pecore!li - Percebo, por meio de grupos de pesquisa, a
função da universidade na práxis cotidiana, possibilitando a formação do
docente na perspectiva do cientista educacional, ou seja, ele vai diagnosticar,
atuar, intervir e mediar com consciência daquiJo que está fazendo.

O Sr. Hélcio Queiroz Braga - Endosso essa perspectiva, reforçando a idéia
do professor pesquisador.

O Sr. Frederico Pecorelli - Exatamente. E um dos itens que está no
documento final. Na plenária, aguardamos um debate forte, porque a nossa
identidade é o professor como cientista educacional.

A Sra. Maria Amélia Giovaneti - Acrescentaria um elemento. Para que essa
pessoa também se disponha a ocupar esse tempo, é necessário um
movimento interno, ela realmente ter a disponibilidade da atitude do
pesquisador. Que atitude é essa? A humildade, o reconhecimento do
inacabado, a idéia de um eterno aprendizado, sair um pouco do trono do
saber, ou seja, cultivar dentro de si essa perspectiva, que é muito instigante.
Uma das áreas que mais se coaduna com a marca do ser humano é a do
docente, porque ele está sempre mobilizado a se desinstalar, mas depende
de um movimento interno, já que, se me cristalizo, fecho-me.

O Sr. Frederico Pecorelli - E é isso que nos torna professores. Obrigado.
O Sr. Presidente - Informamos que as atas contendo a transcrição

completa deste fórum serão publicadas no jornal 'Minas Gerais", no caderno
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"Diário do Legislativo", no dia 12 de julho. Esclarecemos que não será
possível fornecer cópia das gravações das reuniões do fórum. Haverá reprise
do evento na TV Assembléia. A data prevista para a reprise ainda não foi
definida, mas essa informação poderá ser obtida pelo telefone 290-7812.

Vamos tomar algumas medidas do ponto de vista prático. Gostaria que os
expositores estivessem preparados para anotar as intervenções, porque
faremos agora três blocos de respostas.

Com a palavra, um companheiro participante, para fazer uma rápida
intervenção, porque, às 11 horas, teremos de encerrar a reunião, já que o
Grupo de Trabalho 4 fará sua apresentação no auditório.

O Sr. Hélcio Queiroz Braga - Bom dia, sou professor do CEFET de Minas
Gerais. Preocupou-me um pouco a questão da flexibilidade do tempo da
escola. Trabalho com alunos que passam o dia no trabalho e, à noite, vão
estudar. O tempo de trabalho é diferente da proposta que se está colocando,
porque é rígido. Se a pessoa não trabalha, perde o dia, o que significa
diminuição no salário o final do mês. Trabalho com alunos que estão dentro
de indústrias, têm turnos de trabalho diferenciados: numa semana, trabalham
pela manhã; na seguinte, o horário é outro; e assim por diante. Essa
flexibilidade que se propõe para o tempo escolar pode implicar numa
regularidade, que é um fator básico na educação. Tenho 34 anos de escola,
22 como estudante e 12 como professor, e sei que a regularidade é básica.

Como combinar essa situação, ou seja, flexibilizar o tempo escolar sem
flexibilizar o tempo de trabalho? As empresas não flexibilizam e exigem
rigidez. Trata-se de um problema sobre o qual se deve refletir.

A Sra. Jamile José Daniele - Sou Jamile José Daniele e represento o
Instituto de Educação de Minas Gerais. A minha pergunta é dirigida á Sra.
Secretária Maria José Feres. Não se falou que este aluno do qual estamos
tratando - esse jovem adulto - é um aluno rotativo. Não é permanente numa
escola ou no local o tempo inteiro. Então, como seria o seu tempo escolar?
Temos que pensar nisso, porque se trata de um aluno completamente
rotativo. Sei disso porque tenho 30 anos de experiência com o aluno adulto
no ensino regular. Também participei do Projeto Travessia. Corno podemos
lidar com esse tempo dele, se é rotativo por causa do trabalho? As vezes, sai
de uma escola e vai para outro bairro que não lhe pode oferecer esse tipo de
estudo. Trata-se de um grande problema - macroscópico pelo tamanho do
próprio Estado e pelas poucas escolas que oferecem esse tipo de estudo aos
adultos e adolescentes.

O Sr. Presidente - Com relação á rotatividade, trata-se de um assunto que
temos de discutir como processo macroscópico que não se restringe somente
à educação. E uma sugestão para nós, parlamentares, pensarmos em
legislação nesse sentido. Precisamos pensar em quem deseja estudar e está
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trabalhando. Assumimos o compromisso de nos debruçar sobre essa
questão, que é muito importante.

Sra. Liliane, as perguntas são as seguintes: a primeira é minha. Quantas
escolas ou quantos grupos de EJA há na rede municipal de 3H e quais os
resultados dessa experiência? As outras perguntas também são para a Sra.
Liliane; esta é de Ana Cleyde, do Departamento de Educação da
Administração Regional Oeste da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte: "A
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, na tentativa de orientar a
fiexibilização dos tempos, desenvolveu o projeto Passo da Escola no
Compasso da Vida; você poderia falar um pouco da organização dos tempos
previstos nesse projeto?". Outra pergunta: 'Como se processa a enturmação
de jovens e adultos na escola plural?". Esta é do José Geraldo de Assis, de
lpatinga. Agora, uma pergunta de Simoni Soares Campos, da Associação
Naim Pró-Gente: "Como a Secretaria Municipal da Educação está
estruturando o Mova BH e quais os critérios para uma possível parceria
mediante o tempo?". A Sra. Silvana Caixeta, da 40 3 Superintendência
Regional de Ensino, solicita o endereço na Internet, o "e-mail". Agradece.
"Como a Secretaria Municipal da Educação vem democratizando essa
discussão da EJA e a gestão? Como a companheira Liliane falou a respeito
da constituinte escolar - a do Rio Grande do Sul?". Pergunta de Denise Dória,
da Secretaria da Educação de Gouveia: "Sou coordenadora do Serviço de
Educação de Jovens e Adultos de Gouveia - SEJA Gouveia - Com o
objetivo de traçar experiências, quero lhe pedir também o endereço para
contato, pois temos uma ligação muito legal com a Secretaria de Belo
Horizonte". Com a palavra, a Sra. Liliane.

A Sra. Liliane dos Santos Jorge - Vou tentar ser sucinta, porque são muitas
as perguntas, e algumas delas demandariam um tempo bem maior para
serem respondidas a contento. Com relação à educação de jovens e adultos
na rede municipal de ensino, hoje, somos 179 escolas; 115 oferecem algum
tipo de ensino noturno. Cerca de 60 oferecem o inicio do ensino fundamental
para jovens e adultos, o que corresponderia da 1a 4' séries; cerca de 50
oferecem a finalização do ensino fundamental, fora as escolas de ensino
regular noturno, muitas das quais, apesar de estarem organizadas como
ensino regular noturno, atendem a um público com perfil bastante
aproximado ao da EJA.

O projeto Passo da Escola no Compasso da Vida se aplica não somente às
escolas de educação de jovens e adultos, mas também a todo o ensino
noturno regular, seja fundamental, seja médio. E um projeto por meio do qual
tentamos aproximar a realidade da aprendizagem escolar da vivida pelo
aluno em outros espaços de aprendizagem.

Com relação ao tempo, o projeto propõe que, da carga horária anual
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utilizada para o desenvolvimento do projeto, a escola use até 25% da
carga horária total do ano, valorizando e incorporando, no currículo escolar,
atividades e experiências realizadas em espaços fora dos muros da escola:
atividades ligadas ao mundo do trabalho, às experiências de esporte, lazer,
cultura. Enfim, é um projeto que visa valorizar outros espaços de formação do
aluno jovem ou adulto e incorporá-los na vivência escolar, não só no
cotidiano da escola, mas também na sua carga horária-

0 projeto não é só para a EJA. E também para o regular noturno, por
entender que. por funcionar à noite, essa modalidade tem que ser repensada
em outros moldes.

Enturmacão é outro ponto a considerar. As, escolas têm autonomia para
ensaiar diversos tipos de enturmação e tentam, de diversas formas, organizar
grupos em que a aprendizagem ocorra de forma tranqüila. Não temos como
princípio separar jovens e adultos. Nosso principio é a riqueza da convivência
entre as diferentes idades e a troca de experiências entre jovens e adultos.
No entanto, as escolas organizam grupamentos flexíveis, dependendo do
projeto de trabalho que estão desenvolvendo.

Em determinados momentos, a enturmação é feita, separando-se por
habilidade cognitiva; em outros, segundo os interesses. A escola organiza,
em seu projeto de trabalho, possibilidades de que as turmas sejam móveis.
Não precisam permanecer as mesmas de janeiro a dezembro. Há momentos
em que os grupos são fixos, dependendo do objetivo que se queira alcançar.
Há momentos em que as turmas se modificam para que os alunos convivam
com diferentes ciclos, idades e interesses, que são trabalhados pelos
projetos.

Não temos MOVA na rede municipal de Belo Horizonte. Em maio, iniciamos
um projeto em parceria com a Secretaria Municipal para Assuntos da
Comunidade Negra - SMACON -, desenvolvendo e integrando um projeto
que já existe na SMED, que é o da alfabetização das mães do Programa
Bolsa-Escola. Estamos ampliando esse atendimento para outros setores da
população interessados na alfabetizarão.

O projeto é desenvolvido em parceria com as duas secretarias, e mais
informações a seu respeito podem ser obtidas no Programa Bolsa-Escola, na
Secretaria Municipal de Educação.

Na perspectiva de trabalhar com os grupos excluídos, para os quais é mais
difícil o acesso à escola formal, trabalhamos pela criação da demanda do
direito à aprendizagem do início da alfabetização e procuramos ganhar essa
população para o ingresso na escola formal.

Falarei um pouco sobre como estamos democratizando o espaço da
educação de jovens e adultos. O primeiro aspecto diz respeito à construção
da política de EJA na rede, o que temos tentado fazer de maneira coletiva,
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envolvendo todos os profissionais e alunos nessa discussão.

Estamos vivendo a segunda fase da constituinte escolar, encerrando o
nosso ciclo de debates, que pretende ir além de professores e alunos. E um
debate com toda a cidade de Belo Horizonte; estamos discutindo temáticas
relativas à educação, entre as quais se inclui a EJA.

Da constituinte escolar, vamos tirar uma carta de princípios que orientará e
organizará o trabalho das escolas na reescrita de seus regimentos escolares.
O endereço da Coordenação de Política Pedagógica é Rua Carangola, 2.888,
80 andar, Bairro Santo António, telefone 277-8641. Muito obrigada.

O Sr. Paulo Ramos Santos - Bom-dia a todos. Quero dizer que estou triste
por ver poucos estudantes neste salão. A minha pergunta é dirigida à Sra.
Maria José Feres e é sobre a evasão escolar no ensino noturno.

Gostaria de fazer uma proposta de incentivo ao turno da noite. Nas escolas
de periferia, no interior do Estado, há grande evasão de alunos no ensino
noturno, porque o material didático é inexistente, não há merenda escolar e
não há vagas nas escolas próximas à periferia, onde mora a maioria dos
estudantes. Os alunos têm de pagar transporte, sou a favor do meio passe ou
do passe livre.

Acho que falta uma análise em relação ao cuidado necessário com o jovem
adulto no que se refere à merenda escolar, transporte e número de escolas.
Faltam escolas no interior e na periferia da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. E importante que haja um incentivo, porque os alunos trabalham
para estudar à noite.

O Sr. Presidente - Vou encaminhar algumas perguntas à Profa. Maria José
Feres. Pergunta da Sra. Sõnia, da Assembléia Legislativa: "Admira-me o fato
de que o Estado, mesmo oficialmente, continue se referindo a ensino
supletivo, modalidade extinta desde a última LDB. Que providências o Estado
pretende tomar a respeito? Temos CESIJs atuando com seriedade, porém
necessitando de maior adaptação à nova LOS, de 1996".

Os autores das seguintes perguntas não se identificaram: 'Em vez de
investir nos Projetos Acertando o Passo e A Caminho da Cidadania, que
comprovadarnente não deram certo, não seria melhor investir nos CESUs?
Ampliar e criar novos CESUs não é o suficiente!"

"Qual é o objetivo da Educação Física no curso noturno, no horário regular,
sendo optativa para o aluno?".

"O professor do CESU recebe a denominação de professor orientador de
aprendizagem. Quais os aspectos que diferenciam este professor daquele da
escola regular? Por que essa nomenclatura diferenciada, bem como a carga
horária e o tempo para aposentadoria: professor regular - 25 anos, CESU -
30 anos?".

Antes da última pergunta, vem uma sugestão: a de a Assembléia enviar,
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juntamente com os certfficados, as cópias das falas de Liliane e Maria
Amélia. Conversei ontem com o Presidente da Assembléia, Deputado
Anderson Adauto, justamente sobre essa questão: que toda a riqueza deste
fórum fosse sintetizada numa fita de mais ou menos 2 horas de duração. Mas
vocês receberão, como fizemos no seminário de educação do ano passado,
uma síntese de todo o fórum sobre educação de jovens e adultos. (-Palmas.)
De qualquer maneira, estou recebendo a informação de que no dia 12 de
julho será publicada toda a discussão deste fórum. Além disso, vocês
receberão esse documento final em casa.

Pergunta de Marlene. de Piracicaba: "Pelô que vimos neste fórum, a
maioria dos municípios e dos Estados brasileiros possuem, em suas
secretarias de educação, setores ou diretorias especificas para coordenar a
EJA. Em Minas Gerais, existe essa preocupação na secretaria estadual?".
Com a palavra, a Profa. Maria José,

A Secretária Maria José Feres - Em primeiro lugar, a questão de Maria
Amélia, de Contagem, que é professora e voluntária. E um caso que me
parece típico de um voluntário capacitado para desenvolver essa tarefa.
Queria dizer que ela pode entrar em contato conosco, com a Subsecretaria
de Desenvolvimento da Educação, na Secretaria da Educação, porque temos
muito interesse em conseguir articular o trabalho com o voluntariado. Esse
processo está sendo construido. mas da forma que eia disse. Não sei se as
pessoas se lembram, é uma professora aposentada que está disposta a fazer
um trabalho - que é voluntário, porque ela já se aposentou - em relação à
educação de jovens e adultos.

O Hélcio, do CEFET, fez uma pergunta em relação ao tempo escolar
flexível. O problema é de se ter um tempo muito fechado em relação às
pessoas que trabalham, e, por isso mesmo, as pessoas só têm tempo de
estudar naquele outro tempo, que por isso acaba sendo um tempo também
fechado. O Deputado Edson Rezende levantou uma questão importante, que
é a possibilidade de a própria Assembléia começar a tomar iniciativas para
flexibilizar o horário de trabalho dessas pessoas que querem estudar.

Além disso, refiro-me também ao fato de começarmos a ter um tipo de
organização curricular menos fechada, menos montada, das 19 ás 23 horas
ou das 19 horas às 22h3Omin, e com criatividade. Quando se fala em tempo
escolar, penso que não é só o tempo de duração dos cursos, vamos dizer
assim, mas como se organiza o tempo em que se está na escola. Ainda
falamos em grade horária, em grade curricular, e, se conseguíssemos
derrubar um pouco as grades, teríamos horários mais flexíveis e tempos mais
flexíveis e freqüências mais flexíveis. Isso para o ensino presencial. Penso

a que em educação de jovens e adultos, temos de começar cada vez mais a
investir em tecnologia e em educação a distância.
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A educação a distância é a chance de que o próprio aluno organize seu

tempo. Se quiser estudar à meia-noite, à uma hora da madrugada, às 6 da
manhã, ele pode ter condições, se existir um sistema de educação a
distância bem-montado. Em cursos só presenciais, além de só atendermos a
uma demanda, que é pequena, continuaremos tendo problemas com esse
tipo de organização.

No mínimo, penso que precisamos atuar - como os nossos CESUs já vêm
atuando -, de maneiras presencial e semi-presencial. E temos de caminhar
do semi-presencial para a educação a distância, quando se tratar de jovens e
adultos, principalmente de adultos. Esse tipo de educação não dispensa o
professor. Ninguém precisa ter medo disso. Pelo contrário, precisamos do
professor qualificado para montar um sistema de educação à distáncia sério,
de fato com professores, instrutores, monitores. Enfim, é possível viabilizar
um atendimento a um número muito maior de pessoas, ao mesmo tempo que
é possível permitir que o próprio aluno tenha muito mais flexibilidade para
organizar o seu tempo, não ficando restrito ao tempo que a escola marca
para ele. O ensino presencial, de fato, é muito complicado para o aluno
trabalhador, ou seja, para jovens e adultos, principalmente com a estrutura
que a escola tem hoje.

Quanto à questão do aluno rotativo que foi posta pela Jamile, de certa
maneira eia já foi respondida junto com a primeira. Precisamos de um pouco
mais de criatividade para evitar isso. O incentivo para o turno da noite... Não
sei que incentivo é esse. Se for adicional noturno, vamos discutir esses
assuntos no plano de carreira, com os profissionais da educação. Se for
merenda escolar e material didático para o ensino médio, estamos nessa luta
com o Governo Federal, tentando conseguir financiamento para o ensino
médio e para a educação básica. Queremos financiamento, não apenas para
merenda ou para livro didático. Precisamos de um financiamento que garanta
a educação básica, ou seja, da educação infantil ao ensino médio.

A quota estadual de salário-educação, hoje, assim como todos • os
financiamentos do FNDE, são exclusivamente para o ensino fundamental. A
merenda existe somente para alunos de 7 a 14 anos, assim como o livro
didático. Está errado? Está. Mas não adianta a gente pedir merenda escolar
para o ensino médio somente para o Estado. Temos de lutar em plano
nacional. Todos os Estados estão fazendo isso para garantir, de fato, o
financiamento para a educação básica. Neste Estado, estamos aumentando
a "per capita" da caixa escolar das escolas exclusivamente de ensino médio.
Em todas, esse valor foi aumentado, mas pouco. Nas escolas exclusivamente
de ensino médio, aumentamos, de 1999 para 2000, de R$6,90 para R$12,50
o repasse da caixa escolar. Então, as escolas exclusivamente de ensino
médio que receberam no ano passado RS585.000,00 receberão, este ano,
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R$1 .200.000,00. Essa é urna tentativa do Estado. Isso é o quê? É
dinheiro do Tesouro, dinheiro do Estado. E uma tentativa feita pelo Estado,
com seus recursos, para melhorar as condições do ensino médio. Mas
apenas isso não vai resolver.

A gente ainda usa o termo "CESU", e a pessoa pergunta por quê, se o
supletivo já acabou há muito tempo. Os CESUs estão caminhando para uma
linha de reformulação. Algumas pessoas estão até querendo mudar o seu
nome, e já existem algumas propostas para isso. A própria pessoaque fez a
pergunta disse que os CESUS trabalham com seriedade. No in[cid da minha
fala, eu disse que estamos ampliando o número de CESU5. Falei em 15, em
todo o Estado, até o ano de 2001: um em Belo Horizonte, em agosto de
2000; outro em 2001, também em Belo Horizonte; e mais 13 em outras
regiões, também em 2001. Eu disse até que estamos transformando os
postos do interior em centros de estudo supletivo. Então, imaginamos que o
caminho seja esse mesmo. Essa política tem de ser reformulada e
trabalhada.

Também se perguntou por que não ampliamos o CESU, se o Acertando o
Passo e o A Caminho da Cidadania reconhecidamente não deram certo. Eu
seria leviana se afirmasse isso. Posso dizer que esses projetos terminam,
que eles têm problemas, mas ainda não tenho uma avaliação sistemática
para dizer que "reconhecidamente" eles não deram certo. Estou falando com
toda a honestidade. Quem me conhece sabe que não digo o que não penso.

Não posso ainda dizer que só ampliar os CESUs resolve o problema da
EJA. Penso que estamos na Secretaria rediscutindo os CESUs; têm de ser
ampliados, sem dúvida, e também as diretrizes das telessalas, que é outro
instrumento para a educação de jovens e adultos, e esses projetos também,
até para ver se as escolas vão voltar a ter projetos desse porte, já que os
dois estão terminando. Queremos que seja uma decisão que venha de baixo

z	para cima. Queremos construir esses projetos junto aos profissionais e às
o escolas. Não vamos nos trancar nos gabinetes e fazer o caminho da

Cidadania II. Não é nosso estilo de trabalho. Não é assim que a Secretaria
trabalha. Estamos trabalhando junto com os professores, com as pessoas
que estão na luta, com a escola, para construirmos, coletivamente, as
soluções possíveis ao Caminho da Cidadania e ao Acertando o Passo.

Quanto a professor do CESU e orientador de aprendizagem, acho que isso,
de fato, é um negócio complicado. Vou ser honesta com vocês: entendo
pouquíssimo dessa burocracia. Tenho uma certa aversão a ela. Mas posso
dizer o seguinte: estamos discutindo com o sindicato o plano de carreira dos
professores e dos profissionais da educação, o plano de carreira da
educação. Ele tem prazo para ficar pronto. Penso que, no plano de carreira,
essas questões têm de ser resolvidas. Vamos discutir também com todas as
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entidades representativas da educação. Esse grupo não é fechado; digo
isso alto e bom som. E claro que o Secretário constituirá o grupo do modo
como achar melhor, mas o constituirá dizendo que o grupo tem de se abrir,
tem de ouvir entidades, associações, profissionais da educação e as pessoas
interessados. Vamos fazer isso. Acho que a questão levantada é pertinente.
pois professor de jovens e adultos é professor. Penso que isso tem de ser
resolvido na discussão do plano de carreira. Minha posição pessoal é que
considero pertinente a questão que foi feita, mas ela tem de ser discutida no
plano de carreira.

Perguntaram-me ainda sobre o setor específico EJA. A Secretaria de
Educação também tem de passar por reformulações. Ela tem uma diretoria
de normas curriculares, que cuida muito bem dessa questão. Hoje é dirigida
pela Prof. Dulcinéia Carvalhais sem o menor problema. Concordo também
com essa idéia de se ter uma unidade especifica de educação de jovens e
adultos. Isso tem de existir. A estrutura da Secretaria da Educação é muito
velha, as coisas são muito anacrônicas, tudo tem de ser reformulado. Por
isso, já temos uma proposta de reformulação da Secretaria, para que ela se
torne mais ágil, mais dinâmica, mais flexível e que atenda melhor ao que é
pedagógico, que é seu fim. Ela existe para isso, ou seja, para a atividade-fim,
não para a atividade-meio. Esperamos poder pôr isso em prática o mais
rápido possível, situando bem a educação de jovens e adultos. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - O endereço eletrõnico da Liliane, da Coordenadoria de
Política Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura de Belo
Horizonte é c.p.p.0.2.©pbh.gov.br .

Solicitamos aos inscritos que não forem participar da reunião do Grupo 4 e
não forem participar da plenária final que entreguem os seus crachás no
Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC -, situado no andar térreo, após o
término da reunião.

Vamos agora às perguntas para a Profa. Maria Amélia Giovaneti. Pergunta
de Mõnica Gomes, da Secretaria Municipal de Educação de Betim : "Gostaria
que a senhora falasse um pouco mais sobre o tempo escolar propriamente
dito, uma vez que a EJA está ligada diretamente à regulamentação do ensino
regular. Como atender o aluno trabalhador nesse contexto, quando ainda
temos educadores que acreditam que eles devem fazer uma escolha: ou bem
estudam ou bem trabalham?".

Pergunta de Romilda Conceição Reis: "Na minha experiência como
professora vivenciei situações muito ricas em turmas com alunos de 15 a 60
anos. Quando você diferencia, caracteriza o jovem e o adulto, está
defendendo a separação destes em cursos diferenciados?".

Pergunta de Marco Antônio, orientado do Telecurso: "O que pode ser feito
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para não prejudicar os jovens e adultos relativamente ao tempo
cronológico e ao tempo escolar?".

Pergunta de Maria Auxiliadora Machado, do Conselho Estadual de
Educação: "Quais seriam as recomendações finais a partir de sua
exposição?"

Antes que a Maria Amélia responda a essas questões, gostaria de dizer ao
Paulo Ramos, que falou sobre a importância do aluno, que é o maior
interessado, que a discussão não termina aqui, pelo contrário, se inicia aqui.
Realmente, temos de fazer uma discussão com o grupo interessado, que são
os alunos, os jovens e os adultos. E preciso fazer uma discussão com os
empresários sobre a importãncia dessa questão e, por fim, a lei. Não vai
resolver uma lei fria, que vai bater lá e voltar. Essa é uma discussão que
pretendemos continuar.

A mudança de conceito e de paradigma leva tempo, é preciso convencer.
Temos •uma comissão de representação, criada no seminário do ano
passado, que mantém o conceito. A partir deste fórum, hoje, na plenária final,
será eleita uma comissão de representação para dar continuação aos
trabalhos do fórum. Podemos fazer audiências públicas ou outras forma de
convencimento para ampliar o debate, que hoje está bastante restrito aos
educadores. A própria participação de empresas hoje é um bom começo para
discutir isso lá, no local de trabalho, com empresários e trabalhadores. Corri a
palavra, a Profa. Maria Amélia Giovaneti.

A Sra. Maria Amélia Giovaneti - A Liliane acabou discutindo - e eu havia
previsto abordar -, o que me facilitou muito, a questão de que o tempo
escolar propriamente dito nos remete a pensar em dois aspectos: a questão
do horário e, vinculada a ele, a questão dos regulamentos. E ai já tocou na
necessidade de existir uma flexibilidade nos regulamentos-

0 outro elemento que gostaria de ressaltar é a atenção aos ritmos e às
aprendizagens, que são diferentes. Ela ressaltou que os jovens e adultos - já
está mais do que comprovado - aprendem, sim. Já não existe a idéia de que
o tempo ideal de aprendizagem é somente a infância; porém, apesar de ser
um tempo propício para aprendizagem, há ritmos distintos entre jovens e
adultos, não só quanto à questão da idade, mas também quanto a diferentes
profissões, diferentes engajamentos na sociedade. Há pessoas que têm mais
agilidade em determinadas áreas, e outras pessoas, em outras áreas. Então,
é preciso ficar atento à diferenciação dos ritmos.

Acho que assim até respondo à pergunta da Romilda, que comentou que já
trabalhou com alunos de 30 a 60 anos. Ela perguntou se, ao pontuar as
diferenças, no fundo, não estou acabando por defender a separação. Aqui,
diria que não. Não estou querendo fazer o isolamento. Ao trabalhar com
turmas que apresentam heterogeneidade das idades, temos de ter cuidado
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com as diferenças que vivenciam.

Essa proposta já existe em várias escolas: tempos diferentes de
agrupamentos. Há momentos em que o critério é a dificuldade da
aprendizagem, que independe da idade. Em outros, a questão é determinado
conteúdo ou um tema de interesse que implique ritmos distintos. Ai, sim,
justificam-se agrupamentos por idade: grupos sã de adultos e grupos só de
jovens. Nesse momento : eles se interagem.

E o mesmo caso de alunos que estão no inicio do processo de
alfabetização terem possibilidade de discutir com alunos que já estão no final
do ensino fundamental, por exemplo. Quer dizer, isso independe da condição
de ser analfabeto. Mas, em relação à idade, acredito que é importante
também respeitar as diferenças. Na juventude e na vida adulta, há distinções.

Há ainda mais um detalhe: tomemos cuidado, porque a expressão mais
comum é a educação de adultos. As campanhas, na década de 40, eram
referentes à educação de adolescentes e adultos. Depois : vivenciamos no
País um período muito longo em que a referência era à educação de adultos.
Da década de 80 para cá, voltamos a incorporar a expressão "jovens", pela
presença muito forte destes na demanda dessa modalidade de ensino.

O Marco Antônio, do Telecurso, pediu para que eu fizesse um comentário
entre a questão do tempo cronológico e o tempo escolar. Essa distinção que
você me pede para clarear um pouco mais, no fundo, remete ao que acabei
de esclarecer: é importante a conjugação dessa idade com a experiência
escolar, é importante não passar por cima dela como se todos estivessem em
iguais condições e não existisse distinção interna em cada idade.

Estou sendo muito sintética. Gostaria até de dizer a quem tiver interesse
que existe, na Faculdade de Educação, um núcleo de educação de jovens e
adultos que tem a intenção de articular experiências e manter contato com
experiências fora da universidade também.

Dizer também que temos habilitação, no curso de Pedagogia, de um curso
de jovens e adultos, em que, sempre quando há vaga, há probabilidade da
matricula em disciplina isolàda, ou seja, é uma forma de mostrarmos que
existem canais para continuarmos este diálogo, que tem de ser mais
sintético.

A Auxiliadora, com muito carinho, estabelece mais esse contato. Você tem
sempre a atitude de buscar espaço para os outros. Sua pergunta me
possibilita resgatar a questão aqui, quando pergunta que recomendações eu
apresentaria.

Nas considerações finais, havia relacionado quatro pontos. Um é
exatamente que pensar no tempo escolar implica pensar nas pessoas que
vivenciam esse tem po, não perder a dimensão de pensar nas pessoas.

0 segundo é que buscar a vivência das pessoas pressupõe uma
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disponibilidade interna. Não adianta seminários, fóruns ou leituras. Em
relação às leituras, estou com medo de esquecer, deixarei aqui a relação de
algumas indicações bibliográficas - acho que é mania de professor - em torno
da questão da vida adulta e da juventude. Pontuei seis referências - Uma é de
uma coletânea : fruto de um seminário entre a UFMG e a Secretaria Municipal
da Educação, em 1996, que culminou na publicação do livro "Múltiplos
Olhares sobre a Educação e a Cultura". Foi editado pela editora da UFMG.
Na coletânea : há sete artigos sobre o tema 'juventude e escola". Outra
referência é um número especial da "Revista Brasileira de Educação da
AMPED". E um número especial editado em 1997, com o título "Juventude e
Contemporaneidade". E uma coletânea com 17 artigos. Só para vocês verem
que vale a pena. Como é revista de uma associação - Associação Nacional
de Pesquisa e Pôs-Graduação em Educação - AMPED -, coloquei o
endereço para solicitar um número da revista. Coloquei o endereço da
secretaria da revista, que, por sinal, é localizada na Ação Educativa,
instituição onde Maria Clara : que esteve aqui ontem, trabalha. Coloquei "e-
maU" e tudo. Outra referência é um número temático da 'Revista da Rede de
Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil", um número temático "Educação de
Jovens e Adultos e Trabalho". Também coloquei o endereço para acesso a
essa revista.

Há mais três artigos publicados, de mais fácil localização: dois são em
periódicos, e o outro é uma referência a um trabalho apresentado na última
reunião da AMPED, em Caxambu, em 1999. A possibilidade de acesso a
esse texto é fácil, pois se encontra em CD-ROM a que vocês têm acesso na
biblioteca da Faculdade de Educação.

O terceiro item seria chamar atenção para a questão á q ual até me referi
quando se comentou a ação do profissional, do docente. A compreensão em
relação ao aluno pressupõe abertura, aproximação, que, por sua vez, exigem
tempo do profissional. Não há que se pensar só no tempo do aluno.
Finalmente, o tempo escolar, não apenas para trabalhar um conteúdo, não
apenas para pensar nas aulas, mas também para trabalhar as relações.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece especialmente á UFMG o
empréstimo dos painéis expostos no "hall" das bandeiras.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião especial de logo
mais, às 15h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 86a REUNIÃO ESPECIAL, EM 91612000
Presidência do Deputado Edson Rezende
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -
Suspensão e reabertura da reunião - Apresentação de relatórios -
Apresentação de pedidos de destaques e novas propostas - Aprovação do
documento final - Eleição da comissão de representação - Entrega do
documento final - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Edson Rezende - Geraldo Rezende - Rogério Correia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - As 15h30min, 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 Agostinho Patrús. 2°-Secretário 'ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa as
Exmas. Sras. Dalva Cifuentes Gonçalves, do Conselho Estadual de
Educação; Ayrde da Luz Siqueira Alves de Assis, do Centro Arquidiocesano
de Educação Popular; Enelice Gomes Miconi, da FAE-UEMG; e Jaciara
Ubirajara Cardoso. da Federação da Associação de Pais e Alunos das
Escolas Públicas de Minas Gerais, coordenadoras dos Grupos de Trabalho
n°s 1 a 4. respectivamente.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento do Fórum

Técnico "Educação de Jovens e Adultos", com a plenária final.
Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos
para que os participantes possam fazer a leitura da propostas de documento
final. Reaberta a reunião, será feita a apresentação dos relatórios dos grupos
de trabalho e, em seguida, passaremos à apresentação dos pedidos de
destaque. A Presidência vai anunciar o número de cada proposta, e a Mesa
receberá os pedidos de destaque, os quais deverão ser feitos oralmente,
pelos microfones do Plenário, e formalizados em seguida, por escrito, com a
indicação do número da proposta e com a identificação da entidade que o
subscreve.

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

apresentadas oralmente novas propostas, desde que sejam a seguir
formalizadas e subscritas por, no mínimo, 25% dos votantes presentes.

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

Propostas novas e propostas contraditórias serão automaticamente
destacadas.

Pedi para distribuir aos senhores um informativo do meu gabinete sobre
projetos de lei que apresentamos a esta Casa e que estão em tramitação.
Esses projetos são resultado do seminário de educação realizado o ano
passado e estão sucintamente colocados. As pessoas que quiserem ter
acesso a eles podem fazê-lo por meio do nosso e-mail, no verso dessa folha,
e dar a sua contribuição. Eles já estão em tramitação. Alguns estão na
Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, iniciando sua tramitação, e vão
passar por, no mínimo, duas comissões até irem ao Plenário para serem
votados em 1 0 turno. Isso leva um tempo. Sendo assim, vocês poderão
avaliá-los, se for o caso, discuti-los em grupo e enviar, por e-mail ou pelo fax,
idéias e críticas.

Na Proposta de Emenda à Constituição n° 19199, houve um erro que
gostaria de corrigir oficialmente. Inicialmente pensamos que o Conselho
Estadual de Educação deveria estar vinculado à Secretaria de Estado da
Educação. Depois de discussões com a UNDIME e com o Conselho Estadual
de Educação, retiramos essa vincuiação e tornamos o Conselho autônomo
como já era.

Mas o ponto principal desse projeto é a questão da paridade. No Conselho
Estadual, atualmente, não existe indicação da sociedade civil, enquanto
autônoma para fazer essa indicação. A nossa proposta de emenda à
Constituição define que os membros do Conselho Estadual da Educação
serão indicados, paritariamente, metade pelo Governo e metade pela
sociedade civil organizada. Esse é o ponto principal.

Na verdade, o jornalista fez a cópia do projeto original, mas já fizemos um
substitutivo que retira essa questão da vinculação e mantém o Conselho
Estadual de Educação autônomo, como deve ser.

Vocês têm em mãos o resultado da discussão do Grupo 4.
Suspensão da Reunião

a	O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos,
para que as pessoas facam pelo menos uma leitura sucinta, a fim de que
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Possamos começar a discussão dos grupos Estão suspensos os nossos
trabalhos.

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

aos participantes que, antes do encerramento desta reunião, será eleita a
comissão de representação que acompanhará os desdobramentos deste
fórum técnico. A plenária poderá referendar a comissão eleita para a
organização deste fórum ou apresentar nova proposta para sua composição.
A atual composição está no art. 11 do Regulamento do Fórum Técnico. Caso
alguma entidade tenha interesse em apresentar nova proposta para a
composição da comissão representativa, solicitamos que os pedidos sejam
encaminhados à Mesa por escrito, em até 1 hora a contar deste instante.

Apresentação de Relatórios
O Sr. Presidente - Farão uso da palavra, neste momento, os

coordenadores dos GTs, para a apresentação do relatório das atividades de
seus grupos. Cada um disporá de até 5 minutos para sua intervenção. Com a
palavra, a Profa. Dalva Crfuentes Gonçalves, coordenadora do GTI.

A Sra. Dalva Cifuentes Gonçalves - Sr. Presidente, senhores e senhoras,
colegas, tenho uma síntese da proposta do GT1, cuja leitura farei.(- Lê:)

"Por ser tarefa complexa, conforme se afirma nas Considerações Iniciais do
Diagnóstico da Educação de Jovens e Adultos (MEC, 2000), essa educação
'exigirá a articulação de esforços, tanto governamentais como não
governamentais, para grupos mais vulneráveis, como aqueles localizados
nas áreas rurais e nas periferias urbanas' (...) A superação desse desafio
dependerá da capacidade de articulação dos três níveis de Governo, da
ampliação de parcerias com a sociedade organizada, com o sistema
produtivo e da mobilização de diferentes segmentos sociais' (p. 43)

A sociedade contemporânea, em fase de acelerado desenvolvimento
científico e tecnológico, demanda cidadãos com uma eficaz formação, que
lhes permita interagir consciente e eficientemente Caso contrário,
conviveremos com o risco constante de certos contingentes populacionais
tornarem-se objeto das forças de interesse politico e econômico, graças ao
desenvolvimento dos meios de comunicação e de informação.

O desafio atual da educação de jovens e adultos é sobretudo obter
condições que assegurem aos cidadãos o nível de escolaridade básica -
ensino fundamental e ensino médio -, promovendo a sua inclusão social e a
sua inserção no mercado de trabalho".

Nessa perspectiva, apresentamos algumas propostas, que correspondem a
estratégias ou medidas plausíveis. Essas propostas, que foram discutidas,
serão levadas, agora, ao conhecimento deste Plenário. Foram organizadas
numa seqüência que abrange cinco categorias. Uma delas é a do professor,
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do magistério. A outra, os próprios educandos, ou seja, as oportunidades
que lhes seriam oferecidas. A terceira é o atendimento a esses educandos
nas redes oficiais. A quarta categoria é o atendimento por outros setores da
sociedade, e a quinta categoria é o financiamento. Os primeiros quatro itens
referem-se à categoria magistério ou professor. (- Lê:)

"1 - Promover, com participação da categoria, a imediata formulação e
implantacão dos planos de carreira do magistério público estadual e
municipal;

2 - estruturar as instituições de ensino superior como pólos articuladores da
educacão continuada, envolvendo órgãos públicos e setores privados,
mediante programas voltados para atendimento permanente a jovens e
adultos, buscando a qualidade da sua formação:

3 oferecer programas de formação continuada aos educadores de jovens
e adultos, com a participação dos órgãos públicos e instituições de ensino
superior;

4 - criar, ampliar e incentivar a formação especifica do educador de jovens
e adultos em nível superior;

5 - ampliar, aperfeiçoar e proporcionar à população de jovens e adultos
recursos que se fizerem necessários para a educação presencial,
semipresencial e à distância;

6 - possibilitar atendimento educacional aos analfabetos funcionais, por
meio de procedimentos formais e não formais, sob coordenação dos órgãos
oficiais, com o apoio dos setores organizados da sociedade civil;

7 - integrar à EJA atendimento médico e psicológico, nos casos em que
houver demanda, visando garantir melhor desempenho dos alunos;

8 - incluir a clientela portadora de necessidades especiais nos programas
de atendimento previstos na EJA".

A outra categoria seriam todas as medidas propostas para as redes oficiais
municipais e a estadual.

« 9 - Ampliar, nas redes públicas estadual e municipais, o atendimento à
EJA no ensino fundamental e médio;

10 - acompanhar e supervisionar, por meio dos órgãos estadual e
municipais de educação, o nível de qualidade dos cursos e programas das
redes e de outras instituições que se dedicam à EJA;

11 - inserir, nas propostas pedagógicas das escolas estaduais e
municipais, projetos específicos de atendimento à EJA;

12 - revitalizar a infra-estrutura dos CESUs e criar condições para novas
unidades, para oferta completa do ensino fundamental e médio;

13 - assegurar apoio técnico e financeiro para produção e distribuição de
material didático adequado à clientela de EJA rural e urbana;

14 - criar, nos órgãos estadual e municipais de educação, setores que se
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responsabilizem pela coordenação, implantacão e implementação de
ações referentes á EJA;

15 - substituir por 'Educação de Jovens e Adultos' o termo 'Ensino
Supletivo', que atualmente designa cursos, programas ou centros (CESU),
considerando a terminologia da nova LOB".

Os números 16 a 18 referem-se a setores da sociedade civil.
"16 - Favorecer, na medida do possível, nas redes estadual e municipais,

espaço para atuação de ONGs e outras instituições organizadas da
sociedade civil, dentro dos mesmos objetivos educacionais;

17 - estabelecer parcerias e colaboração entre Estado e municípios para a
oferta de ensino fundamenta;, a partir do primeiro segmento (quatro primeiros
anos);

18- promover a alfabetização por meio de cooperação técnica, financeira e
de trabalho entre Estado, municípios, universidades e ONGs.

19- incluir a EJA no FUNDEF, com base na reformulação dos dispositivos
da Constituição Federal e da Lei n°9.424, de 1996".

Uma sugestão é que o item 17, na ordem, fique logo após o 15.
substituindo-se, em seguida, a numeração.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Dalva. E importante ressaltar que devem
ir marcando os pontos que acreditam ser relevantes para o momento de
discussão, a partir da leitura dos trabalhos dos quatro grupos.

A Sra. Dalva Cifuentes Gonçalves - Há um aspecto que foi discutido,
porém, por um lapso de comunicação, não foi incluído, que é a indicação
bibliográfica de uma lei relativa às ONGs. Devo ler isso agora ou fica para
leitura final da bibliografia, porque vai ser incluído na bibliografia geral?

O Sr. Presidente - Entra no documento final. Com  a palavra, a Sra. Ayrde,
Coordenadora do GT2.

A Sra. Ayrde da Luz Si q ueira Alves de Assis - Sr. Presidente da Mesa,
prezados colegas. (- Lê:)

"Formação do Docente para a Educação de Jovens e Adultos na
Perspectiva do Cientista Educacional

Introdução
A preparação do docente para a EJA deve ocorrer na formação inicial, na

formacão continuada e em serviço.
A formarão inicial deve oferecer a habilitação para a EJA nos cursos de

magistério, licenciatura, etc.
A formação continuada e experiencial deve dar especial atenção aos

processos de organização coletiva do trabalho na escola, de forma a
proporcionar a troca de experiências no interior das escolas e entre escolas,
garantindo-se ao profissional o tempo para cursos, seminários, etc.

0 educador da EJA deve ser: um leitor proficiente, a fim de que possa
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formar leitores; conhecedor das teorias sobre educação, especialmente as
de Paulo Freire; pesquisador de sua realidade regional; capaz de elaborar
seu material pedagógico; capaz de interagir com seus alunos e de favorecer
a interação entre eles; capaz de resgatar a auto-estima do aluno; capaz de
formar o senso crítico, visando ao desenvolvimento político-social do aluno.

Propostas:
Estabelecer bases teóricas e filosóficas para uma andragogia

fundamentada nos pressupostos epistemológicos subjacentes ao processo
de Formação de Jovens e Adultos: base histórica, social e política da EJA; a
psicogênese na educação básica: metodologia do trabalho com jovens e
adultos; metodologia de planejamento e pesquisa; avaliação diagnóstica,
formativa e sistêmica.

Elaborar currículo que contemple: o mundo do trabalho; a pedagogia de
Paulo Freire; arte-educação, cultura popular, música, teatro e outras áreas
ligadas à criatividade; discussão dos resultados de pesquisas da ciência da
linguagem, especialmente leitura, alfabetização e letramento.

Articular a formação do docente, para desenvolver competências e
habilidades, por meio de metodologia de trabalho interdisciplinar,
multidisciplinar e transdisciplinar, tendo a dialógica como elemento interativo
do processo pedagógico.

Pautar a formação inicial e continuada do docente para a Educação de
Jovens e Adultos nas diretrizes curriculares nacionais de formação de
professores, de forma a contemplar a aquisição das competências científica,
técnica e política, numa ação integrada, visando atender às especificidades
do educando, para que construa meios de progredir no trabalho, em estudos
posteriores e no exercício da cidadania. Garantir condições estruturais e de
tempo para a formação continuada, que deve ocorrer de forma séria,
dinâmica, organizada, com vistas a sensibilizar e valorizar o profissional da
EJA. Garantir capacitação permanente do profissional da EJA, por meio de
palestras, debates, fóruns, relatos de experiências e cursos a distância
voltados especificamente para essa modalidade de ensino. Lutar para que o
Estado considere a formação continuada como prioridade.

Envolver as universidades no processo de formação do profissional da
EJA, levando em conta as diferenças regionais, para um atendimento
igualitário.

Envolver as universidades federais e estaduais no programa de formação
continuada do docente.

Criar uma licenciatura específica que reúna todas as disciplinas
necessárias à formação do profissional da EJA.

Definir uma andragogia para a formação do educador.
Preparar o educador, no seu processo de formação, para elaborar
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propostas político-pedagógicas contextualizadas.

Estabelecer como exigência para atuar na EJA a formação mínima em
magistério.

Trabalhar os conteúdos vivenciados pelos alunos.
O Sr. Presidente - Passaremos a palavra á coordenadora do GT3. Enelice

Gomes Miconi.
A Sra. Enelice Gomes Miconi - Sr, Presidente da Mesa, Deputado Edson

Rezende e demais companheiros. (- Lê:)
"O grupo discutiu "Currículo na Educação de Jovens e Adultos: Escolhas,

Ênfases, Omissões", após uma bem fundamentada análise da situação de
jovens e adultos com defasagem escolar. Minas Gerais tem um contingente
considerável de jovens e adultos que devem fazer uso de seu direito a uma
vaga escolar na EJA. como modalidade de ensino e também como direito
subjetivo (o direito de requerer do Ministério Público sua vaga escolar).

Considerando-se os documentos do Conselho Nacional de Educação -
CNE -, em versão preliminar, assim como a Resolução n° 386191, do
Conselho Estadual da Educacão - CEE-MG -, incorporando-se a experiência
dos participantes do GT3, foram estabelecidos alguns princípios para
subsidiar a discussão durante o fórum da EiA, promovido pela Assembléia
Legislativa. A leitura dos princípios, as falas dos expositores convidados e os
debates em Plenário serão insumos para se elaborar um documento
propositivo para o currículo da educação de jovens e adultos em Minas
Gerais.

Levando-se a efeito uma discussão séria e democrática, foram levantados
os seguintes princípios:

Elaborar o currículo da EiA com participação do coletivo da escola, dentro
do Piano Político Pedagógico, considerando-se o "para quem" e o 'para quê",
através de um processo bilateral de construção entre educandos e
educadores.

Proporcionar, pelo currículo, a formação das dimensões cognitiva. afetiva,
ética, cultura', estética e política, partindo das habilidades e competências
dos educandos.

Rejeitar o currículo que não tenha o objetivo claro de discutir as
dificuldades dos jovens e adultos, evitando-se, assim, a construção de um
currículo apenas com disciplinas exigidas por lei, que promovam o estudo de
temas distantes da vivência dos alunos.

Valorizar, no currículo da EiA, o conhecimento do dia-a-dia, como função
de humanização, respeitando-se os conhecimentos, a experiência de
trabalho e de vida que o aluno traz para a escola, vinculando-se o elenco das
disciplinas estudadas à vida do aluno em suas diferentes faces.

Procurar penetrar no emocional, nos problemas internos de cada aluno,
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para que, assim, ele possa interagir com o seu semelhante edele se
aproximar. O currículo da EJA deve ter o objetivo claro de exercitar a
solidariedade.

Organizar o currículo de modo a assegurar a atenção do aluno e o seu
desejo de permanecer na sala de aula, mesmo cansado do trabalho
cotidiano, porque já se chegou à conclusão de que a EJA não é educação
noturna.

Direcionar o currículo da EJA para a compreensão do saber como forma de
emancipação.

O planejamento do currículo da EJA será real se levar em conta as crenças
e os valores implícitos nas relações sociais, nas rotinas da escola e mesmo
da sala de aula, propiciando ao aluno amplo conhecimento, tornando-o
critico, criativo e participativo.

'Não se pode, de maneira alguma, esquecer de trabalhar o currículo da
EJA, de modo a possibilitar ao educando a superação da exclusão social e
de toda forma de preconceito, promovendo-se a articulação da escola com os
diversos segmentos da sociedade, com ideais de ética e justiça na promoção
do bem comum - Proposta n° 364 do Seminário Legislativo: Construindo a
Política de Educação Pública em Minas Gerais - outubro de 1999.

Na perspectiva da autonomia escolar, preconizada pela LDBEN n°
9.394196, a escola deve construir e definir o seu currículo, privilegiando a
flexibilização dos currículos, para atendimento dos diferentes anseios e
expectativas.

Devido às experiências trazidas pelos alunos da EJA, o currículo escolar
não poderá tomar a forma tradicional de disciplina isolada, sem o sentido de
estar qualificando o aluno para a com preensibiidade de sua cidadania plena,
inclusive sua inserção consciente no mundo do trabalho.

Para se levar a efeito a administração do currículo da EJA. deve-se
conceituar e planejar a interdisciplinaridade, que não é imbricamento de
disciplinas, e sim contribuição de cada disciplina, sem perder a sua
identidade, ou seja, é fazer uso do conteúdo das disciplinas estudadas para
encaminhar os estudos de um determinado conhecimento, pois este, para
corresponder aos anseios da EJA, deverá ser oriundo dos próprios alunos e
poderá ser inserido pelos temas transversais (uma proposta que foi tema de
um dos grupos de trabalho do seminário de outubro p.p., já citado neste
documento). As disciplinas de ordem oficial constantes no elenco da LDBEN
9.394196 e demais diretrizes do Estado e do município devem ser articuladas
entre si pela interdisciplinaridade e pelos temas transversais.

Passaremos, agora, às últimas propostas. Então, para implantar - que é
uma questão discutida como prioritária e anterior ao desenvolvimento do
currículo, porque sem ela seria impossível estar desenvolvendo currículo na
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sala de aula. seriam necessárias condições básicas de trabalho. Para
tanto, propomos que as condições seguintes encabecem o documento na
sua totalidade. E que já foi falado pelos outros grupos. Pagar o piso salarial
de acordo com o custo-aluno. Implantar um plano de carreira. Criar política
de formação continuada dos educadores da EJA. Garantir condições
materiais e quadro de pessoal adequados à EJA. Definir o número máximo
de alunos nas salas de EJA.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Enelice. Passamos a palavra á
Coordenadora do GT4, Sra. Jaciara Ubirajara Cardoso

A Sra. Jaciara Ubirajara Cardoso - Prezado Presidente da Mesa, colegas
coordenadores e participantes, o grupo debateu, discutiu e apreciou a
organização do tempo escolar na educação de jovens e adultos. A introdução
foi interessante, foi votada nova introdução para esse grupo. (- Lê:)

'A organização dos tempos da educação de jovens e adultos deverá
considerar a participação e a intervenção do docente que, na perspectiva do
cientista educacional, desenvolve o processo do letramento conforme a
LDBN e os documentos internacionais ratificados pelo Brasil: a Declaração
de Hamburgo, o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI e a Declaração para Todos e Ação para
Responder ás Necessidades Educativas Fundamentais - 1990. Considerou-
se nas reflexões que: não é recuperar o tempo perdido; não é se fixar em
idade cronológica; não é só ensino noturno; não é extensão da educação
básica vigente; não é desprezar o conhecimento do alunado; não é para o
prosseguimento da exclusão; não é para se trabalhar somente a formação
individual; não é ignorar a psicologia cognitiva e social; não é desconhecer a
identidade dos jovens e adultos; não é um trabalho escolar sem a ação do
coletivo, no plano político-pedagógico da escola.

O compromisso do Plano da Educação de Jovens e Adultos é com a
sociedade inteira no segmento cultural, familiar, político e nos demais
segmentos que justificam a proposta de se chamar 'Tempo-Vida" o tempo
capaz de orientar todas as ações do plano da EJA, inclusive o seu tempo
cronológico, que deve ser flexível, autorizando cada escola a construir os
seus tempos, atendendo ao ser humano e à lei.

Sempre na demanda da EJA, em todas as ações, deve estar claro um
respeito ã sociedade, no presente, no passado e no futuro.

Considerar como sujeito o aluno da EJA, respeitando seu direito de
estudar, é contribuir para a construção de seu "Tempo-Vida', dentro da
escola. Respeitar as instituições dedicadas à EJA. Respeitar o trabalho
coletivo na EJA. Respeitar a cidadania do alunado, analisando-se as causas
de sua inserção na EJA."

Temos as propostas, que não precisam ser lidas porque já estão aí.
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Na Proposta n° 52: 'Fazer a avaliação ao longo do processo, sendo ela

continua, qualitativa e progressiva", fiz a seguinte alteração: "Fazer a
avaliação continua, qualitativa e progressiva, ao longo do processo".

A Sra. Márcia Antõnia Chiaradia Braga - Pela ordem. Presidente. O
documento deve ser lido na integra. Não se deve acrescentar nada, a não ser
que o Plenário tenha votado.

O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - Exatamente. Faremos
modificação, Jaciara, após a leitura.

A Sra. Jaciara Ubirajara Cardoso - Está bem. Vou passar à leitura das
propostas do GT4. (- Lê:)

"47 - Oferecer os cursos para jovens e adultos nos três turnos, em dia e
hora flexíveis, disponibilizando espaço para esse fim.

48 - Fundamentar a organização do tempo escolar para a modalidade de
Educacão de Jovens e Adultos no princípio da flexibilidade, vinculada às
características da clientela para a educacão básica.

49 - Considerar, na estrutura de funcionamento dos cursos para jovens e
adultos, as ações educacionais com base em atendimento presencial, semi-
presencial e atendimento a distância.

50 - Garantir, na organização de tempo escolar de jovens e adultos, tempo
para o planejamento docente e para a formação continua do profissional,
bem como para leitura, estudos, pesquisa.

51 - Assegurar, em lei, a capacitação contínua e permanente do professor
da EJA.

52 - Fazer a avaliação ao longo do processo, sendo ela continua,
qualitativa e progressiva.

53 - Criar condições reais e concretas para garantir o acesso e a
permanência dos jovens e adultos na escola.

54 - Criar condições adequadas para a oferta dos cursos de Educação do
z Jovem e do Adulto.

55-Conceder autonomia às instituições da EJA para organizarem o tempo
escolar do aluno, respeitando o seu tempo.

56- Aceitar matriculas em qualquer época do ano.
57- Garantir a qualidade de ensino no tempo escolar.
58- Adotar um sistema de avaliação flexível.
59- Incluir a EJA no Programa do Livro Didático."
Essas foram as propostas do GT4 referentes ao tempo escolar.

Apresentação de Pedidos de Destaque e de Novas Propostas
O Sr. Presidente - Obrigado, Jaçiara. Vamos passará apresentação oral de

pedidos de destaque. Em seguida, poderão ser apresentadas novas
propostas, que devem ser subscritas por, no mínimo, 25% dos votantes. A
fim de verificar o "quorum", a Coordenadoria solicita aos votantes presentes
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que levantem os cartões de votação, para que possamos fazer a
contagem. (- Pausa.)

O Sr. Presidente - O total de votantes é 89. O "quorum" mínimo é de 22
assinaturas para quem quiser apresentar nova proposta. A Presidência
esclarece que as novas propostas devem ser formalizadas por escrito até o
início da votação. Quem quiser fazer novas propostas pegue o formulário
próprio na mesa ao lado da tribuna, ã minha direita. Passaremos às
propostas do GT1. Identificaremos as propostas. Se alguém desejar fazer
uma ressalva sobre as propostas, identifique-se, fa ça-a por escrito e
entregue-a à Mesa, para que façamos a leitura da modificação para a
votação posterior. A modificação ocorrerá no final da indicação de todas as
propostas. A Presidência anunciará •o número de cada proposta, e a Mesa
receberá os pedidos de destaque, que deverão ser feitos oralmente, por meio
dos microfones do Plenário. Após serem feitos os destaques oralmente,
serão, em seguida formalizados por escrito, com a indicação do número da
proposta e com a identificação da entidade que o subscreve.

- Procede-se aos pedidos de destaque e à apresentação de novas
porpostas.

Aprovação do Documento Final
- A seguir, é submetido a discussão e votação, sendo aprovado, o seguinte

relatório final:
Grupo de Trabalho 1

Políticas de Educação de Jovens e Adultos
Por ser uma tarefa complexa, conforme se afirma nas Considerações

Iniciais do Diagnóstico da EJA (MEC, 2000), a educação de jovens e adultos
"exigirá a articulação de esforços, tanto governamentais como não
governamentais, para grupos mais vulneráveis, como aqueles localizados
nas áreas rurais e nas periferias urbanas ( ... ) A superação deste desafio
dependerá da capacidade de articulação dos três níveis de governo, da
ampliação de parcerias com a sociedade organizada, e com o sistema
produtivo e da mobilização de diferentes segmentos sociais" (p. 43).

1 - Consideramos como estratégias básicas plausíveis, aprovadas durante
o Fórum Técnico sobre Educação de Jovens e Adultos, os itens seguintes: -
promover, com a participação da categoria, a imediata formula ção e
implantação dos planos de carreira do magistério público estadual e dos
magistérios municipais e garantir as seguintes condições: - pagamento do
piso salarial de acordo com o custo-aluno; - implantação de um plano de
carreira; - criação de uma política de formacão continuada e em serviço para
os profissionais da Educação de Jovens e Adultos - EJA -, com a participação
dos órgãos públicos e das instituições de ensino superior; - garantia de
condições materiais e quadro de pessoal adequados à EJA; - definição do
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número máximo de alunos nas salas de EJA.

2- Estruturar as instituições de ensino superior como pólos articuladores da
educação continuada, envolvendo órgãos públicos e setores privados.
mediante programas voltados para o atendimento permanente a jovens e
adultos, buscando a qualidade da sua formação.

3 - Criar, ampliar e incentivar a formação especifica do educador de jovens
e adultos em nível superior.

4 - Ampliar, aperfeiçoar e proporcionar à população de jovens e adultos os
recursos que se fizerem necessários para as seguintes modalidades de
educação presencial, semipresencial e a distância.

5 - Possibilitar atendimento educacional aos analfabetos funcionais, por
meio de procedimentos formais e não formais, sob coordenação dos órgãos
oficiais; com o apoio dos setores organizados da sociedade civil.

6 - Integrar à Educação de Jovens e Adultos atendimento médico e
psicológico, nos casos em que houver demanda, visando a garantir melhor
desempenho dos alunos.

7 - Incluir o público portador de necessidades especiais nos programas de
atendimento previstos na Educação de Jovens e Adultos.

8 - Ampliar, nas redes públicas estadual e municipais, o atendimento à
Educação de Jovens e Adultos nos ensinos fundamental e médio.

9 - Acompanhar e supervisionar, por meio dos órgãos estadual e
municipais de educação, o nível de qualidade dos cursos e dos programas
das redes e de outras instituições que se dedicam à EJA.

10 - Inserir, nas propostas pedagógicas das escolas estaduais e
municipais, projetos específicos de atendimento à EJA.

11 - Revitalizar a infra-estrutura dos CESUs e criar condições para o
surgimento de outras unidades, para oferta completa dos ensinos
fundamental e médio-

12 - Assegurar apoios técnico e financeiro para a produção e a distribuição
de material didático adequado ao público da EJA nas áreas rural e urbana.

13 - Criar, nos órgãos estadual e municipais de educação, setores que se
responsabilizem pela coordenação, pela implantação e pela implementação

o de ações referentes à EJA.
=	14 - Substituir pela expressão "Educação de Jovens e Adultos" a expressão

"Ensino Supletivo", que atualmente designa cursos, programas ou centros
o (CESU5), considerando a terminologia da nova legislação educacional e os

documentos internacionais ratificados.o	15 - Favorecer, na medida do possível, nas redes estadual e municipais, a
o criação de espaço para atuação de ONGs e outras instituições organizadas

da sociedade civil com os mesmos objetivos educacionais.
16 - Estabelecer parcerias e colaboração entre o Estado e os municípios
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para a oferta de ensino fundamental, a partir do primeiro segmento
(quatro primeiros anos).

17 - Promover a alfabetização através de coo perações técnica ! financeira e
de trabalho entre o Estado, os municípios, as universidades e as
orçanizações não governamentais.

18 - Incluir a EJA no FUNDEF, com base na reformulação dos dispositivos
da Constituição Federal e da Lei n°9.424, de 1996.

Grupo de Trabalho II
Formação do Docente para a Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva

do Cientista Educacional
Introdução
A preparação do docente para a Educação de Jovens e Adultos deve

ocorrer na formação inicial, na formação continuada e em serviço.
A formação inicial deve oferecer a habilitação para a EJA nos cursos de

magistério, licenciatura, etc.
A formação continuada e experiencial deve dar especial atenção aos

processos de organização coletiva do trabalho na escola, de forma a
proporcionar a troca de experiências no interior das escolas e entre escolas,
garantindo-se ao profissional o tempo para cursos, seminários, etc.

O educador da EJA deve ser um profissional compromissado com a
educação e a sociedade; um leitor proficiente a fim de que possa formar
leitores; conhecedor das teorias sobre Educação; pesquisador de sua
realidade regional; elaborar seu material pedagógico; interagir com seus
alunos e favorecer a interação entre eles; resgatar a auto-estima do aluno;
procurar formar o senso crítico, visando ao desenvolvimento político-social do
aluno.

Propostas
19 - Assegurar, em lei, a capacitação continua e permanente do professor

da EJA.
20 - Criar condições reais e concretas para garantir o acesso e a

permanência dos jovens e adultos na escola.
21 - Criar condições adequadas para a oferta dos cursos de Educação do

Jovem e Adulto.
22 - Estabelecer bases teóricas e filosóficas para uma andragogia

fundamentada nos pressupostos epistemológicos subjacentes ao processo
de formação de jovens e adultos: base histórica, social e política da EJA; a
psicogênese da leitura e da escrita na EJA; metodologia do trabalho com
jovens e adultos; metodologia de planejamento e pesquisa; avaliação
diagnóstica, formativa e sistêmica.

23 - Elaborar currículo que contemple o mundo do trabalho; arte-educação,
cultura popular, música, teatro e outras áreas ligadas à criatividade:
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discussão dos resultados de pesquisas da ciência da linguagem.
especialmente leitura, alfabetização e letramento.
24 - Articular a formação do docente, para desenvolver competências e

habilidades, por meio de uma metodologia de trabalho interdisciplinar.
multidisciplinar e transdisciplinar, tendo a dialógica como elemento interativo
do processo pedagógico.

25 - Pautar a formação inicial e continuada do docente para a Educação de
Jovens e Adultos nas diretrizes curriculares nacionais de formação de
professores, de forma a contemplar a aquisição das competências científica,
técnica e política, numa ação integrada, visando atender às especificidades
desse educando, para que ele construa meios de progredir no trabalho, em
estudos posteriores e no exercício da cidadania.
26- Garantir condições estruturais e de tempo para a formação continuada,

que deve ocorrer de forma séria, dinâmica, organizada, com vistas a
sensibilizar e valorizar o profissional da EJA.
27 - Garantir capacitação permanente do profissional da EJA. por meio de

palestras, debates, fóruns, relatos de experiências e cursos a distãncia
voltados especificamente para essa modalidade de ensino.

28 - Fazer com que o Estado dê prioridade à formação continuada.
29 - Envolver as universidades no processo de formação do profissional da

DA, levando-se em conta as diferenças regionais, para um atendimento
igualitário.
30 - Envolver as universidades federais e estaduais no programa de

formação continuada do docente.
31 - Criar uma licenciatura especifica que reúna todas as disciplinas

necessárias à formação do profissional da EJA.
32 - Definir uma andragogia para a formação do educador.
33 - Preparar o educador, no seu processo de formação, para elaborar

propostas político-pedagógicas contextualizadas.
34 - Estabelecer, como exigência para atuar na DA, a formação mínima

em magistério.
35 - Trabalhar os conteúdos vivenciados pelos alunos.

Grupo de Trabalho III	-
Currículo na Educação de Jovens e Adultos: Escolhas, Ênfases, Omissões
A elaboração do currículo destinado aos alunos da EJA exige alguns

parâmetros e diretrizes consubstanciados nas seguintes propostas:
36 - Elaborar o currículo da EJA com participação do coletivo da escola,

dentro do Plano Político Pedagógico, considerando-se o "para quem" e o
"para quê", por meio de um processo bilateral de construção entre educandos
e educadores.
37 - Proporcionar, pelo currículo, a formação das dimensões cognitiva,
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afetiva, ética, cultural, estética e política, partindo das habilidades e
competências do educando, para que assim possa interagir com o seu
semelhante e dele se aproximar.

38 - Valorizar, no currículo da EJA, o conhecimento do dia-a-dia, como
função de humanização, respeitando-se os conhecimentos, a experiência de
trabalho e de vida que o aluno traz para a escola, vinculando-se o elenco das
disciplinas estudadas à vida do aluno em suas diferentes faces.

39 - Organizar o currículo de modo a assegurar a atenção do aluno e o seu
desejo de permanecer no espaço educativo, mesmo cansado do trabalho
cotidiano.

40 - Direcionar o currículo da EJA para a compreensão do saber como
forma de emancipação.

41 - Organizar um currículo para. a EJA, o qual vise à interdisciplinaridade e
englobe os temas transversais.

42 - O currículo não pode deixar de ser trabalhado pelo coletivo da escola e
deverá inserir-se no Plano Político Pedagógico de cada instituição de ensino
responsável pela EJA.

43 - Para se implantar uma política de EJA é necessário dispor de
condições básicas de trabalho. Para tanto, propomos que as condições
seguintes encabecem o documento na sua totalidade.

44 - Garantir que as prefeituras e o Estado destinem verba específica para
a EJA.

Grupo IV
A Organização do Tempo Escolar na Educação de Jovens e Adultos

Introdução:
A organização dos tempos da Educação de Jovens e Adultos deverá

considerar a participação e intervenção do docente que, na perspectiva do
cientista educacional, desenvolve o processo do letramento, conforme a
LDBN, e os documentos internacionais ratificados pelo Brasil: a Declaração
de Hamburgo, o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI e a Declaração para Todos e Ação para
Responder às Necessidade Educativas Fundamentais 1990.

Considerou-se, nas reflexões, que a EJA não é
- recuperação do tempo perdido; fixação em idade cronológica; só ensino

noturno; extensão da educação básica vigente; desprezo pelo conhecimento
do alunado; para a continuidade da exclusão; para se trabalhar somente a
formação individual; ignorar a psicologia cognitiva e social; desconhecimento
da identidade dos jovens e adultos; um trabalho escolar sem a ação do
coletivo, no plano político-pedagógico da escola.

O compromisso do Plano da Educação de Jovens e Adultos é um
compromisso com a sociedade inteira no segmento cultural, familiar, politico
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e com os demais segmentos que justificam a proposta de se chamar
"tempo-vida" o tempo capaz de orientar todas as ações do plano da EJA,
inclusive o tempo cronológico, que deve ser flexível, autorizando cada escola
a construir os seus tempos, atendendo ao ser humano e à lei.

Sempre na demanda da EJA, em todas as ações, deve estar claro um
respeito à sociedade, no presente, no passado e direcionando-se ao futuro.

Considerar como sujeito o aluno da EJA, respeitando seu direito de
estudar, é contribuir para a construção de seu tempo-vida dentro da escola.

Respeitar as instituições dedicadas à EJA; respeitar o trabalho coletivo na
EJA; respeitar a cidadania do alunado, analisando-se as causas de sua
inserção na EJA.

Propostas
45 - Oferecer os cursos para jovens e adultos nos três turnos, em dia e

hora flexíveis, disponibilizando espaço para esse fim.
46 - Fundamentar a organização do tempo escolar para a modalidade de

Educação de Jovens e Adultos no principio da flexibilidade, vinculada às
características do público para a educação básica.

47 - Considerar, na estrutura de funcionamento dos cursos para jovens e
adultos, as ações educacionais com base em atendimento presencial,
semipresencial e atendimento a distância.

48 - Garantir, na organização de tempo escolar de jovens e adultos, tempo
para o planejamento docente e para a formação continua do profissional,
bem como para leitura, estudos, pesquisa.

49 - Adotar um processo de avaliação flexivel, continua e progressiva, tanto
nos cursos presenciais quanto nos cursos não-presenciais.

50 - Conceder autonomia às instituições da EJA para organizarem o tempo
escolar do aluno, respeitando o seu tempo

51 - Aceitar matriculas em qualquer época do ano.
Garantir a qualidade de ensino dentro do tempo escolar.
Grupo 1
Bibliografia
Educação de Jovens e Adultos
- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. "Construindo a

Política de Educação Pública de Minas Gerais - Síntese dos Relatórios das
Comissões Técnicas Interinstitucionais". Belo Horizonte, 1999.

- BRANDÃO, Carlos Rodrigues. "O que E Método Paulo Freire". São Paulo:
Brasiliense, 1981.

- BARBOSA, José Juvêncio. Alfabetização e Leitura". São Paulo: Cortez,
1990.

- CORAZZA, Sandra Mara. "Tema Gerador: Concepções e Práticas". Ijui,
Linijui, 1992.
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- DAYRELL, Joarez (org.) "Múltiplos Olhares sobre Educação e Cultura -

Parte 3". Belo Horizonte: UFMG, 1999.
- FERREIRO, Emilia e TEBEROSKY, Ana. "Los adultos Non Alfabetizados

y Sus Concepciones deI Sistema de Escrita". Cuadernos de Investigaciones
Educacionais, 10. México, dezembro/1983. rnimeo.

- FREIRE. Paulo. "Ação Cultural para a Liberdade". Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1981.

- (...) e Frei Betto. "Essa Escola Chamada Vida", São Paulo: Atiça. 1985.
- (....Alfabetização e Cidadania". In: Revista Educação Municipal, n° 2.

São Paulo: Cortez, 1988.
- ( ... )A Importância do Ato de Ler". São Paulo: Cortez, 1982.
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - MEC.

"Diagnóstico da Situação Educacional de Jovens e Adultos'. Brasilia: O
Instituto, 2000.

Para solicitação: Fax: (61) 224-4167. "E-mail": editoria@inep.gov.br
- KLEIMAN. Angela B. (org.). "Os Significados do Letramento: Uma Nova

Perspectiva sobre a Prática Social da Escrita". Campinas: Mercado das
Letras, 1995.

- MONTSERRAT, Ventura. "A Organização do Currículo por Projetos de
Trabalho". São Paulo: Armed, s.d.

- "ONG: Identidade em Mutação". São Paulo: Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária - CENPEC, 1999. Série
Educação e Participação do CENPEC.

- PEIXOTO, J.P. Filho. "A Educação Básica de Jovens e Adultos". Tese de
Doutorado (mimeo) s.d.

- Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Escola Sagarana -
"Educação para a Vida com Dignidade e Esperança". Belo Horizonte:
Coleção Lições de Minas — volume 2, setembro de 1999.

- Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Relatório da
Comissão da Educação de Jovens e Adultos: Histórico, Fundamentação
Legal e Proposta de Ação (mímeo). 1999.

- SOARES, Magda. "Letramento - Um Tema em Três Gêneros". Belo
Horizonte: Autêntica, 1998-

- TORRES, Carlos Alberto. "A Política da Educação Não-Formal na
América Latina". São Paulo: Paz e Terra, 1992.

- VYGOTSKY, L. S. "A Formação Social da Mente". São Paulo: Marfins
Fontes, 1984.

Legislação básica:
- Constituição Federal de 1988- Arts. 205; 206. 1  III; 208, 1; 214, 1  V -
- Constituição Estadual de 1989. Art. 198, 1 e XII.
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - n° 9394, de 20/12195.
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Art. 1°; 3°, 1, X e XI; 40, 1, VI e VII; 5°, 1 e II; 37, § 1° e 2°; 38, § 1° e 2°.

- Parecer CEB n° 11/2000.
- Resolução CEB n° .... (em fase de aprovação). Estabelece as diretrizes

curriculares nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Observação: Em relação a parcerias, sugere-se: a Lei Federal n° 9.790, de

1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sobre termo
de parcerias e dá outras providências; e o Decreto Federal n° 3.100199, que
regulamenta essa lei. Constituem legislação básica para as ONGs.

Grupo III
Referências Bibliográficas
Ministério da Educação - LDBN n°9.394/96.
SEE/MG - Escola Sagarana; Tempo Escorar - Edições de Minas - 1999.
CEEIMG - Resolução n°386/91.
CNE - CEB Resolução n° 217-04-1998.
CNE - CEB Resolução n° 3126-06-1998.
CNE - CEB Resolução n°3/26-06-1998.
CNE - CEB Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e

Adultos - versão preliminar - março 2000-
SMED - PBH - "O Tempo na Educação de Jovens e Adultos" - março -

1999.
SMED - PBH - "A Construção Pedagógica do Tempo Escolar" - 1999.
ARROYO, Miguel G. Tempos Plurais. SMED. 1994 (mimeografado).
FORQUIM, Jean Claude. "Escola e Cultura - As Bases Sociais e

Epistemológicas do Conhecimento Escolar". Porto Alegre. Artes Médicas.
1993.

ALVES, Rubem. "Conversas com Quem Gosta de Ensinar". Cortez Editora.
ga edição . SP. 1984.

Grupo IV
Referências Bibliográficas
Ministério da Educação - LDBN n° 9.394/96.
SEE/MG - Escola Sagarana; Tempo Escolar - Edições de Minas - 1999.
CEE/MG - Parecer n° 396191.
CNE - CEB Resolução n°217-04-1998.
CNE - CEB Resolução n°3/26-06-1998.
CNE - CES Resolução n°3/26-06-1998.
CNE - CEB - "Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e

Adultos" - versão preliminar - março 2000.
SMED - PBH - "O Tempo na Educação de Jovens e Adultos" - março -

1999.
SMED - PBH -"A Construção Pedagógica do Tempo Escolar" - 1999.
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ARROYO, Miguel G. "Tempos Plurais". SMED. 1994 (mimeografado).
FORQUIM, Jean Claude. "Escola e Cultura — As Bases Sociais e

Epistemológicas do Conhecimento Escolar". Porto Alegre. Artes Médicas.
1993.

Comissão de Representação (aprovada na plenária final): Associação
Maanain Pró-Gente; Associação Professores Públicos de MG - APPMG -;
Centro Arquidiocesano de Educação Popular - Pastoral da Educação;
Conselho Estadual de Educação de , Minas Gerais: Colegiado de
Representantes do CESU; Grupo de Pesquisas em Direito Educacional;
Programa Suplementar de Educação de Jovens e Adultos SEED Betim -
PROSA; Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - Diretoria de
Normas e Planejamento Curricular, Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer de Ribeirão das Neves; Sindicato único de
Trabalhadores da Educação - SIND-UTE - MG; Sistema FIEMG de Educação
- Coordenadoria do Programa SESI Educação do Trabalhador; União
Nacional de Grêmios Estudantis - UNGRES -; Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG.

Eleição da Comissão de Representação
O Sr. Presidente - A coordenação informa que, de acordo com

entendimentos entre as entidades participantes, a Comissão de
Representação deste fórum técnico será composta pelas seguintes
instituições: Associa ção Maanain Pró-Gente; Associacão dos Professores
Públicos de Minas Gerais - APPMG -; Centro Arquidiocesano de Educação
Popular - Pastoral da Educacão -; Colegiado de Representantes do CESU;
Conselho Estadual de Educação; Programa Suplementar de Educação de
Jovens e Adultos - SEEFD - Betim - PROSA; Secretaria de Estado da
Educação; Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de
Ribeirão das Neves; Sindicato único de Trabalhadores da Educação - Sind-
UTE-MG; Sistema FIEMG de Educacão; União Nacional de Grêmios
Estudantis - UNGRES; Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

Vejam bem, o CESU está contemplado. Sendo assim, podemos tirar a
expressão "colegiado representante do CESU", substituindo-a por
"representante do CESU". Assim, o CESU resolverá quem será indicado para
essa Comissão de Representação. Faremos, então, uma modificação: ao
invés de "colegiado representante do CESU", teremos "representante do
CESU". Quem for a favor dessa modificação, levante o cartão. (- Pausa.)
Aprovado. O CESU só terá um representante.

Entrega do Documento Final
A Sra. Dalva Cífuentes Gonçalves - Na verdade, aqui somos duas. Uma

representando os órgãos oficiais, por esta Comissão, e a outra representando
os setores da sociedade, por meio da ONG. Estou falando, em primeiro lugar.



pelos órgãos oficiais, por convite, e não porque os órgãos oficiais estejam
em primeiro lugar. Quero que isso fique bem claro.

Sr. Deputado Edson Rezende, dignissimo representante do Sr. Presidente
da Assembléia e Coordenador Geral do Fórum Técnico Educação de Jovens
e Adultos, estamos concluindo mais uma etapa de construção da educação
pública em Minas Gerais, por feliz iniciativa desta Assembléia. Dada a
importância do trabalho com jovens e adultos, que, de alguma forma não
tiveram acesso à educação básica no tempo regular, no seminário realizado
em outubro de 1999 decidiu-se pela realização especial do Fórum Técnico
Educacão de Jovens e Adultos, que agora se concretizou.

A importância deste evento pôde ser evidenciada pela presença de mais de
600 participantes, que se revelaram profundamente envolvidos com a
filosofia, os princípios e os propósitos da educação de jovens e adultos para
a realidade contemporânea.

Essas conclusões. Excelência, que ora temos a honra de lhe entregar, são,
na verdade, o inicio de um processo, que deve encarar a educação de jovens
e adultos sob a ótica de um importantíssimo programa social, que precisará
de recursos, do apoio político desta Assembléia e de toda a sociedade, para
que as instituições tenham condições para expandir o atendimento e acolher
todos os jovens e adultos para lhes ministrar educação de qualidade.

Precisamos da força do Poder Legislativo e dos órgãos públicos da
educação para vencer esse desafio.

Passo a palavra para a nossa colega Simone, que, após a sua mensagem,
irá entregar-lhe, simbolicamente, o produto desse trabalho, que é o
documento do Fórum Técnico Educação de Jovens e Adultos.

A Sra. Simone - Exmo Sr. Presidente, Deputado Edson Rezende, demais
colegas, participando deste momento, em nome de diversas instituições e
organizações não governamentais, representando os anseios de toda a
sociedade civil, reafirmamos que o presente documento é o resultado da
discussão do Fórum. Esperamos que esta Casa, de posse desse documento,
possa criar uma lei que assegure o cumprimento das propostas aqui
contidas. Se possível, torne esse Fórum Técnico permanente, além de alocar

o recursos para se cumprirem os desejos da sociedade civil, que participou,
o ativa e dedicadamente, desse evento. Muito obrigada.

- Procede-se à entrega do documento final.
Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - Havia preparado algo para falar. No entanto, nesta hora,
estamos falando entre amigos. Temos de cumprir aquilo em que acreditamos.
Educação é a nossa saída. A democracia tem o principio da inclusão. Incluir
todos os mineiros na educação é uma tarefa e um desafio para todos. Não
sou da área da educação, mas da área da saúde. Todas as vezes em que
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um paciente chegava ao meu consultório - principalmente no consultório
de um posto de saúde de Barbacena - demonstrando não saber assinar o
nome ou assinando com péssima caligrafia, sentia tristeza e indignação. Lá,
enquanto Vereador, pensava e sonhava em construir um projeto de educação
de jovens e adultos para tantos trabalhadores que desejaram estudar mas
não puderam. em virtude das condições sociais e de políticas que não
colocam a educação como questão prioritária. No ano passado, quando
terminamos o Seminário da Educação, foi aprovada a proposta de realização
do Fórum Técnico Educação de Jovens e Adultos. A construção coletiva
deste Fórum foi o que houve de mais belo, a exemplo da construção do
Seminário, no ano passado.

E acredito nisso, acredito no processo coletivo. O meu mandato, durante
todo o tempo como Vereador e como Deputado, tem sido de uma forma
coletiva. Não abro mão disso, porque todas as pessoas têm condições de
contribuir. Não sou da área, apenas coordenei o processo. Quem construiu
este Fórum foram vocés. Estou aqui como instrumento para que isso
aconteça.

Alan Badiou(?) fala que o ato, a ação concreta, pode modificar a realidade.
E estamos modificando a realidade por meio do debate, do encontro. Essa é
a grande verdade. Realmente precisamos de encontro. Quando encontramos
aqui 600 pessoas ou mais com o mesmo objetivo, não há como dar errado.
Foram três meses de trabalho com esse grupo todo que esteve conosco, e foi
muito importante, porque sentimos que a sociedade está na frente do Estado.
Costumo dizer que o Estado é como um boi velho, aquele boi que não se
levanta do chão. Esse Estado brasileiro precisa ser transformado. Ao longo
de tantos anos ficou emperrado, porque uma elite não quis que fosse o
Estado do povo. E quem vai transformar esse Estado, senhoras e senhores,
educadores e educadoras, é o povo. E é por meio desta Casa do povo que
vamos fazer isso. Esta Casa tem sido um espaço para que possamos
discutir, crescer e construir algo melhor, cidadania para esse povo que não
conseguiu estudar. Esse é o desafio. E damos esse passo inicial agora. Dei o
passo inicial, fomos todos juntos e construímos coletivamente. E isso é
bonito. Não estamos cansados, porque foi belo, maravilhoso, foi fantástico.
Não estou cansado, porque foi coletivo, fraterno, solidário. Precisamos
colocar essa questão da solidariedade no nosso dia-a-dia. E dessa forma que
vamos construir im novo mundo. Tenho certeza de que é assim.

Para finalizar coloco-me à disposição de vocês. Essa Comissão de
Representação tem de continuar como a outra, do seminário do ano passado,
que deu andamento e desdobramento a este. O nosso próximo passo são os
projetos de lei. Por isso pedi à assessoria do meu gabinete que distribuísse
aqueles projetos, porque foram desdobramentos daquele seminário do ano



rÀ

., /)
passado. Quero dizer que vamos cumprir a nossa tarefa. E agora, com a
Comissão de Representação que se reúne - e o Juscelino que está aqui, a
quem agradecemos o esforço, e a todos que trabalharam - vamos marcar
uma próxima reunião, para organizar a síntese deste Fórum. A partir daí
estou disposto e disponível, a qualquer momento, para o chamamento de
todos.

Finalmente, quero dizer aquilo que a Simone sempre fala: "Quando se
sonha só é somente um sonho, mas quando se sonha junto é realidade". E
diz Paulo Freire: "O discurso e a prática têm de ficar tão próximos que o
nosso discurso esteja junto com a prática naquele mesmo momento". E isso
o que estamos fazendo, e é por esse caminho que vamos trilhar esse
compromisso com o povo brasileiro, que passa indubitavelmente pela
inclusão de todos, começando pela educação. Muito obrigado a todos, que se
esforçaram, trabalharam e fizeram esta maravilha de Fórum. Um abraço a
todos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os agradecimentos,

especialmente aos representantes de entidades, segmentos da sociedade e
ao grupo em geral, e, cum prido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia
12, às 20 horas. Levanta-se a reunião.



376
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA 14 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA FINANCEIRO
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia trinta e um de maio de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Canabrava,
Doutor Viana, Maria Tereza Lara, Sebastião Costa e Dalmo Ribeiro Silva,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, 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. O Presidente informa que a
finalidade da reunião é ouvir os Srs. Geraldo Lemos Filho, Diretor Presidente
do Banco Emblema e acionista minoritário do BEMGE, quando da sua
privatização, e o Sr. Carlos Henrique Vieira Brandão dos Santos, sócio do
Banco Pactual S.A., de São Paulo. Inicialmente, é ouvida a exposição do Sr.
Geraldo Lemos Filho, que, logo após, responde aos questionamentos dos
Deputados Doutor Viana, Maria Tereza Lara e Ronaldo Canabrava. Em
seguida, o Sr. Carlos Henrique Vieira Brandão dos Santos faz a sua
explanação e responde a perguntas do Deputado Doutor Viana. A
Presidência esclarece que o inteiro teor da reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
participação dos Srs. Geraldo Lemos Filho e Carlos Henrique Vieira Brandão
dos Santos e os subsídios por eles prestados aos trabalhos, agradece
também 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 junho de 2000.
Ronaldo Canabrava, Presidente - Doutor Viana - Rogério Correia - Olinto

Godinho.
ATA DA 41 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DE

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Amilcar Martins
e Luiz Menezes, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ivo José , declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes. dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente orocede à
leitura de ofícios dos Srs. José Jayme Belicha Fonseca, Coordenador-Geral
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de Administração da Secretaria Nacional Antidrogas, e Edemilson Elaido
da Silva, Procurador do Município de Nanuque, ambas publicadas na edição
de 81612000. Após, designa para relatores das seguintes matérias os
Deputados a seguir citados: Projetos de Lei n°5 233/99 e 93712000, Deputado
Amilcar Martins,- 703199. Deputado Luiz Menezes; e avoca a si a relatoria do
Projeto de Lei n° 12199. Na seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à
2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação das proposições
sujeitas a deliberação conclusiva da Comissão. O Deputado Ivo José
submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n°s 860,
960, 973, 919 e 93412000, os três primeiros com a Emenda n 01 (relator:
Deputado Agostinho Silveira); 94912000 (relator: Deputado Amilcar Martins);
96112000 (relator: Deputado Ronaldo Canabrava); e 1.00812000 ( relator:
Deputado Ivo José), que são aprovados. Passa-se à 3' Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado
Ivo José transfere a Presidência ao Deputado Amilcar Martins e apresenta
requerimentos nos quais solicita seja realizado debate público para se discutir
o pagamento da divida externa brasileira e a realização de plebiscito nacional
sobre essa questão; sejam ouvidos na reunião representantes de sindicatos
de servidores federais em Minas Gerais, que vieram pedir apoio para
negociar, junto ao Governo Federal, o reajuste salarial da categoria e a
diminuição da jornada de trabalho. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Ivo José concede a palavra aos Srs. Carlos Calazans, Secretário
Sindical do PT; Paulo César Funghi, Presidente da CUT; Nadir Carvalho,
Diretora de Relações Intersindicais do Sindicato de Auditores Fiscais da
Previdência Social em Minas Gerais, e Maria Lúcia Fattorelli, representante
do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal de Belo Horizonte -
UNIFISCO Sindical -, que discorrem sobre os problemas enfrentados pelos
representantes de sindicatos de servidores federais em Minas Gerais,
conforme consta nas gravações. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca 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 junho de 2000.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Agostinho Silveira.

ATA DA 72 REUNIÃO ORDINARIA DA CPI DAS CONSTRUTORAS
Às quinze horas do dia treze de junho de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Luiz Fernando Faria, Eduardo Brandão,
Cristiano Canêdo e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Fernando Faria,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir. o
Deputado Eduardo Brandão, a pedido do Presidente, dá ciência do
recebimento da seguinte correspondência: ofícios das Construtoras Pavotec,
Asteca, Cowan, Enoesolo, Carioca, Mello Azevedo, Cadar, Arg, Rodominas,
Ourívio, Tranal, Egesa, Barbosa Mello e Tercam, informando, em resposta a
pedido desta Comissão, em que Bancos mantinham contas no 2° semestre
de 1998; ofício do Banco Rural informando, em atenção a pedido desta
Comissão, quais das construtoras anteriormente mencionadas mantinham
conta corrente naquela instituição, no referido período; ofício da Secretaria da
Fazenda, encaminhando a relação das construtoras que receberam recursos
do Estado no período de 1 0107 a 31112198; oficio da Secretaria de Obras.
encaminhando cópias dos contratos, aditivos e correlatos celebrados com as
construtoras, referentes aos pagamentos efetuados naquele período; ofícios
das Secretarias da Educação, do Planejamento, da Justiça, da Saúde, da
Habitação, de Transportes e Obras Públicas, do Trabalho e do BDMG,
encaminhando os saldos financeiros e contábeis existentes em 31112/98
referentes aos fundos que administram; ofícios do DER-MG e DEOP
contendo informações referentes aos saldos a pagar, datas das medi ções e
data dos pagamentos efetuados às construtoras no 2 0 semestre de 1998;
ofício do DER-MG contendo informações sobre saldo a pagar, datas das
medições e suas respectivas obras e serviços no exercício de 1998; oficio do
DER-MG contendo valores repassados pelos órgãos delegantes,
discriminação de valores, empresas construtoras e ou de consultorias, data
de medição e pagamentos com discriminação dos valores pagos pelos
órgãos delegantes e pelo Tesouro do Estado; ofício do DER-MG contendo a
relação dos contratos de delegações de obras existentes, respectivos prazos
de duração e os percentuais referentes à contrapartida do Estado; ofícios das
Construtoras Sagendra, Marins, OAS, Asteca, Cogefe e Via Engenharia,
informando os pagamentos recebidos, o objeto contratual e o local onde
foram depositados valores no referido período; oficio do DER-MG, contendo
relação dos pagamentos, o objeto contratual e a conta corrente das
Construtoras Barbosa Meio, Egesa, Ercal, Mello Azevedo, Ourivio, Tercam,
Tranal, Sercel, Engesolo, Contei, Carioca e Tratex; e ofícios encaminhados
pelo DEOP, COPASA-MG e DER-MG, informando a responsabilidade de
cada um nos pagamentos efetuados às Construtoras Engesolo, Apia, ECP e
Pianex, na construção da "VIA 240". Não havendo nenhuma proposição a ser
apresentada e após ouvir a opinião dos membros presentes, o Presidente
acata a sugestão do relator, que solicita a suspensão das reuniões para que
possa se dedicar à elaboração do relatório final da Comissão, devido ao
grande volume de informações recebidas. 0 Presidente informa que o inteiro
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teor desta reunião 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, a ser marcada
oportunamente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2000-
Luiz Fernando Faria, Presidente - Rêmolo Aloise - Eduardo Brandão -

Cristiano Canédo - Doutor Viana - Amilcar Martins.
ATA DA 41 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLíTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Ás dez horas do dia quatorze de junho de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Paulo Piau, Aílton Vilela.
João Batista de Oliveira e Márcio Kangussu, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado AFIton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
discutir o programa de ação do Instituto da Terra do Estado de Minas Gerais.
A seguir, o Presidente registra a presença dos Srs. Marcos Helénio Leoni
Pena, Superintendente do Instituto da Terra do Estado de Minas Gerais;
Sérgio Luiz Amaral Ferreira, Superintendente Regional da SUDENOR;
Ildemar Cordeiro, de Pirapora; e Passos Renato Leal Pimenta, produtor rural
de Ibirité. A Presidência procede à leitura dos seguintes oflcios: do Sr.
Roberto Simões, Superintendente do SENAR, publicado no "Diário do
Legislativo' de 81612000; do Farol de Desenvolvimento de Aracuai contendo
abaixo-assinado dos produtores rurais do vale do Jequitinhonha; e do
Presidente da Arlindo de Mello Agropecuária Ltda. - ARAPE-, publicados no
"Diário do Legislativo" de 101612000. O Presidente designa o Deputado Ailton
Vilela para relatar o Projeto de Lei n° 445199, do Deputado Edson Rezende,
no 20 turno, e o Deputado João Batista de Oliveira para relatar o Projeto de
Lei n°498/99, de autoria da Comissão, no 1 0 turno. Encerrada a V Parte da
reunião, a Presidência passa à 1a Fase da Ordem do Dia com a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário

, da Assembléia. O Deputado João Batista de Oliveira emite parecer, mediante
o qual conclui pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 89912000, do
Deputado Paulo Piau, com a Emenda n° 1, que apresenta. Submetido a

' discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Márcio Kangussu
emite parecer concluindo pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
90112000, dos Deputados João Batista de Oliveira e Paulo Piau. Colocado
em discussão e votação, é aprovado o parecer. Passando-se à ? Fase da
Ordem do Dia, o Presidente informa que o Deputado João Batista de Oliveira,
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relator do Projeto de Lei n° 94812000, do Deputado Mauro Lobo, opina
pela aprovação do projeto, em turno único. Submetido a discussão e votação,
é aprovada a proposição. Logo após, a Presidência submete a votação, cada
um por sua vez, os Requerimentos n o

s 1.44512000, de autoria da Comissão,
e 1.448/2000, do Deputado João Batista de Oliveira, sendo eles aprovados.
Encerrada essa fase, o Presidente transforma a reunião em audiência pública
e passa a palavra ao Sr. Marcos Helénio Leoni Pena, Superintendente do
Instituto da Terra do Estado de Minas Gerais, que, apresentando
transparências, discorre sobre o programa de a ção da entidade e responde
às perguntas formuladas pelos Deputados e pelos demais participantes.
Encerrada essa fase, a Mesa recebe requerimentos dos seguintes
Deputados: Márcio Kangussu, que solicita audiência pública da Comissão
para debater a necessidade de estimular o desenvolvimento do setor de
processamento de carne em Minas Gerais; e audiência pública da Comissão
com as entidades que menciona, visando a encontrar solução conjunta que
acelere o processo de análise e emissão das licenças de outorga d'água aos
produtores rurais do vale do Jequitinhonha; João Batista de Oliveira, que
solicita seja realizada visita da Comissão a projetos de assentamento do
Programa Para-Terra, em local e data a serem definidos, em conjunto com a
SEPLAN-SUDENOR. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. O Deputado Dimas Rodrigues passa a
Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Paulo Piau, e apresenta
requerimentos solicitando manifestação de aplauso da Comissão ao
Sindicato Rural de Janaúba, na pessoa de seu Presidente; ao Prefeito
Municipal, e ao Presidente do Núcleo Eqüestre de Janaúba, pelo sucesso da
XIX Exposição Agropecuária Regional; solicitando seja realizada reunião da
Comissão para debater desapropriações e indenizações a titulo de reforma
agrária no Estado de Minas Gerais; solicitando manifestação d aplauso da
Comissão ao Prefeito Municipal de Monte Azul e ao Presidente o Sindicato
Rural dessa cidade, pelo sucesso da exposição agropecuária neste ano.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Dimas Rodrigues
informa que os assuntos discutidos na reunião se encontram registrados nas
notas taquigráficas, agradece o comparecimento dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões, 21 de junho de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - Ailton Vilela - Márcio

Kangussu.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR

DE INQUÉRITO DO FUNDO SOMMA
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Às dez horas do dia quatorze de junho de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise, João Paulo, Carlos Pimenta e
António Andrade (substituindo este ao Deputado Márcio Cunha, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Rémolo Aloise, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a
Presidência procede à leitura da seguinte correspondência: da Vereadora
Dorinha Melgaço, da Câmara Municipal de Unaí. encaminhando fotos que
comprovam e demonstram defeitos na pavimentação asfáltica do Bairro
Divinéia, em Unai, as quais não foram enviadas por ocasião do
encaminhamento da denúncia feita por ela, que, por sua vez, ouviu os
depoimentos dos representantes das empreiteiras na reunião desta CPI no
dia 1 0 de junho, durante a qual o proprietário da Poli Engenharia afirmou, com
segurança, que, nas obras do Bairro Divinéia, não houve nenhum tipo de
problema. O Presidente informa que a reunião se destina a discutir
proposições da Comissão e, para apresentar proposições de sua autoria,
passa a direção dos trabalhos ao Deputado João Paulo. Submetidos a
votação, cada uni por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:
pedindo sejam solicitadas à Prefeitura Municipal de Uberaba as informações
complementares ao questionário já enviado e ainda não respondido, bem
como outras informações que, porventura, sejam necessárias; sejam
intimados a comparecer a reunião desta Comissão o Sr. Pedro Luiz Cerizi
Filho, Prefeito Municipal de São Sebastião do Paraíso, bem como a Vice-
Prefeita, os Vereadores e o Promotor de Justica, Dr. Júlio César; sejam
realizadas visitas às prefeituras e ás obras realizadas com recursos do Fundo
SOMMA nas cidades de Patrocínio, Itajubá, Diamantina,Uberaba, Caeté e
Araxá. O Deputado Rêmolo Aloise retoma a direção dos trabalhos e sugere
aos membros da Comissão que o horário das reuniões ordinárias desta CPI
seja alterado para quarta-feira, às 10 horas, o que é acatado por todos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Rêmolo Aloise, Presidente - João Paulo - Luiz Fernando Faria - Adelmo

Carneiro Leão - António Júlio.
ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas do dia quatorze de junho de dois mil, comparecem na Sala

das Comissões os Deputados Cabo Morais, Maria José Naueisen e Carlos
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Pimenta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Em seguida, o Presidente
dá ciência aos membros da Comissão de correspondência do Deputado
Paulo Piau, que encaminha, para apreciação da Comissão, o documento
elaborado pela ONG ambientalista 505 Biosfera referente à realização de
um movimento em prol da defesa do meio ambiente, com enfoque para a
questão do desmatamento indiscriminado que vem ocorrendo em várias
regiões do Pais. Em seguida, o Presidente informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e passa à 22 Parte da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia, O Presidente, relator, para o 20 turno, do Projeto de
Lei n°4/99, emite parecer que conclui pela aprovação da matéria na forma do
vencido no ? turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões, 21 de junho de 2000.
Cabo Morais, Presidente - Nivaldo Andrade - Maria José Haueisen.

ATA DA 392 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas e trinta minutos do dia quatorze de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha. Mauro
Lobo, Miguel Martini, Olinto Godinho e Rémolo Aloise, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência do recebimento dos
ofícios dos Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda;
Luiz Geraldo Soranço, Presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora:
Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Económica
Federal; Gerando Renaut, Presidente do IPLEMG; Júlio Delgado, Deputado
Federal, e da Sra. Mônica Messenberg, Secretária Executiva do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Presidente informa, ainda, o
recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores a que foram
distribuídas: Projetos de Lei n°s 543/99, no 2 0 turno, e 88012000, no 1° turno -
parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário (relator: Deputado
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Eduardo Hermeto); 129199 (relator: Deputado Rémolo Aloise): n° 323199
(relator: Deputado Rogério Correia): 821 e 94512000 (relator: Deputado Olinto
Godinho); 321 e 324199 (relator: Deputado Mauro Lobo): 1.02212000 (relator:
Deputado Irani Barbosa; relatores parciais: Deputados Rêmolo Aloise e
Mauro Lobo). Passa-se à 12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposiçoes sujeitas à apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em 20 turno, os
pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 185199 (relator: Deputado Márcio
Cunha), o qual conclui pela rejeição da matéria, e 109199 (relator: Deputado
Olinto Godinho), o qual conclui pela aprovação da matéria na forma
apresentada. A seguir, são aprovados, após discussão e votação, em 1°
turno, os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 638199 (relator: Deputado
Mauro Lobo), o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial;
83812000 (relator: Deputado Mauro Lobo), o qual conclui pela aprovação da
matéria com a Emenda n° 1, que apresenta; 332/99 (relator: Deputado Mauro
Lobo), o qual conclui pela rejeição do Substitutivo n° 1; 741199 (relator:
Deputado Rêmolo Aloise), o qual conclui pela aprovação da matéria com as
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e
90912000 (relator: Deputado Rêmolo Aloise), o qual conclui pela aprovação
da matéria na forma do Substitutivo n° 1 e pela rejeição da Emenda n o 2. Ato
contínuo, o relator do Projeto de Lei n° 645199 (redistribuído ao Deputado
Miguel Martini) faz a leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas n°s 2 a 6, da Comissão de Constituição e Justiça;
7,9 a 15, 17 e 1 e a Subemenda n°1 à Emenda n°1, da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais; 19 a 24 e a Subemenda n° 1 à Emenda n°8:
e pela rejeição das Emendas n°s 1 8 e 16. Na fase de discussão do parecer,
o Deputado Rémolo Aloise apresenta requerimento, solicitando o adiamento
da discussão. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Após, é
concedido prazo regimental, cada um por sua vez, aos relatores dos Projetos
de Lei n°s 695199 (relator: Deputado Rêmolo Aloise) e 79512000 (relator:
Deputado Mauro Lobo). Passa-se à 22 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Colocado em votação, é aprovado o Requerimento
n° 1.467/2000. Passa-se à 32 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. São apresentados e
votados, cada um por sua vez, os seguintes requerimentos: do Deputado
Miguel Martini, solicitando audiência pública com a Comissão de Defesa do
Consumidor e diversas autoridades, para debater o convênio firmado entre o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Banco do Brasil, referente ao
recebimento, ao controle e ao pagamento de depósitos judiciais de Minas
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Gerais no período de outubro de 1998 a fevereiro de 2000; solicitando
seja convidada a Procuradoria-Geral do Estado para prestar informações a
esta Comissão sobre os precatórios cíveis que se encontram em poder do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais; do Deputado Mauro Lobo, solicitando
seja convidado o Presidente da COHAB a prestar esclarecimentos sobre o
quadro geral de financiamentos concedidos por aquele órgão; do Deputado
Márcio Cunha, solicitando a realização de reunião conjunta com a Comissão
de Constituição e Justiça, para se debater o impacto causado pelo aumento
da carga tributária com a nova Lei do Micro Geraes.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 junho de 2000.
Márcio Cunha. Presidente - Rémolo Aloise - Sebastião Navarro Vieira -

Rogério Correia - Olinto Godinho - Hely Tarqüinio.
ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Cristiano
Canêdo, Dimas Rodrigues e Edson Rezende. Estão presentes, também, as
Deputados Carlos Pimenta e Luiz Tadeu Leite. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a Presidência faz a leitura
da correspondência e distribui o Projeto de Lei n° 615/99 ao Deputado
Cristiano Canêdo. A seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Cristiano Canêdo para que este proceda à leitura do parecer sobre o Projeto
de Lei n° 89712000, no 1° turno. Neste interim, o Deputado Edson Rezende
solicita, através de requerimento, que o referido projeto seja retirado da
pauta. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ato contínuo, a
Presidência passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados em turno único, os Projetos de Lei n°s 95912000, (relator:
Deputado Dimas Rodrigues); e 96312000, (relator: Deputado Cristiano
Canédo). Prosseguindo, o Presidente passa à fase de discussão e votação
de proposições da Comissão, O Deputado Edson Rezende apresenta dois
requerimentos em que solicita seja enviado ao Ministério da Saúde oficio
pedindo o reajuste da tabela do SUS para procedimentos oftalmológicos e
seja enviado oficio ao Ministério da Educação pedindo que a Fundação Hilton
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Gerais. A seguir, o Presidente convida para tomar assento à mesa o Sr. Túlio
Vasconcelos, Diretor Técnico da Fundação Hilton Rocha, a Sra. Karen Brock
Ramalho, Diretora Clinica da Fundação, e a Sra. Maria do Socorro Alves
Lemos, Secretária Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Prosseguindo, o
Deputado Miguel Martini faz as suas consideração iniciais, como autor do
requerimento que motivou o convite. A seguir, o Sr. Túlio Vasconcelos e a
Sra. Karen Ramalho fazem suas exposições e usam transparências para
ilustrá-las. Na fase de debates, participam todos os parlamentares e
convidados presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2000.
Pastor George, Presidente - Dimas Rodrigues - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°974/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n° 97412000 tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Regional de Desportos
Masters - AREDESMA -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Tendo sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a matéria
vem a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, com base no
disposto no art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

A AREDESMA proporciona à comunidade ambiente propício para o melhor
aproveitamento das atividades recreativas e esportivas, estimulando e
promovendo o lazer, sem visar fins lucrativos, o que identifica seu caráter
eminentemente social.

O fato de os associados terem mais de 30 anos torna ainda mais
importante a finalidade da Associação, uma vez que contribui para a melhoria
da saúde física e mental de urna população madura, já passível de sofrer
algumas doenças que acometem as pessoas sedentárias.

Consideramos, portanto, meritória a intenção de se conferir titulo
declaratário de utilidade pública à sociedade civil em referência.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 97420/00

na sua forma original.
Saladas Comissões, 12 de julho de 2000.
Eduardo Brandão, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS DAS
COMISSÕES PERMANENTES - § 1  DO ART. 204- E DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas do dia quatro de julho de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Alvaro Antônio, membro da Comissão de Membros
das Comissões Permanentes - § 1 0 do art. 204; Márcio Cunha, Mauro Lobo,
Eduardo Hermeto, Irani Barbosa, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da
Comissão, a qual se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Ato
contínuo, o Presidente suspende a reunião até as 141h45min, quando os
trabalhos são reabertos, e passa-se à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. A seguir, o Presidente concede a palavra ao relator da matéria,
Deputado Irani Barbosa, que solicita a distribuição de avulsos do seu parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
conjunta, a realizar-se hoje, dia 417/2000, às 201h50min, no Plenarinho IV,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2000.
Márcio Cunha, Presidente - lrani Barbosa - Mauro Lobo - Alvaro Antônio -

Olinto Godinho - Rêmolo Aloise - Dimas Rodrigues.
ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO
Às treze horas e trinta minutos do dia quatro de julho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves,
Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, Carlos Pimenta, José Henrique e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marco
Régis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e a ouvir o Sr. Devair Lucas. O Presidente lê os procedimentos
legais pertinentes às CPIs e concede a palavra ao depoente, para suas
considerações iniciais: ao sub-relator, Deputado Sargento Rodrigues, e aos
demais membros da Comissão. Segue-se o interrogatório, conforme consta
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nas notas taquigráficas. Ao fina' do depoimento, são apresentados e
aprovados requerimentos em que se solicita sejam intimados os Srs.
Raimundo de Souza Argolo Sobrinho, Paulo César Argolo, José Hosana,
João da Mata, Antônio Luiz da Mata, Altair, João de Souza Moreira, José
Cláudio Oliveira Filho, José Roberto Ferreira, Rubens Perin, Benito Lacerda
Godinho e Helvécio Cunha e Lins; sejam apuradas pela Corregedoria de
Policia as denúncias apresentadas pelo Sr. Devair contra os Delegados
Pinheiro e Marcos Alencar e o Detetive Jailson; seja readmitido pelo
Gove-nador do Estado o Agente Penitenciário Sílvio; sejam quebrados os
sigilos bancário, fiscal e telefônico das pessoas ligadas à denúncia do Sr.
Devam e aos levantamentos da Policia Federal na conexão entre São Paulo e
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, 7 de julho de 2000.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Sebastião Costa - Rogério Correia - José

Henrique - Marco Régs.
ATA DA 42a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia seis de julho de dois mil, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Olinto Godinho è
Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Ato
continuo, dá ciência do recebimento de ofícios dos Srs. Sérgio Bruno Zech,
Secretário de Esportes, e Homero Ferreira Diniz, Superintendente de
Negócios da CEF, e da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silveira, Coordenadora-
Geral de Convênios do Ministério da Saúde. A seguir, o Presidente suspende
a reunião até as 13 horas. Reabertos os trabalhos, a Presidência verifica a
inexistência de "quorum" para a apreciação das matérias e registra a
presença do Deputado António Carlos Andrada, em substituição ao Deputado
Irani Barbosa, por indicação da Liderança da Maioria. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
61712000, ás 19 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2000-
Márcio Cunha, Presidente - Irani Barbosa - Eduardo Hermeto - Rêmolo
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Aloise - Rogério Correia - Mauro Lobo - Olinto Godinho. -	 -
ATA DA 28 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia seis de julho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela, Márcio
Kangussu e Dimas Rodrigues (substituindo estes, respectivamente, aos
Deputados Marcos Régis e Eduardo Brandão, por indicação das Lideranças
do PPS e PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ailton Vilela, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, distribui ao
Deputado Márcio Kangussu os • Projetos de Lei n

os 800, 885 e 96612000 e ao
Deputado Dimas Rodrigues os Projetos de Lei n os 972, 975 e 99312000.
Encerrada a je Parte dos trabalhos, passa-se à 11 Fase da Ordem do Dia,
com discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
Parecer de Redacão Final do Projeto de Lei n° 80012000 (relator: Deputado
Márcio Kangussu). Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das
comissões. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei n

os 885, 96612000 (relator: Deputado
Márcio Kangussu) e 972, 975 e 99312000 (relator: Deputado Dimas
Rodrigues). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as
próximas reuniões extraordinárias, a serem realizadas no dia 71712000, às 10,
15 e 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis - Eduardo Brandão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA I a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
RIO SÃO FRANCISCO

Ás quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Luiz Tadeu
Leite, Carlos Pimenta, Doutor Viana e Sebastião Costa. Estão presentes,
também, os Deputados Márcio Kangussu, Elbe Brandão e Wanderley Ávila,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Marco Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por a provada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a debater
a transposição das águas do rio São Francisco e convida para tomar assento
à mesa o Gen.-Bda. Enio Fett Magalhães, representante do Exército, e os
Srs. Rõmulo Macedo, Secretário de Recursos Hídricos do Ministério da
Integração Nacional; ApoIo Heringer Lisboa, do Projeto Manuelzão; Henrique
Eduardo Alvos e Marcondes Gadelha, Presidente e relator do Grupo de
Trabalho da Câmara dos Deputados, respectivamente. Anuncia, ainda, o
comparecimento dos seguintes convidados: Srs. José Rafael Guerra Pinto
Coelho, Cleuber Carneiro, Fernando Gabeira, Betinho Rosado, Joel de
Holanda e José Rocha, Deputados Federais; Sra. Maria do Carmo Lara,
Deputada Federal; Srs. Phílemon Rodrigues, Régis Cavalcanti. Leonardo
Arruda e Ronaldo Vasconcellos, Deputados Federais. O Deputado Marco
Régis expõe o motivo que o levou a propor a realização desta reunião. A
Presidência passa a palavra ao Gen.-Bda. Enio Fett Magalhães e ao Sr.
Rômulo Macedo, que fazem uso de 'datashow" para ilustrar suas exposições.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra aos demais convidados, na
ordem em que foram citados. A Presidência, nos termos do art. 21 do
Regimento Interno, prorroga, de oficio, a reunião por 2 horas. Participam dos
debates todos os convidados e parlamentares presentes, conforme consta
nas notas taquïgráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e das autoridades convidadas,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões, 21 de junho de 2000-
Marco Régis, Presidente - Doutor Viana - Luiz Tadeu Leite - Sebastião

Costa
ATA DA 332 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte de junho de dois mil, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Márcio Cunha, Irani Barbosa, Olinto Godinho,
Rêmolo Aloise, Rogério Correia e Hely Tarqüinio (substituindo este ao
Deputado Mauro Lobo, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Chico Rafael.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha declara
aberta a reunião e, em virtude da a provação de requerimento do Deputado
01mb Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a
àpreciar a matéria constante na pauta e dá ciência do recebimento de ofícios
dos Srs. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Económica Federal; Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de
Gestão do Fundo Nacional de Asssitência Social; Sérgio Bruno Zech,
Secretário Estadual de Es portes; Elmar Humberto Goulart, Presidente da
Câmara Municipal de Uberaba; e dos Deputados Federais Zezé Perrella e
Antõnio Vaile. O Presidente informa, ainda, o recebimento das seguintes
proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: Projeto de Lei
n° 250199 (Deputado Mauro Lobo), e Projeto de Lei n° 90112000 (Deputado
Rogério Correia). Passa-se a ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Projeto de Lei Complementar n° 21199 é redistribuído ao Deputado Rogério
Correia, que solicita prazo regimental para emitir o seu parecer de 1° turno, o
qual é concedido pelo Presidente. Logo a seguir, o Deputado Rémolo Aloise
apresenta requerimento solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei n°
645/99. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A seguir, é
aprovado o parecer de 20 turno ao Projeto de Lei n° 88199, que conclui pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, ao vencido no 1° turno
(redistribuído ao Deputado Márcio Cunha). Logo depois, o Projeto de Lei n°
365199 é redistribuido ao Deputado Rêmolo Aloise que solicita prazo
regimental para emitir o seu parecer, o qual é concedido pelo Presidente. Ato
continuo, após discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei n

os 722199 no l' turno, na
forma do Substitutivo n° 1, (relator: Deputado Márcio Cunha): 745199, no 10

turno, com a Emenda n° 2, rejeitada a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Rêmolo Aloise): 782199, no 1° turno,
na forma original (relator: Deputado Olinto Godinho). A seguir, o Deputado
Rogério Correia apresenta requerimento solicitando a retirada de pauta do
Projeto de Lei n° 79512000. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Logo depois, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, redistribui o
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Projeto de Lei n° 88012000 ao Deputado Rogério Correia, que solicita
prazo regimental para emissão de seu parecer, o qual é concedido pelo
Presidente. Em seguida, são aprovados, após discussão e votação, os
pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei 90012000, no 1° turno, com a
Emenda n° 1, (relator: Deputado Olinto Godinho); 94012000, no 1° turno
(relator: Deputado Rêmolo Aloise); e 94512000, no 1° turno, na forma
proposta (relator: Deputado Olinto Godinho). Dando prosseguimento aos
trabalhos, o Presidente informa que o Projeto de Lei n° 1.07712000 fora
retirado de pauta por não cumprir pressuspostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 deiunho de 2000.
Irani Garbosa Presidente - Rogério Correia - Olinto Godinho - Marcelo

Gonçalves - Heiy Tarqüínio.
ATA DA 428 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os De putados Ivo José, Agostinho
Silveira e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo
Canabrava, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que
a reunião se destina a ouvir os músicos, Conselheiros e Delegados Regionais
da Seção de Minas Gerais da Ordem dos Músicos do Brasil, que irão discutir
o papei da referida Ordem. A seguir, lê ofícios dos Srs. Mário Gulgarelli,
Presidente da Câmara Municipal de Manha. SP, e Henrique Hargreaves,
Secretário da Casa Civil e Comunicação Social, publicados na edição de
171612000. Após, designa como relatores das seguintes matérias os
Deputados a seguir citados: Projetos de Lei n°s 303199, 1.032 e 98212000 -
Deputado Agostinho Silveira; 797, 1.033 e 88612000 - Deputado Ronaldo
Canabrava; e avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei n°s 1.031, 1.028 e
99512000. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação
de proposições da Comissão. O Deputado Ivo José lê requerimento do
Deputado Márcio Cunha, em que solicita seja realizada audiência pública,
juntamente com a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, para
apreciação do Projeto de Lei n° 89412000. Submetido a votação, é aprovado
o requerimento. Após, o Deputado Ivo José transfere a Presidência ao
Deputado Ronaldo Canabrava e apresenta requerimento em que solicita seja
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realizada reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos. para
discutir a questão do trabalho infantil em Nova Contagem. Submetido a
votação, é aprovado o req uerimento. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Ivo José submete a discussão e votação os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei n°5 746 e 757199, 847, 849, 853. 859. 861 a 867,
874 a 876, 878, 887, 889, 907, 911, 912, 918, 920, 925 e 93312000, que são
aprovados. A seguir, o Presidente tece suas considerações iniciais sobre o
objetivo da reunião e convida a tomar assento à mesa os Srs. Ronaldo
Augusto de Araújo, Silvio Francisco do Nascimento e José Dias Guimarães,
Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro da Ordem dos Músicos do Brasil,
respectivamente: José Wilson Pereira e Silva, músico de Ipatin ga: Paulo
Amaral, músico de Coronel Fabriciano; Lourenço Gabriel das Mercedes,
Conselheiro da Ordem dos Músicos do Brasil: Luiz Fernando Peixoto,
Presidente do Sindicato dos Músicos de Minas Gerais, e a Sra. Glads Cizoski
de Souza Carvalho, Secretária de Cultura de Ipatinga, que fazem suas
exposições. Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2000.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Ronaldo Canabrava.

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Luiz
Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão.
Registra-se, também, a presença da Deputada Maria Olivia, substituindo o
Deputado João Leite, por indicação da Liderança do PSDB. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo
Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a discutir, a pedido dos Deputados Marcelo
Gonçalves e João Leite, o Projeto de Lei n° 91412000, do Deputado Durval
Angelo, que dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que
empreguem trabalhadores presos e egressos, na forma que especifica, e o
Projeto de Lei n° 98012000, do Governador do Estado, que prorroga o prazo
para a concretização das medidas dispostas no § 2 0 do art. 1° da Lei n°
12.985, de 3017198, bem como a apreciar as matérias constantes na pauta. A
Deputada Maria Olivia comunica que o Deputado João Leite chegará em
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alguns instantes. A seguir. o Presidente procede á leitura da seguinte
correspondência: ofício do Dr. Henrique Hargreaves, Secretário de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social, em que informa que o pedido de criação de
um Centro de Referência da Cultura e do Artesanato dos Povos Indígenas de
Minas Geras foi encaminhado á Secretaria de Estado da Cultura; ofícios do
Sr. Adalclever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, em que responde a pedido de informação relacionado
com a solicitação de Jairo Correa Macedo; encaminha, ainda, informações
prestadas pelo Delegado Paulo César Assumpção Deltogne sobre suposto
prestação de serviço de segurança, por policiais civis, à Companhia de Aços
Especiais itabira - ACESITA; carta da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Vice-
Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, agradecendo o convite
para participar do debate público sobre o tema Educação em Valores
Humanos; carta do Cel PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-
Maior da Policia Militar, informando sobre a instalação de inquérito policial
para a apuração das denúncias de espancamento do Sr. Geraldo Francisco
de Souza por policiais militares; informa, ainda, que os resultados do
inquérito foram encaminhados ao Ouvidor da Policia; carta do Sr. Armando
Dias, Procurador-Chefe da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,
em que presta informação sobre pedido de assistência judiciária a Robson de
Oliveira; ofício do Promotor de Justiça Wagner Lúcio Teixeira Leão, da
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos de Contagem, em que
encaminha termos de depoimentos de detentos da Penitenciária Nelson
Hungria para conhecimento da Comissão; carta do Sr. Fernando Ngury,
Presidente da Associação do Refugiado Africano no Brasil, em que
encaminha cópia do estatuto da entidade; oficio do Sr. José Roberto
Gonçalves de Rezende, Ouvidor da Policia, encaminhando parecer emitido
pelo Dr. José Hudson da Silva, Subcorregedor de Polícia, em que presta
esclarecimentos sobre a denúncia formulada por Gélio Nelci da Silva contra o
DEOESP; oficio do Sr. Maurício Antônio dos Santos, Comandante do 7°
Comando Regional da Policia Militar, informando sobre incidente envolvendo
o cidadão Cláudio Márcio Azevedo Rodrigues e integrantes da PM, em
301312000; carta da Sra. Ana Reis do Vale, em que solicita ajuda da
Comissão para seu filho, condenado a prestar serviços à comunidade. Ato
contínuo, a Presidência comunica que o Deputado Luiz Tadeu Leite foi
designado relator do Projeto de Lei n° 545199. Passa-se à fase de discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer do Deputado Glycon
Terra Pinto, mediante o qual conclui pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 99712000, do Deputado Anderson Adauto. Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
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Plenário. Submetida a discussão e votação, é aprovada, em turno único, a
proposição do Deputado Antônio Andrade. O Presidente convida a compor a
Mesa as seguintes pessoas: Dra. Angela Prata Face, Secretária de Estado
da Justiça e de Direitos Humanos; Sarg . Valdivino Braga dos Santos,
representante da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de
Minas Gerais: Dr. Cícero Almeida Martins Filho, representante da Associação
dos Delegados de Carreira da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Or.
Cássio Salomé, Juiz Titular da Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Belo Horizonte; Dr. Otávio Augusto Martins Lopes. Promotor da Vara de
Execuções Penais; Sr. Marcos Terrinha, representante da Associação de
Agentes Penitenciários. Durante a fase de debates, registra-se a presença do
Deputado João Leite, que assume a Presidência dos trabalhos. O Deputado
João Leite concede a palavra à Sra. Docinéia Moreira Jerônimo, que solicita
ajuda da Comissão para localizar seu filho. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a reunião conjunta com a Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, hoje, às 15 horas, para se discutir o trabalho
de menores no Município de Contagem, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente- Rogério Correia -Marcelo Gonçalves.
ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
Às quatorze hortas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Luiz Menezes e
Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual ê dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir o Presidente
redistribui o Projeto de Lei n° 93712000 ao Deputado Ronaldo Canabrava,
devido a ausência do relator anteriormente designado. Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Neste momento, o Deputado
Ivo José transfere a Presidência ao Deputado Ronaldo Canabrava para que
se possa votar matéria de sua autoria. O Deputado Luiz Menezes emite
parecer sobre o Projeto de Lei n° 703199, em 2° turno, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1° turno.
Submetido a discussão e a votação, é aprovado o parecer. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Ivo José concede a palavra ao Deputado Ronaldo
Canabrava, que emite parecer, em 2 0 turno, sobre o Projeto de Lei n°
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vencido no 1° turno. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o
parecer. Passa-se á 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
das proposições sujeitas á deliberação conclusiva da Comissão. O
Presidente submete a discussão e votação, e são aprovados, em turno único,
os Projetos de Lei n°s 661199 e 975/00 (relator: Deputado Ronaldo
Canabrava); 885100 (relator: Deputado Agostinho Silveira); e 966100 (relator:
Deputado Ivo José), que são aprovados. Ato continuo, submete a discussão
e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 877, 882,
905 e 906/2000. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Ronaldo Canabrava.

ATA DA 262 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto,
Eduardo Brandão e Maria Olivia, membros da supracitada Comissão.
Encontra-se presente, também, o Deputado Marcelo Gonçalves. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. Após, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e distribui à Deputada Maria OUvia o Projeto de Resolução n°
1.01712000, os Projetos de Lei n o

s 77, 109, 298, 520, 587 e 603/99 e
1.07712000 e ao Deputado Eduardo Brandão os Projetos de Lei n o

s 860, 919.
934, 949, 960, 961, 973 e 1.00812000. Encerrada a P Parte dos trabalhos,
passa-se à V Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final do
Projeto de Resolução n° 1.01712000 (relatora: Deputada Maria Olivia) e dos
Projetos de Lei n o

s 77, 109, 298, 520, 587 e 603199 e 1.07712000 (relatora:
Deputada Maria Olivia). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva
da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n o

s 860, 919, 934:949, 960,
961, 973 e 1.00812000 (relator: Deputado Eduardo Brandão). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões
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extraordinárias, a serem realizadas nos dias 29 de junho, 4, 5 e 6 de julho,
às 141h30min. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia - João Paulo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR, PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 14/7/2000, as seguintes comunicações:
Do Deputado Sargento Rodrigues, informando que, em 61712000, se

desfiliou do PL e, em 71712000, filiou-se ao PSB. (- Ciente. Cópia à Área de
Apoio às Comissões e às Lideranças.)

Da Bancada do PSB, comunicando que os Deputados Chico Rafael e
Elaine Matozinhos foram indicados, respectivamente, para Líder e Vice-Líder
da Bancada do PSB. (- Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às
Lideranças.)

OFÍCIOS
Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, comunicando que disponibilizou

recursos para a Secretaria da Saúde, provenientes de emenda da bancada
federal ao orçamento de 2000. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Diretor-Presidente da EMBRAPA,
agradecendo o voto de congratulações com essa Empresa, formulado por
esta Casa a partir do Requerimento n° 1.36512000, do Deputado Paulo Piou.

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, informando, em atenção a requerimento do Deputado João Batista
de Oliveira (pavimentação do trecho da rodovia MG-220 que liga Monjolos a
Conselheiro Mata), que, no momento, a Secretaria não dispõe de recursos
para a realização da obra. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.08612000.)

Do Sr. Pretextato Pennafort Taborda Ribas Netto, Secretário da Justiça e
da Cidadania do Paraná; Edimar Pirineus, Presidente da Câmara Legislativa
do Distrito Federal; Agostinho Carlos Oliveira, Prefeito Municipal de Luz; Cel.
PM Francisco Leonildo Costa Barreto, Comandante-Geral da Polícia Militar
do AMAPÁ, Ivon Borges Martins, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Maria das Graças Gomes Dantas, Chefe de
Gabinete do Governador; Celso Luiz de Brito Cruz, Governador do Distrito
4520 do Rotary Internacional, agradecendo o convite para a teleconferência
sobre segurança pública.

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esporte (7), informando
que celebrou com os Municípios de Nova Serrana, Luislândia, Santana de
Pirapama, Porto Firme, Bom Despacho, São Francisco de Paula e com a
Federação Mineira de Voleibol do Município de Belo Horizonte convênio de
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cooperação financeira, conforme especifica. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Henrique Hargreaves (2), comunicando, em atenção a requerimento
da Comissão de Direitos Humanos, que a Secretaria da Cultura manifestou-
se favoravelmente à proposta de criação do Centro de Referência da Cultura
e do Artesanato dos Povos Indígenas de Minas Gerais (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.263/2000): e encaminhando, em atenção a requerimento
do Deputado João Batista de Oliveira (implementação de política de apoio
aos frigoríficos instalados no Estado), informação da Secretaria de Indústria e
Comércio, segundo a qual o Governo do Estado já baixou decreto atendendo
a pleito dessa categoria. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.27612000.)

Do Sr. Otair Pereira Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Extrema,
encaminhando cópia de moção em que os Vereadores dessa Casa solicitam
a redução da carga tributária para os micro e pequenos empresários. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Galba Rodrigues Ferraz, Presidente da Cãmara Municipal de
Cataguases. encaminhando cópia de requerimento de sua autoria, aprovado
por essa Casa, em que manifesta apoio à reforma tributária e à redução dos
juros. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Dos Srs. Geraldo Magela de Jesus, Prefeito Municipal de Virgem da Lapa,
e Elias Mansur Neto, da Loja Maçónica Cavaleiros Templários,
encaminhando sugestões relativas à segurança pública.

Do Sr. Ayrton Mala, Auditor-Geral do Estado, encaminhando, em atenção a
requerimento do Deputado João Leite, cópia do relatório final de auditoria
realizada pela Secretaria da Fazenda na ADEMG. (- Anexe-se ao
Requerimento n°1.217/2000.)

Do Sr. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, agradecendo o convite
para o Debate Público A Segurança do Voto na Urna Eletrônica Brasileira.

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveira. Chefe do Estado-Maior da PMMG
(2), informando, em atenção a requerimento do Deputado Paulo Piau, que
não há recursos, no momento, para aumentar o efetivo dessa corporação em
Iturama (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.23812000.); e encaminhando, em
atenção a ofícios da Presidência desta Casa, informações do Comando do
Policiamento da Capital a respeito da segurança no transporte coletivo por
ocasião de partidas de futebol realizadas no Mineirão. (- A Comissão de
Transporte.)

Do Sr. Sérgio Garcia, Vereador à Câmara Municipal de Pouso Alegre,
solicitando o envio dos resultados da pesquisa sobre a violência no Estado
realizada por iniciativa desta Assembléia.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal em Minas Gerais, notificando a liberação de recursos
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financeiros destinados á COPASA-MG. (- À Comissão de Fiscalização
1 

Financeira.)
Da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, , encaminhando denúncia

formulada pelo Sr. Luiz Renato Kaveski. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. Vanderlei Evangelista da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Santo Antônio do Monte, e outros Vereadores a essa Casa, solicitando seja
revista a possibilidade de se conceder ao funcionalismo público o direito à
progressão horizontal. (- A Comissão de Adrflinistracão Pública.)

Do Sr. Eduardo Carlos Albuquerque Duarte, Chefe de Gabinete do
Secretário Adjunto de Administração, prestando informações relativas aos
Projetos de Lei n°s 199 e 236199. (- Anexe-se aos Projetos de Lei n°5 199 e
236/99.)

Do Sr. Sérgio Luis Amaral Ferreira. Diretor da Superintendência de
DesenvolVimento do Norte de Minas - SUDENOR -, em atenção a
requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, informando sobre os projetos
de abertura de poços artesianos no Norte de Minas. (- Anexe-se ao
Requerimento n°1.446/2000.)

Do Sr. Marcus Vinícius di Flora, Chefe da Assessoria do Presidente da
BHTRANS, em atenção a requerimento do Deputado Miguel Martini,
comunicando que no momento não pode prestar as informações solicitadas.

Do Sr. Luiz Antonio Viana, Presidente da PETROBRAS Distribuidora S.A.,
1 

encaminhando, em atencão a requerimento da CPI das Licitações, planilhas
com preços de produtos vendidos ao DER-MG e ao DER-SP. (- A CPI das
Licitações.)

Do Sr. Jader Pinto de Campos Figueiredo, representante do IBAMA no
Estado, agradecendo o convite para participar de visita técnica da CIPE Rio
Doce.

Da Sra. Carla Rodri gues de Medeiros, Secretária da Comissão de
' Educação da Câmara dos Deputados, encaminhando cópia do Relatório

Parcial da Subcomissão Especial para Análise de Denúncias de
Irregularidades no FUNDEF. (- A CPI do FUDEF.)

Do Sr. Clésio Andrade, Presidente da Confederação Nacional dos
t Transportes, agradecendo o convite para o ciclo de palestras sobre a

atualização do agente público municipal.
ri Do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da

Construção Pesada de Minas Gerais - SITICOP-MG -, encaminhando
informações sobre o Projeto Bolsa de Empregos. (- A Comissão do
Trabalho.)

Do Sr. Antônio Custódio Tavares, Presidente da Associação Comercial da
CEASA, comunicando a constituição da Diretoria Executiva desse órgão para
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o triênio 2000-2003.

Dos permissionários do transporte escolar de Juiz de Fora, solicitando
sejam tomadas providências em rela ção às formas utilizadas para
identificação dos veículos que realizam transporte escolar. (- A Comissão de
Transporte.)

Do Sr. José Carlos de Abreu, de Ubá, solicitando ajuda para que se
esclareçam os fatos relacionados a denúncias contra sua filha. (- A Comissão
de Direitos Humanos.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, agradecendo o

convite para o Debate Público A Segurança do Voto na Urna Eletrônica
Brasileira.

Do Sr. Luiz Paulo Conde, Prefeito Munici pal do Rio de Janeiro,
agradecendo o convite para a Teleconferência Segurança Pública - O Papel
do Estado e da Sociedade Civil.

CARTÕES
Do Cel. Osmar Duarte Marcelino, Chefe do Estado-Maior do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais, e da Sra. Dalva Maria Thomaz Rocha,
Diretora II da P Secretaria Regional de Ensino de Belo Horizonte,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem ao Centro
Universitário Newton Paiva.

Dos Srs. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Administração, e
Mauro Santos Ferreira. Secretário do Planejamento, agradecendo o convite
para o Debate Público A Segurança do Voto na Urna Eletrônica Brasileira.



rs

401
BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA 87a REUNIÃO ESPECIAL, EM 191612000
Presidência dos Deputados Gil Pereira e Maria José Haueisen

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra.
Luciana Felicia - Palavras do Sr. João Urbano Cagnin - Palavras da Sra.
Maria de Lourdes Pereira dos Santos - Palavras do Sr. Paulo Afonso Leme
Machado - Palavras do Sr. Luiz Pinguelli Rosa - Palavras da Deputada Maria
José Haueisen - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Gil Pereira - Agostinho Patrús - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos

1 Pimenta - João Paulo - José Henrique - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14h15min, declaro aberta a

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

•	 Ata
- O Deputado Bilac Pinto, 20-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
z Exmos. Srs. João Urbano Cagnin, coordenador do projeto da transposicão

das águas do rio São Francisco, representante do Secretário de Infra-
Estrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, Dr. Rômulo de
Macedo; Luciana Felicia, representante da Secretaria de Meio Ambiente;

ã Maria de Lourdes Pereira dos Santos, representante do IGAM; Paulo Afonso
Leme Machado, professor da UNESP, Instituto de Biociéncia (Rio Claro), e
Luiz Pinguelli Rosa, Vice-Diretor da Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia - COPPE - UFRJ.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente: Destina-se, esta reunião à abertura do Ciclo de Debates

Transposição das Aguas do Rio São Francisco, que hoje terá como tema os
aspectos técnicos e juridicos.

Palavras do Sr. Presidente
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Sra. Deputada, Srs. convidados, imprensa, galerias, senhoras e

senhores; de maneira muito apropriada, o São Francisco é chamado de Rio
da Unidade Nacional. Nascendo em Minas Gerais e banhando quatro Estado
do Nordeste brasileiro, o Velho Chico, historicamente, vem colaborando no
processo de integração do Pais, ao mesmo tempo em que funciona como
gerador de relevante atividade econômica. Assim, devemos encarar todo e
qualquer projeto que envolva a bacia - tal como esse da transposição das
águas - em termos de patrimônio da Federação: o rio São Francisco não é
propriedade exclusiva de mineiros ou de nordestinos, mas de todos os
brasileiros.

Com esse espírito de isenção é que estamos abrindo o Ciclo de Debates
Transposição das Aguas do Rio São Francisco. Vamos analisar a viabilidade
da iniciativa, seus aspectos técnicos e jurídicos, os impactos sociais e
ambientais e as expectativas e demandas dos Estados envolvidos. A esse
respeito - e longe de pretender dar a palavra final sobre o assunto -,
gostaríamos de aproveitar o ensejo para tecer algumas considerações.

A nosso ver, trata-se de projeto cuja magnitude não permite seja
influenciado pelo processo eleitoral deste ano. Suas implicações são
demasiado grandes para não serem consideradas. E a primeira indagação
que nos ocorre é se não seria mais lógico - antes de partir para a
transposição - utilizar os recursos hídricos já existentes no Nordeste e ainda
não integralmente aproveitados.

Como se sabe, a região dispõe, atualmente, de cerca de 20.000.000.000m3
de água, armazenados em açudes e represas, utilizados para irrigação
apenas em pequena parte. Outros tantos 30 mil poços tubulares lá existem.
igualmente sem aproveitamento eficaz. Não será o caso, repetimos. de lançar
mão do já disponível, em vez de levar água de uma região semi-árida para
outra região semi-árida?

Tecnicamente, a transposição do rio equivaleria a elevar suas águas a um
nível de 175m. Não se pode ignorar que, acima de 25m, o custo da água
sobrepuja o custo da produção agrícola eventualmente obtida. O Pais não
estaria, desse modo, subsidiando pesadamente a atividade agrícola regional,
quando a tendência do Estado moderno é, exatamente, acabar com os
subsídios?

Ainda do ponto de vista econômico, há que se levar em conta o volume de
energia que seria consumido com as obras de desvio do curso de água. O
Brasil enfrenta séria crise no setor, e estamos mesmo importando energia de
países vizinhos para suprir a demanda. Onde vamos encontrar os recursos
energéticos para atender ao projeto? E se - tal como aconteceu com projetos
faraônicos de triste memória, como a Transamazõnica e a Ferrovia do Aço -
tivermos que parar a obra pela metade?
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Não podemos abstrair do fato de que 80% da vazão do São Francisco

está consolidada em território mineiro. Para que nosso Estado continue a
garantir essa vazão, necessitamos urgentemente de recuperar a bacia. A
destruição das matas chiares, a poluição e o assoreamento estão colocando
em sério risco a vida do rio e de seus afluentes. Trata-se de um passivo
ambiental que tem conosco a União: até hoje, não liberou as verbas
necessárias ao trabalho de recuperação. E, a continuar como está, em futuro
não tão distante, não haverá águas para serem desviadas.

Nossas ponderações não significam que temos opinião formada contra o
projeto. A solução do problema das secas no Nordeste nos interessa de
perto: temos considerável porção do território mineiro incluída na área da
SUDENE.

Entendemos que é preciso resolver a questão em definitivo, mas não
sabemos, honestamente, se a transposição das águas do São Francisco irá
resolvê-la. E, por conseguinte, um trabalho formador de opinião que hoje aqui
nos reúne, sob os auspicios da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Em nome do Legislativo mineiro, manifestamos a certeza de que os
debates serão produtivos, e as conclusões, acertadas- Agradecemos a todos
os que se dispuseram a colaborar conosco, por meio dos ilustres expositores,
debatedores e participantes.

Palavras da Sra. Luciana Fel [cio
Exmo. Deputado Gil Pereira, representante do Presidente da Assembléia,

Deputado Anderson Adauto, por meio de quem cumprimento todos os
presentes; boa-tarde, senhores e senhoras: quando se fala em rio São
Francisco, alguns fatos muito importantes têm de ser destacados. Boa parte
deles, o Deputado Gil Pereira já citou, mas não custa recordá-los. Sabemos
que 40% do território mineiro está nessa bacia; quase 50% da população de
toda a bacia é mineira, ou seja, 7,5 milhões de habitantes são mineiros, e 240
municípios mineiros estão nessa bacia. Estima-se que cerca de 70% de toda
a água produzida na bacia se origina no Estado de Minas.

Com esses dados em mente, podemos dizer também que, apesar de eles
chamarem a atenção para a importãncia econômica, social, cultural e
ambiental da bacia do São Francisco, nunca houve uma política integrada de
desenvolvimento e de preservação dos recursos naturais da bacia. Muito se
fez, mas poucas coisas nesse espírito integrado, e o resultado está aí: uma
bacia altamente degradada, já com problemas sérios em termos de
quantidade e qualidade de oferta de água-

De posse desses dados, podemos dizer que somos contra a transposição
do São Francisco? A água é um bem público, o bem mais importante que
temos sobre a face da Terra, da qual todos os seres vivos dependem. Não é
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porque um curso de água passa no quintal da nossa casa que somos os
donos dele. A água é um bem e um direito de todos

Quando se fala em transposição do São Francisco, primeiro é preciso
lembrar que estamos falando filosoficamente sobre a questão. Não temos
nenhum dado concreto sobre o projeto hoje existente no Governo Federal
sobre a transposição do São Francisco. Não conhecemos o projeto de
engenharia nem os de estudos de impacto ambiental.

Falando filosoficamente da questão, já que não temos dados, o que
podemos dizer é que é preciso fazer uma transposição - se esse é o caso -
com muita responsabilidade e compromisso com as gerações futuras.
Podemos falar em transposição desde que haja um programa de
revitalizacão de toda a bacia do São Francisco e um pacto entre os Estados
envolvidos na questão e a União. E preciso garantir que essa água seja
realmente destinada àqueles que dela necessitam.

Sabemos que muito dinheiro já foi gasto neste País para resolver o
problema da seca e que muito dele foi desviado, em benefício de alguns
poucos privilegiados. E importante que haja garantia de que essa água será
revertida e transposta para o uso de pessoas que realmente dela necessitam.

Só podemos falar de transposição com a participação das comunidades
locais. Todas as comunidades precisam estar informadas do quë é a
transposição, de como se pretende transpor o São Francisco e de como elas
irão participar desse projeto. E fundamental realizar as audiências públicas e
efetivar a participação da comunidade científica.

Gostaríamos de ter em mãos o projeto de engenharia relativo à
transposição do São Francisco e os estudos de impacto ambiental já
realizados. Até hoje, eles estão restritos ao Governo Federal. De posse
desses dados, queremos a participação de toda a comunidade envolvida,
esses 7.5 milhões de mineiros que habitam a bacia do São Francisco, assim
como a participação da comunidade científica nesse debate. Só dessa
maneira poderemos garantir a aplicação de recursos de uma forma sensata.
sem desperdício e assumindo com as gerações futuras o compromisso de
não desperdiçar um bem tão importante como é a água no mundo de hoje.
Era só isso que tinha a dizer. Obrigada.

Palavras do Sr. João Urbano Cagnin
E uma satisfação muito grande representar o Ministério da Integração

Nacional e poder, de público, pela segunda vez - já houve uma oportunidade
anterior, no Sindicato dos Engenheiros -, apresentar o projeto da
transposição das águas do São Francisco como está sendo concebido
atualmente. Agradecemos esta oportunidade e estamos aqui para conversar
sobre o assunto.

Gostaria de apresentar o projeto passando as transparências; não sei se
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quem está na mesa vai conseguir enxergar O projeto da transposição é
uma idéia que já vem há muito tempo, desde o século passado, desde Dom
Pedro II, quando já ocorriam secas periódicas no semi-árido do Nordeste. Ele
foi visualizado por um político e engenheiro cearense, por volta de 1860.
Desde então, todas as vezes que ocorre uma seca, com todos os problemas
que já conhecemos, inclusive, a malfadada política de assistencialismo que
ainda hoje... Todas as vezes que ocorre uma seca, somos obrigados a
recorrer, por falta de uma política distributiva e de projetos estruturantes na
região, que é a mais critica do Brasil, em termos de água, de disponibilidade
hídrica.

Mas o projeto não era tecnicamente viável até muito recentemente.
Somente com a estruturação do setor elétrico, com a construção de
Sobradinho e, depois, das demais barragens da CHESF, já no fim dos anos
70 e no início dos anos 80, é que haveria energia disponível na região para
poder bombear águas sobre o divisor de águas da bacia do rio São Francisco
para os outros Estados - Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte.

Então, o projeto não era tecnicamente viável até muito recentemente. A
partir dos anos 80, essa viabilidade técnica passou a existir. Desde então, o
projeto, nos anos 80, 84, 85 e, depois, 94, voltou e está em cogitação, mas
sempre em período de fim de governo, e não houve continuação no
aprofundamento desse trabalho, desses estudos sobre o projeto.

Em 1995, no atual Governo, foi criada unia comissão de cinco ministérios -
fiz parte desse grupo - para avaliar os estudos realizados, e verificamos que
havia ainda alguns pontos a serem analisados, inclusive o estudo de impacto
ambiental, que passou a ser exigido pela legislação, a partir de 1986. Então,
consultamos o IBAMA, já que o projeto abrange vários Estados. Ele é o órgão
licenciador do projeto Depois de alguns meses, o IBAMA, analisando e
fazendo algumas reuniões nos Estados, preparou um termo de referência
amplo dos estudos de impacto ambiental, que foram licitados pelo Governo
junto com o ajustamento do projeto de engenharia, viabilidade e básico, para
adaptar o projeto aos resultados dos estudos de impacto.

Dos projetos de que participei como engenheiro, esse viabilizou um
andamento, um paralelo do estudo de engenharia com o estudo do impacto,
como deveria ser, na verdade. Muitos dos impactos que o projeto poderia
acarretar foram e estão sendo mitigados durante esse trabalho que ocorre
em paralelo. Esses estudos já estão em fase final de andamento, de
viabilidade técnica, econômica e ambiental e deverão ser entregues ao
IBAMA ainda este mês, para posteriormente serem analisados pela
comunidade, nas audiências públicas.

- Procede-se à apresentação de transparências.
0 Sr. João Urbano Cagnin - Nesta transparência, vamos falar um
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ocorrência de secas no Nordeste, e aquelas áreas de coloração diferente
mostram as mais críticas. A medida que se sobe, todas as vezes que ocorre
uma seca, essas secas de um a dois anos de dura ção, ela tende a se
concentrar mais em cima, no semi-árido setentrional, que pega unia parte da
bacia do São Francisco, na Bahia, em Pernambuco, pega um pedaço de
Alagoas e de Sergipe, do Ceará. da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
Nessa área rosa, todas as vezes que ocorre uma seca, há probabilidade de
ocorrer em mais de 80%, quase 100% de seu território. O projeto da
transposição está totalmente inserido nessa área mais critica de ocorrência
de secas no País.

O rio São Francisco que desce de Minas atravessa a Bahia com cerca de
70% de suas águas, entra no Nordeste, na Bahia, esse é o Médio São
Francisco, é um rio com pouca regularização, a não ser Três Marias, que é
uma barragem que regulariza o alto São Francisco. Ele não tem nenhuma
outra obra de regularização e muito dificilmente poderá ser aumentada essa
regularização pela inexistência, mesmo nos afluentes, de grandes
possibilidades de barramentos e pelos impactos ambientais que esses
barramentos podem causar na região.

Então, é um no não regularizado, praticamente 10% da bacia é
regularizada. Ele desce com o seu regime de cheias e de estiagens,
justamente o trecho navegável do rio São Francisco que é o médio São
Francisco, que corta Minas, Bahia, atinge o lago de Sobradinho e vai até
Petrolina, onde termina a via navegável, começando cascatas de usinas
hidrelétricas, com quedas altas, Itaparica, Moxotó, Paulo Afonso. Xingó, da
CHESF, que fica já no denominado submédio São Francisco. A transposição
capta água exatamente depois de Sobradinho no trecho do submédio São
Francisco, entre Sobradinho e Itaparica, para essa região. 90% da bacia,
mais ou menos, já foi percorrida, ficou a montante desse ponto de captação.
O rio São Francisco, do ponto de vista hídrico, sofre uma mudança
significativa muito importante, por ue, se não é regularizado nesse trecho,
com vazões de estiagem de 600m Is a 700 m 3/s, nesse trecho é totalmente
regularizado. Participei do Projeto Sobradinho, e ele está na cota máxima
viável para aumento de regularização. Ele regulariza 80% do rio São
Francisco, praticamente no nível máxima Então, essa vazão, que é da ordem
de 600m1s a 700 m 3 /s, é regularizada para cerca de 2.000 m7s, tendo uma
variação entre 1.600m 31s e 3.000m 3Is, em geral. Quando ocorre a cheia, ele
pode ter um pouco mais, mas Sobradinho praticamente segura todas as
cheias. E um rio com um grande pulmão aqui no meio, é um outro rio São
Francisco. Quem conhece o rio São Francisco sabe as características desses
dois trechos, desses dois estirões, que são bem diferenciados. Aqui, são
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águas relativamente abundantes em qualquer época do ano e aqui com
águas restritas durante o período de estiagem, justamente o trecho
navegável do rio. E exatamente nesse trecho de Minas e da Bahia onde está
a maior parte das terras aptas para irrigação na bacia, mas não há água.

Quer dizer, vamos ter, no planejamento futuro da bacia - é necessário,
fundamental -, que avaliar bem como vamos usar essa água no médio São
Francisco, porque, se retirarmos muita água para irrigar, não haverá
navegação. Ela está sendo prejudicada hoje com o assoreamento do rio, pelo
desenvolvimento dessa região da Bahia e de Minas. No futuro, se retirarmos
muita água para irrigação nessa bacia, será inviabilizada a navegação. Há
um conflito sério nesse trecho. Para jusante, no trecho não navegável. o
conflito que ocorre é mais com relação à produção de energia. As cheias vão
sempre passar, vão se acumular em Sobradinho, mesmo que se use toda a
água, e sempre haverá vazões superiores a 1.000 m 3/s a jusante. E dessa
área, desse trecho mais favorável que se pretende retirar 3% da vazão
atualmente regularizada por Sobradinho, 3% do volume de Sobradinho para
os Estados do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Esses 3% que
serão retirados de Sobradinho representam 100% de aumento de
disponibilidade hídrica garantida no semi-árido setentrional, 3% aqui
representam 100% lá.

O Brasil é bem aquinhoado de águas, aproximadamente 12% da água doce
do mundo está no Brasil, só que boa parte dessa água está na Amazônia. O
Nordeste tem aproximadamente 3% da água doce superficial existente no
Brasil. Desses 3%, 2% estão no rio São Francisco e 1% nos demais rios do
Nordeste. E mais ou menos essa a divisão. Essa "pina" mostra essa divisão.
O semi-árido setentrional é a área beneficiada pelo projeto de transposição, é
essa área marrom dentro da "pina". Aqui ternos 17,5% da população do
Nordeste e temos uma quantidade pequena de água. No rio São Francisco,
em termos de Nordeste, que seria a área azul-claro, temos mais ou menos a
mesma população, 17,5% da população, com 213 de toda a água. Então, há
má distribuição do recurso hídrico na região, no Nordeste, e o rio São
Francisco, apesar de estar no semi-árido, é a única grande fonte hidrica
disponível no seio do semi-árido. Se fôssemos avaliar uma relação entre a
população e a água por habitante, o habitante da bacia do São Francisco,
seja em Minas, seja no Nordeste, teria, mais ou menos, direito a uma unidade
de água por habitante. Um habitante da região do semi-árido teria 10% de
água. Então, há uma distribuição muito desigual dessa água em relação à
própria população, quer dizer, imaginamos esse projeto como de
fornecimento de igualdade de oportunidades aos brasileiros.

A água é do País, e não podemos restringir a ocupação, o desenvolvimento
mínimo sustentável de uma região por falta de água, quer dizer, é preciso
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equilibrar de alguma forma essa distribuição. Para isso, são feitos em todo
o mundo projetos de transposição, normalmente é para isso. A bacia do São
Francisco, já mencionei, tem Sobradinho, tem a cascata da usina da CHESF
e tem o conjunto de projetos de irrigação previsto na bacia pela CODEVASF,
pelo setor privado. Geralmente, esses projetos estão situados na faixa do
médio São Francisco, onde há a região de cerrado e há uma parte do semi-
árido. Depois de Sobradinho, a área irrigável é muito pequena. Depois de
Cabrobó, nessa região, há muito pouca área irrigável na bacia. O uso
realmente é mais de energia. O rio São Francisco tem 213 da água do
Nordeste, só que hoje eia foi apropriada em 80% para produção de energia.
Já tem o dono. O dono é a CHESF. Não dá para regularizar o resto, quando
há enchente ela acaba indo para o mar, 80% tem um dono, que é a energia.
Independentemente de haver ou não um projeto de transposição de água do
rio São Francisco, essa situação, provavelmente, não se perdurará no futuro,
porque, à medida que a própria bacia do rio São Francisco se desenvolver
com projetos de irrigação, essa restrição vai ocorrer na produção de energia.
Não podemos, pensando em um projeto de país, achar que vamos alocar um
único rio grande perene, com o grande volume que temos no semi-árido,
totalmente para produção de energia. Há que ter uma nova distribuicão
razoável intersetorial desse recurso hídrico.

Fala-se muito que o Nordeste tem um mar de água subterrànea. Já tivemos
até reuniões com alguns hidrogeólogos brasileiros de renome. Falam isso,
mas o fazem de uma maneira geral. Quando vamos analisar a
disponibilidade, a localização dessa água subterrânea, vemos também que
ela é desigual. Ela é muito concentrada na bacia sedimentar do rio Parnaiba,
no Piauí; no Oeste baiano, na região do Serrado; na Bahia há algumas
manchas, no Apodi, no Açu e praticamente todo esse sertão é sem água. Só
se encontra água subterrãnea em fendas das rochas, e ela é de péssima
qualidade. Não há água subterrânea, os estudos que fizemos demonstraram
isso. Não há água minimamente sustentável para, pelo, menos manter a
População com possibilidade para beber e para trabalhar.

Com relação ao projeto de transposição, nós estamos atrasados, porque
quase todas as regiões semi-áridas do mundo já têm projeto de transposição,
são projetos polêmicos, são até errados às vezes, porque a parte ambiental
do projeto foi muito mal planejada, são projetos que retiram muita água do rio
e, à medida que tiram muita água, causam impacto na bacia cedente,
principalmente a jusante do ponto de captação. Isso ocorreu na Rússia e em
outros locais, mas há projetos, onde a água retirada, e disponível é pequena,
e não existem maiores impactos.

Vimos aqui projetos de transposição, alguns muito maiores que os nossos,
em países desenvolvidos e não desenvolvidos, na África, no Egito e na
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Turquia, na China e na índia, no Equador, no Peru e no México. No Brasil,
temos dois projetos de transposição, e não são em regiões semi-áridas, são
em regiões do Sudeste. A cidade de São Paulo é abastecida por um projeto
de transposição de águas; tira-se água da bacia do rio Piracicaba, 33m 31s, vai
para o Juqueri, é jogado para o rio Pinheiros : na forma de esgoto, e, em outra
transposição, parte dessa água é jogada no mar, em Cubatão, gerando
energia elétrica. No Rio de Janeiro, existe outra transposição, as águas do rio
Paraíba são bombeadas para o rio Guandu, que abastece a cidade do Rio de
Janeiro. Esses são projetos de transposição de bacias.

Os estudos contratados pelo Ministério estão sendo feitos há dois anos e
estão em fase de encerramento. São estudos de inserção regional, que
demonstraram que seria necessário pesquisar para saber o quanto de água
seria necessário. Primeiro, é preciso saber quanto de água existe no local,
para saber o que pode ser levado. Esses estudos definiram as ofertas atuais
e futuras e o cenário de demanda hídrica, para dar sustentabilidade ã
população que lá vive.

Quanto aos estudos de impacto ambiental, sobre o qual já fiz referência, foi
um estudo muito complexo, estão sendo realizados por uma empresa de São
Paulo, a IA Copore Engenharia, em consórcio com a Taraw, de Israel. Os
estudos de cartografia foram realizados pelo IP, com tecnologia nova, com
uso de radar. Os estudos de viabilidade técnica e económica, de engenharia
e projetos básicos estão sendo feitos por um consórcio da ENGECOP, de
São Paulo, com a NASA americana.

Vou dar alguns elementos desse trabalho, para vocês terem uma idéia do
que é esse projeto. Aqui vimos a área do projeto, Nordeste setentrional.
Temos aqui o rio São Francisco, Sobradinho, ltaparica, tem o que chamamos
de Eixo Norte, que é um conjunto de canais que atende em parte a bacia do
rio São Francisco, vai até o rio Brigida, atravessa o divisor de águas,
bombeando cerca de 160ni de altura. Duas hidrelétricas recuperam 70m
dessa queda do outro lado do Ceará, e a altura liquida de queda fica inferior
a lOOm. Esse canal que vimos vem pelo divisor, antes ele era jogado nesse
riacho, o que iria trazer grandes problemas ambientais, e por isso foi tirado
daqui. Esse canal prossegue pelo divisor, entra pelo Ceará e a Paraíba,
distribuindo água para as populações que habitam essas regiões e retorna ao
Ceará, onde o rio Salgado, afluente do Orós, tem condições para captar essa
vazão, prolongando até o rio Apodi, no Rio Grande do Norte, e pelo rio
Piranha do Sul, na Paraíba. Essa água, além de abastecer outros canais,
abastece a região dos rios e abastece os principais açudes que estão, hoje,
na primeira fase das transposições. A construção desses açudes está quase
terminando. Temos o Castanhão no Ceará, Santa Cruz, no Rio Grande do
Norte, e Armando Ribeiro, que já está construído no rio Piranha do Sul.
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Vocês podem ver que aqui há uma divisão na geologia, que é a
pavimentação, onde se divide o cristalino e o sedimentar da geologia. Aqui,
temos as áreas de melhor possibilidade de irrigação, e estão aqui as maiores
populações, e nessas outras áreas há menor população e menor área
irrigada, mas, mesmo assim, há gente, e é preciso abastecer essa
população. E a que sofre mais com a seca.

O Eixo Norte é o que abastece quatro Estados: Pernambuco, dentro da
bacia do São Francisco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A vazão
máxima de captação de bombeamento é de 99m 3/s e vai bombeando para os
outros Estados. Como o projeto está interligado aos açudes, ele não operará
continuamente corno um projeto de irrigação. Não é um projeto de irrigação,
é um projeto de uso múltiplo, interligado aos grandes açudes e vai ter um
funcionamento intermitente. Quando os açudes estiverem secos, na ocasião
da seca, eles vão bombear mais, e, quando os açudes estiverem cheios, eles
bombeiam muito pouco, só para abastecer as populações na área
intermediária.

Então, o Eixo Norte é um conjunto de canais com três estações elevatórias
e duas hidrelétricas. O Eixo Leste, que não existia anteriormente, é um
segundo traçado de canais, que vai atingir a bacia do rio Paraíba, a cidade de
Campina Grande e outra região das mais secas do Nordeste. Abastece aqui,
Posto da Cruz e o agreste de Pernambuco, que esse ano, está totalmente
sem água. Assim, atinge boa parte de Pernambuco, dentro da bacia do São
Francisco, atinge Paraiba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. A população
que habita hoje essa área é de cerca de 8 milhões de habitantes. Além dos
canais, esses trechos, em verde, são trechos de rios, e a população que a
habita será beneficiada. Os subprojetos integráveis são aqueles que, a partir
desses açudes, vão se ramificar.

Aqui, por exemplo, há o abastecimento de Fortaleza por esse canal que já
foi licitado pelo Estado do Ceará, a partir do Castanhão. Há a irrigacão do
Apodi, vários projetos de adutoras e canais que vão ramificar esses dois
eixos estruturantes para uma região muito maior, incluindo o Agreste de
Pernambuco.

- Procede-se à apresentação de transparência.
O Sr. João Urbano Cagnin - Temos aqui alguns dos subprojetos a serem

integrados á transposição e adutoras de água para abastecimento humano.
São mostrados aqui 650km, no caso do Ceará, e pouco mais de 700km no
Rio Grande do Norte. A média é de 600 a 700km por Estado. Boa parte
dessas adutoras já está sendo executada : atualmente, com o apoio do
Governo Federal, num programa chamado Pró-Agua, com dinheiro do Banco
Mundial -

- Procede-se à apresentação de transparência,
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O Sr. João Urbano Cagnin - Ë sobre os estudos de análise econômica

do projeto. Quando falei aqui 99, foi um número avaliado, que não atende
toda a demanda até oano de 2025, mas atende a maior parte da demanda
que existe na região. E um canal um pouco menor, corresponde à faixa de
beneficio liquido, de menor custo, que é o máximo do projeto em valor atual.
Está num ponto ótimo, por isso foi escolhida essa dimensão.

Quando chegarmos a 2020 e precisarmos de mais água, far-se-á outro
projeto. Não faremos um projeto gigantesco como o que tinha sido planejado
na época do Figueiredo, do Andreazza, que era um projeto para tirar 300m31s
nesse eixo. A retirada dele será da ordem de 50m 31s, em média.

- Procede-se á apresentação de transparência.
O Sr. João Urbano Cagnin - Um dos benefícios importantes do projeto é a

redução do custo governamental relativo a cestas básicas e frentes de
emergência durante as secas que ocorrem na região. Temos uma situação,
sem o projeto. Se ele não for executado, o que o Governo vai gastar, se a
seca dos últimos anos se repetir no futuro - e vai se repetir, só não sabemos
quando -, corresponde a RS2.000.300.000,00. Esse é o dinheiro que o
Governo gasta nas secas, com as frentes de emergência. O custo total do
projeto é de R$2.700.000.000,00. Só isso quase equilibra o custo do projeto.

- Procede-se à apresentação de transparência.
O Sr. João Urbano Cagnin - Quanto à oportunidade do projeto, temos

vários cenários estudados, tendencial, periféricos e alternativos, em qualquer
dos casos, com a demanda incluindo água subterrãnea, que não é existente,
é mineração de água, há pouca reposição. E água finita. Agua de aqüíferos
confinados, muito antiga. E uma água que se tem de retirar constituindo uma
reserva estratégica da região. Não se pode retirá-la nem bombeá-la toda,
porque é finita. Para qualquer faixa de valores, teremos um déficit hídrico
entre 2003 e 2005, o que mostra que o projeto tem de entrar por aqui,
qualquer que seja o cenário que analisemos.

- Procede-se à apresentação de transparência.
O Sr. João Urbano Caghin - O conceito do projeto muda em relação ao

anterior, que visava levar água para a área de irrigação, basicamente. Hoje,
boa parte da água é usada na irrigação, mas ele tem uma visão de usar
primeiro os bens e recursos hídricos locais. Entronizamos um novo conceito
que se chama sinergia hídrica, fazendo as águas da transposicão passar
pelos grandes açudes. Ela passa obrigatoriamente pelos grandes açudes,
fazendo eles funcionarem em conjunto.

Com isso, tendo-se a garantia da interligação, pode-se operar os açudes de
forma diferente, sem medo, sem ser muito conservador, como hoje. Como
não sei, e é impossível saber quando é que vem a seca e quanto tempo ela
durará, como é que o DNOCS opera? Como os Estados operam? Eles
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sem pre operam guardando parte da água, gastam pouca água, porque
não sabem quando vem a seca e porque, quando ela vem, só os grandes
açudes têm possibilidade de manter alguma água. Operam com medo.

Com a transposição, pode-se operar diferentemente, usando a água,
gerando beneficio com ela. Se vem a seca, a transposição entra e cobre, dá
garantia; por isso, bombeia-se menos, não se bombeia direto e se permite a
utilização dos recursos hídricos locais. A transposição é um grande projeto
contra a evaporação. Vai evitar a evaporação de uma quantidade de água
que equivale â quantidade de água , garantida pelo maior açude do Nordeste,
que é o Castanhão, no Ceará. E mais ou menos o valor regularizado.
Gastando-se US$500.000.000,00 no Castanhão, para regularizar cerca de
20m 31s, isso é quanto vai deixar de evaporar nos açudes da transposição, é
quanto ganharemos só pelo fato de termos o projeto. Ele nem precisa estar
bombeando, ele vale só pela garantia que vai dar.

- Procede-se á apresentacão de transparência.
O Sr. João Urbano Cagnin - Evidentemente, todas as ações, todos os

projetos têm impacto. Uns impactos podem ser mitigados, outros, não. O
maior impacto do projeto, o da retirada desse máximo de 1 15mls, em média,
64m 31s em cima dos 2 mil, em média, que passam no rio São Francisco, é a
CHESF. A CHESF é a única que sentirá o impacto mais mensurável,
económico, em decorrência do projeto.

Como o projeto não vai tirar essa vazão agora, vai retirá-la em 2015,
retirando pouco de início e aumentando aos poucos o número de bombas,
ele vai atingir uma perda de cerca de 140MW nos pouco mais de 5000MW
que a CHESF pode produzir hoje, da ordem de 2% de perda na CHESF.
Esse é o impacto que é medido, equivalente a um projeto de irrigação. O
Jaíba causa o mesmo impacto, só que, como está dentro da bacia, ninguém
prestou atenção nisso. Os grandes projetos de irrigação também causam
impacto em perda de energia.

Para encerrar, este é um gráfico que mostra a variação. São 60 anos de
dados do bombeamento da transposição. Se a hidrologia se repetir, de 1920
até hoje, verificamos que só haverá conflito grave com a água do São
Francisco, para efeito de geração de energia, em 6 anos, dos 60 em que
haveria necessidade do bombeamento total, e haveria crise de água em
Sobradinho.

Então, seria necessário gerenciar essa água, ou diminuir a vazão, reduzir,
racionar, ou seria racionada a energia aqui. Ou então, dever-se-ia substituir
essa energia por uma fonte, que é o mais adequado, do ponto de vista social
e econômico.

- Procede-se a apresentação de transparência.
0 Sr. João Urbano Cagnin - Queria terminar dizendo que o projeto da
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transposição está sendo visto como uma ação isolada. O Ministério,
nestes meses, preparou um plano de revitalização para a bacia do São
Francisco. Vários órgãos e vários Estados foram consultados. Ele incorpora
uma série de ações necessárias na bacia, seja feita a transposição ou não.

A transposição afeta isso aqui. E evidente que, independentemente de
haver ou não a transposicão, é preciso que alguma coisa seja feita pela bacia
do São Francisco, isso é relevante e prioritário.

Nossa estimativa é que o plano de revitalização consumirá mais ou menos
R51.200.000.000,00 em dez anos. Ele fará o planejamento da gestão
integrada dos recursos naturais que.

E importante que haja a revegetação de algumas áreas críticas, o
saneamento básico, o controle de poluição, a proteção da pesca, o apoio a
comunidades ribeirinhas e uma série de ações que já foram encaminhadas
às Secretarias de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente dos Estados para
termos depois o 'feed back" desse trabalho. Agradeço a oportunidade.

Palavras da Sra. Maria de Lourdes Pereira dos Santos
Boa-tarde a todos, minhas palavras são para agradecer a presença de

todos. Em nome do IGAM, quero dizer que me sinto honrada em participar
desta Mesa e deste evento, representando o IGAM órgão vinculado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado.
Minha presença aqui foi solicitada pelo nosso ex-Diretor-Geral, Dr. João
Bosco Senra, que hoje, pela manhã, entregou ao Governador do Estado seu
pedido de desligamento de nossa instituicâo.

A SEMAD e o IGAM, juntamente com esta Assembléia Legislativa, em vista
da importância inegável do assunto - transposição das águas do São
Francisco -, tomaram a iniciativa de abrir um espaço, aqui em Minas Gerais,
não só para a discussão sobre a proposta do projeto da transposição, como
também sobre todas as outras questões que o permeiam, principalmente as
ambientais. Pretendemos que este espaço inaugure o processo democrático
de participação da sociedade nessas discussões, após conhecermos o
projeto, no dia de hoje.

Nossa atuação na bacia do São Francisco tem se firmado para buscar sua
revitalização, como foi dito por minha colega Luciana.

As ações do IGAM têm sido as mais diversas. Citarei alguns exemplos:
buscamos soluções para conflitos de uso da água nas sub-bacias do rios
Riachão e Verde Grande: estamos desenvolvendo estudos relativos à
qualidade das águas nas bacias dos rios das Velhas, Pará e Paraopeba;
temos mantido controle mais rigoroso das outorgas na bacia do rio Paracatu;
temos supervisionado o Plano Diretor de Afluentes Mineiros da Bacia do São
Francisco e o Plano Diretor da Bacia do VerdeGrande; já supervisionamos o
Plano Diretor da Bacia do Rio Paracatu. este já finalizado.



O IGAM passa a integrar o grupo executivo de apoio técnico, financeiro 414
e administrativo do Comitê da Bacia do Rio das Velhas, funcionando como
uma agência transitória desse comitê.

Dentro de nossas competências, fomentamos a criação dos comités das
bacias dos rios das Velhas, Paracatu, Pará e Paraopeba. pois entendemos
que a gestão descentralizada e participativa é um dos princípios
fundamentais para a eficácia na implementação da política estadual de
recursos hidricos.

E importante ressaltar que, em março, por ocasião da 1a Conferência das
Aguas de Minas, o IGAM deu impulso ao movimento de apoio ao
tombamento cultural e ambiental do Parque Nacional da Serra da Canastra
junto à UNESCO. Coletamos cerca de 10 mil assinaturas para esse
tombamento.

Estamos certos de que os resultados dos debates de hoje e amanhã
reverterão em benefícios para a população da bacia, lembrando a todos que
Belo Horizonte é o pólo urbano mais importante da bacia do São Francisco.

Desejo que, como na oração de São Francisco, possamos agir como
instrumentos de paz nas discussões desse projeto que é do interesse de
todos, buscando a união onde houver discórdia. Que tenhamos pleno
sucesso em nossos trabalhos. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Paulo Afonso Leme Machado
Exma. Deputada Ms:a José Haueisen, Presidente destes trabalhos.

componentes desta Mesa, senhoras e senhores, quero falar da minha
satisfação em voltar a Minas Gerais, a Belo Horizonte, onde já fiz muitas
palestras sobre Direito Ambiental e onde há uma consciência ecológica
bastante enraizada.

Fui convidado a fazer uma abordagem jurídica do tema, porque sou
professor de Direito Ambiental. fui Promotor de Justiça e presido a Sociedade
Brasileira de Defesa do Meio Ambiente.

Pretendo, nos 20 minutos, abordar quatro tópicos. Primeiro, o plano de
recursos hídricos e a convenção internacional da ONU sobre o uso de rios
internacionais, na parte em que esses rios não sejam destinados á
navegação: segundo, o principio da precaução; terceiro, um estudo prévio de
impacto ambiental e audiência pública; e, como quarto ponto, o licenciamento
ambientai.

Na primeira parte da questão dos recursos hidricos, quando olhamos a
transposição, temos de ter presente que hoje a transposição está sendo
formulada, pensada e delineada sob legislações e pontos de vista diferentes
dos que foram feitos nos dois casos em que o orador que me antecedeu
falou.

No caso que atinge a bacia onde moro, do Piracicaba, que tem transpostos
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33% para São Paulo, e na transposição do Paraíba do Sul, não havia a
Lei n° 9.433, de 1997, não havia a Constituição Federal de 1988 nem a Lei
de Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981. Hoje estamos reunidos,
trabalhando, porque veremos a questão dos princípios da informação, dos
princípios do direito de participação e do principio da precaução.

O caso que nos interessa é o problema de haver uma convenção
internacional que - ainda que não tenha a adesão do Brasil e se destine a rios
internacionais - é a primeira convenção que nos dá parãmetros sobre a
utilização de rios. Essa convenção foi usada no primeiro grande julgado do
Tribunal Internacional de Haia de 1997. Isso é bem recente, estamos a três
anos dessa convenção. Ela diz o seguinte: "A utilização de modo eqüitativo e
razoável" - lança a idéia da eqüidade e da razoabilidade nos recursos
hídricos.

Algumas alíneas devem ser analisadas com atenção: os fatores
geográficos, hidrográficos, hidrolõgicos, climáticos, ecológicos e outros de
caráter natural; as necessidades econômicas e sociais; a população tributária
do curso de água; os efeitos dos usos do curso de água e o Estado do curso
de água sobre outros, ou seja, os Estados brasileiros sobre outros Estados;
os usos atuais e os potenciais; a conservação, a proteção, o desenvolvimento
e a economia no uso dos recursos hídricos.

Por que levantei esses itens?
No estudo do impacto ambiental, precisamos fazer perguntas. A Resolução

n° 1186, do CONAMA, do qual tive a honra de participar como conselheiro,
estabelecia a finalidade e o conteúdo do estudo prévio de impacto ambiental.
Uma reunião como esta, valorizando cada pessoa presente, é uma
participação inicial, porque o estudo prévio de impacto ambiental deve ter, no
mínimo, 3 mil páginas. E preciso que uma organização importante se faça
para acompanhar o estudo prévio de impacto ambiental, não basta
simplesmente levar ao Ministério de integração Nacional. Antes de iniciar a
sessão, conversei com o coordenador do projeto, e ele me disse que estava
terminando o estudo prévio de impacto ambiental para ser apresentado ao
IBAMA.

o Apesar de se tratar de um rio federal - passa por mais de um Estado; por
isso, pelo art. 20 da Constituição, é federal -, parece-me que os Estados e até
os municípios têm o direito de apresentar questões ao IBAMA, que as
apresentará á equipe muitidisciplinar responsável pelo estudo. Não é uma
relação do IBAMA com o outro Ministério. Essa é a primeira questão a ser
acentuada. Há um interesse nacional; o IBAMA é federal. Para ser nacional,
traspassa a fronteira de ser simplesmente órgão federal. E um interesse
nacional e, recordando o que já foi dito, a água é um bem de uso comum do
povo. No Brasil, há o interesse de todos pela questão, não só dos que estão
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nessa bacia hidrográfica, mas em outras bacias também.

A última alínea da Convenção Internacional se entrosará com o que diz a
Resolução ri 0 1186, do CONAMA sobre a análise de opções de valor
comparável em relação ao uso planejado e ao uso existente, A questão das
opções é fundamental na análise de uma transposição de águas. E preciso
ser feito? Não é? Não fazendo, o que ocorre? Fazendo, o que ocorrerá? A
questão da opção, até mesmo na Resolução n° 1186, do CONAMA, chega à
não-execução do projeto.

Se me perguntarem se sou a favor ou contra a transposição, direi que não
tenho um ponto de vista. Não que esteja em cima do muro, mas não vi nem
analisei o estudo de impacto ambiental. A oradora que me antecedeu disse
que a questão será analisada com concórdia e com justiça. Os mineiros,
porque estão a montante ou por egoísmo, não poderão dizer que não darão
água ao Nordeste. A questão é saber se há prejuízo para os que hoje usam
as águas e se haverá dano ambiental. São várias questões a serem
abordadas, como a situação ecológica, a fauna e a flora aquática.

E fundamental haver um acompanhamento íntimo da prova, para
passarmos à questão das audiências públicas- Por que muitos querem
diversificar e dizem que não é preciso um estudo de impacto ambiental?
Muitos não querem a publicidade. A Constituição Federal, quando se refere a
estudo de impacto, diz que, para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

Não se dá publicidade somente ao RIMA, que é o relatório de meio
ambiente. Muita gente se confunde com isso. Não é a parte simplesmente
pedagógica que é acessível ao público, é todo o estudo prévio de impacto
ambiental. No caso, não há segredo industrial nem segredo comercial. Como
tenho salientado no meu livro "Direito Ambiental Brasileiro", o que é de
segredo não entra no estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto é
totalmente público. O Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - RIMA - tem
de ser concebido, vazado e escrito numa linguagem acessível. A parte
científica, mesmo que difícil, é acessível a todos

Quando falamos de público, não podemos desvirtuar o seu sentido, dizer
que são leigos e analfabetos; não, público somos todos nós, alfabetizados e
não alfabetizados. Público são aqueles que estão nas universidades e que
não compuseram ou não compõem a equipe responsável pelo estudo prévio
de impacto ambiental. Essa abertura ao público é muito importante.

Mas temos de lembrar que os poderes públicos, os Estados, os municípios
têm de investir dinheiro na multiplicação das cópias desse estudo.
Infelizmente, pela Resolução n° 1186, somente seis cópias são apresentadas
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pela equipe consultora, pelo proponente do projeto.

Então, existe o grande problema de se manusear esse estudo para que
realmente se torne público. Ora, em outros municípios onde tive a honra de
elaborar a lei ambiental - como, por exemplo, o Município de Franca. Estado
de São Paulo -, o Ministério Público tem o direito de receber uma cópia do
estudo prévio do impacto ambiental de todo empreendimento feito nesse
município. Mas isso pode não vigorar em Minas, na Bahia ou em outros
Estados interessados.

Portanto, essa questão é fundamental. Há precedentes na linha
internacional? Há. Quero citar rapidamente, o tempo é muito escasso, uma
parte dessa decisão votada em 1997, no caso que envolveu a Eslováquia e a
Hungria. O tribunal considera que a Eslováquia, ao assumir o controle
unilateral de um recurso partilhado, privando a Hungria do seu direito à parte
eqüitativa e razoável dos recursos naturais do Danúbio, com a continuidade
dos efeitos do desvio dessas águas na ecologia da água ribeirinha, faltou o
respeito á proporcionalidade exigida pelo direito internacional. E o caso
chamado Gabisekovo Nagimarus, que envolveu o problema de montante e
jusante de rio internacional.

Ora, ao que me consta, esse problema da eqüidade e da razoabilidade
entre as situações de águas acima e águas abaixo, bem como de desvio,
nunca foram decididas no Brasil. E o que é que também deveríamos aplicar?
O principio da precaução. O que é esse principio? Ele está sendo aplicado de
uma forma inovadora no direito ambiental. Vejam como ele foi aplicado agora
na questão dos transgênicos, pelo Juiz da 6a Vara Federal de Brasilia. E o
Princípio n° 15 da Declaração da Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Se houver incerteza
científica e perigo de dano grave e irreversível, a prevenção deve ser feita
agora, e não depois. A prevenção não deve ser postergada.

J	Então, o que isso quer dizer? Só sobre o principio da precaução daria para
O fazermos uma conferência de mais de uma hora. Provavelmente, vai haver

dúvidas, incertezas e pontos de vista divergentes no estudo de impacto
ambiental - se é que vai haver -, principalmente na audiência pública. Então,
é importante ver se o fundamento dessas dúvidas é razoável. Por isso, as
medidas de precaução que a prudência indicar devem ser tomadas, antes
que o dano ocorra.

Hoje, há também outro principio do direito internacional: a obrigação de se
evitar o dano, isto é. de se prevenir que o dano não ocorra. E importante que
a questão da precaução seja levantada ainda no momento da transposição,
porque, evidentemente, o volume de água e a sua vazão têm de ser
acuradamente verificados. Hoje, a equipe já não tem a necessidade que
deveria ter, de acordo com o art. 70 da Resolução n01, de 1986, do (...), que
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foi revogada pela Resolução n° 237. Lamentavelmente, ela já não existe.
Eu havia lutado muito por isso, mas houve até votos comprometedores dessa
independência. Hoje, a equipe multidisciplinar não é independente, nem
existe essa exigência. Com isso, cai a credibilidade do estudo de impacto. E
onde vamos resgatar essa credibilidade? Na audiência pública. A Resotucão
n° 9, de 1987, estabelece regras, mas o número de audiências não está
predeterminado. Evidentemente, quando se trata de uma bacia hidrográfica
tão ampla, se não houver muitas audiências para esse estudo, a participação
pública será uma farsa. Então, esse dado da audiência pública não é um
plebiscito, não vota projeto, mas tem uma função fundamental: a do
resultado. Isso é fundamental. Na audiência pública, será possível apresentar
provas e testemunhos científicos, e esses dados ali discutidos deverão ser
levados à autoridade que irá tomar a decisão.

Passamos, agora, ao último ponto da minha palestra, que é o licenciamento
ambiental, principalmente após uma lei de janeiro do ano passado, quando
passou a haver requisitos como a motivação e a razoabilidade. Então, o
IBAMA, quando for decidir, e o próprio Governo Federal, deve ter sua decisão
lastreada na motivação por fundamento. E é importante que se tragam os
fundamentos. Por quê? Porque o Poder Judiciário, assim, não só poderá
examinar a maneira como foi feito o estudo do impacto, mas também terá a
possibilidade de examinar a adequação entre os fundamentos e as decisões,
e a existência ou não de compatibilidade.

Vou ter alegria em encontrá-los nas perguntas que fizerem. Não vou ficar
falando o tempo todo, porque vou aproveitar a coincidência de o Ministério
Público de quatro Estados estar reunida aqui hoje. Vou ter a satisfação de
ouvir os Promotores de Justiça. São pessoas que deverão ter, porque isso
deve ser exigido deles, um controle e um acompanhamento da legalidade
desse processo da transposição. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Luiz Pingueili Rosa
Eu agradeço o convite para estar aqui. Não sou especialista em hidrologia,

embora a minha instituição, a COPPE-UFRJ, tenha urna atua ção nessa área.
E meu colega na COPPE o Prof. Gelson (...), convidado há pouco pelo
Governo Federal para cooperar na criação da Agência Nacional de Aguas, já
em fase de discussão. Entretanto, interpreto que fui convidado por causa do
meu envolvimento na questão da energia, em particular da energia elétrica,
mais especificamente, da idreletricidade. Estive nesta Assembléia há poucos
meses, em um debate também direcionado para a questão das águas. Então,
dentro nessa linha de limitação de competência, daremos ênfase aos
aspectos da energia elétrica que são concernentes à transposição das águas
do São Francisco. Mas não do ponto de vista técnico, strictu sensu", da
geração de eletricidade. Aliás, hoje o País está entrando em uma crise nesse
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aspecto. Abordaremos mais o ponto de vista institucional da gestão de
recursos hídricos. Procurarei, então, fazer uma análise lógica, e não urna
critica ao projeto, apesar de uma abordagem racional ter necessariamente o
espírito critico de levantar dúvidas e de apresentar questionamentos a serem
esclarecidos. Nesse ponto, sigo a mesma linha do Paulo Afonso, que me
antecedeu.

Quando lemos a síntese do projeto, que nos foi apresentada de maneira
bastante competente e consolidada, em primeiro lugar, verificamos que ali
faltam os detalhes técnicos essenciais. Sabemos que os detalhes estão
sendo elaborados e que virão a público em breve, de forma mais completa.
Quando passamos pelo setor elétrico em particular, salta aos olhos, em
primeiro lugar, que é retirada uma parcela pequena, 3%, da vazão do São
Francisco, regularizada, em média, após Sobradinho. Quanto à energia
elétrica, isso implicará uma média de 2% ao longo do tempo, 140Mw em
cerca de 5.000MW - capacidade instalada da CHESF. Então, concluímos que
a obra é positiva. O número não é impressionante: 2% da capacidade
instalada, em face do crescimento da demanda de energia elétrica no País,
não é um número importante. Mas vamos entrar um pouco mais no detalhe.
Quando examinarmos a argumentação em mais de um momento, temos uma
preocupação que tem que ver com o aspecto institucional a que me referi no
inicio. Está dito aqui que de fato vai haver uma perda da energia hidrelétrica
com a capacidade instalada hoje, existente como referência, e que terá seu
papel progressivamente reduzido em presença de outras fontes que deverão
ser mobilizadas para o crescimento do mercado regional, citando
especificamente as termelétricas e a contribuição de recursos da iniciativa
privada em programas de termelétricas do Nordeste. Acho que, aqui, já
vemos a raiz de um problema complicado. A crise que o Brasil está sofrendo
hoje tem base na suposição de que já há dificuldades bastante grandes no
Centro-Sul, ou seja, na hipótese de que o setor elétrico tenha soluções
implementadas pela iniciativa privada, a qual não foi, absolutamente,
confirmada experimentalmente ao longo do processo da privatização do setor
elétrico, que já transcorre há algum tempo. Voltarei a esse assunto adiante,
mas, dentro dessa mesma idéia, preocupou-me também a posição que
consta no fim do documento, de que haverá um operador do projeto de
transposição, e que será o responsável por sua operação. Esse operador
poderá ser um órgão concessionário público ou privado, com retorno
econômico.

Vejam só: como bem foi exposto há pouco por Paulo Afonso Leme
Machado, a água é um bem público. Já estamos vivendo, no aspecto da
hidreletricidade, problemas quanto a esse fato de entregar um bem público à
gestão privada. Isso tem que ver com o debate da privatização de Furnas,
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que tem uma inserção muito grande no Estado de Minas Gerais. Foi muito
bem dito aqui pelo expositor que a água não é exclusividade de ninguém. Ela
não pertence a uma pessoa, a um proprietário nem a uma empresa. Ela pode
ser usada por todos, e é correto fazer uma critica à excessiva importância
dada ao uso da água água para a geração elétrica no Brasil. A água tem que
ter uso múltiplo. Não podemos esquecer esse aspecto.

Pelo lado positivo, acho que o projeto revela um ponto sobre o qual
devemos refletir: a necessidade da presença da autoridade pública, dos
Estados, ou seja da unidade administrativa da Federação, para cuidar de
aspectos importantes para o desenvolvimento econômico e social do País.

Esse projeto é uma confissão clara de que a filosofia que tem sido
dominante na gestão econômica do Brasil nos últimos anos não dá conta de
toda a complexidade do problema que o Pais enfrenta. Esse é um aspecto
positivo, O Governo tem de tomar a iniciativa, tem de pensar no problema da
água, talvez até contrariando interesses de um Estado em função de outro.
Devemos nos precaver para que grandes erros cometidos no passado,
muitas vezes com intenção idêntica, não se repitam. Não estamos mais na
época dos governos militares, ainda bem. Não quer dizer que esses erros
não possam se repetir. Por exemplo, as obras faraônicas em que o Brasil
empenhou recursos muito grandes com retorno bastante duvidoso e, em
alguns casos, absolutamente nulo ou negativo. Um dos exemplos é o acordo
nuclear com a Alemanha feito em 1975. Uma obra megalomaníaca que não
se concretizou e custou ao Brasil, aproximadamente. US$10.000.000.000,00.
Hoje, após 25 anos, estamos tendo problemas na inaugura ção do primeiro
dos reatores nucleares para a geração elétrica desse grande programa, pelo
qual pagamos essa quantia desnecessária porque o Brasil dispunha de
recursos hidricos suficientes para a geração, elétrica como foi feito. Se
dependesse do reator, deveria haver naquele programa 50 reatores
nucleares em operação. E em 1990 deveria haver 8 reatores alemães, cada
um com o tamanho dobrado ao do reator Angra 1, que o Brasil já possuía há'
muito tempo.

Outro exemplo é a Transamazônica, tomada, em parte, pela própria
floresta. Poderíamos ir mais longe, mas queremos apenas mostrar obras
megalomaníacas. No setor elétrico, em particular na hidreletricidade, entre
essas obras na região da Amazônia, podemos citar a Usina Hidrelétrica de
Balbina, que tem uma inundação imensa para uma geração de energia
pequena, com impactos ambientais muito fortes, desproporcionais ao
benefício que traz.

Acho que temos de analisar a questão da transposição de águas munidos
dessa preocupação: não repetir erros do passado em que, muitas vezes,
projetos com intenção de salvação nacional são colocados e tornam-se uma
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compulsão irresistível porque mobilizam interesses, mobilizam ações
políticas, legítimas de uma democracia, mas que temos de analisar
criteriosamente do ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental.
Uma obra desse vulto tem im pactos irreversíveis. Uma vez feita a
transposição das águas, ninguém vai trazê-las de volta. Do mesmo modo que
não podemos esvaziar a Usina de Balbina. O reator de Angra II está sendo
inaugurado. Não vamos pedir que ele não seja inaugurado, depois de gastar
com ele bilhões e bilhões de dólares. Ele tem de ser inaugurado, apesar dos
problemas que traz, vamos ter de administrá-los. O custo é elevado, a
comparação de tabelas a respeito do custo do empreendimento e dos custos
evitados no atendimento às necessidades e carências da população afetada
pela seca têm de ser criteriosamente analisados. São comparações muito
diferentes de coisas muito diferentes. O custo de uma obra é a contratação
da engenharia, das empresas de obras e das demais ações do projeto, 'Já
não é tão simples saber como a seca do Nordeste pode ser resolvida com
essa ação. E inegável que ela irá contribuir. Estar pensando nas vitimas da
seca é motivo de elogio e não de critica ao Governo. Faço a crítica à área
econômica do Governo, que deixa a sociedade resolver os seus problemas:
os milionários á sua maneira e os pobres à sua, ou seja, uns sendo
explorados pelos outros. A preocupação social do Governo é legítima. Agora,
dimensionar exatamente como a água colocada no Nordeste será apropriada
é uma questão muito complicada. Sabemos que nos grandes reservatórios
das hidrelétricas, que podem ter o uso múltiplo da água, muitas vezes não é
possível essa utilização, pelo egoísmo da hidrelétrica, e quando isso
acontece não é a população carente da região que é beneficiada, e sim
aqueles que se apropriam das margens do lago e utilizam a água para a
exportação, deixando a população na mesma miséria. E, muitas vezes, sem
ter sequer a energia elétrica que poderia ser benéfica a eles, mas que passa
por cima de seus territórios sem deixar um "ampère" de corrente disponível
para quem quer que seja: vai para os grandes centros consumidores, para as
grandes indústrias. No caso do Norte, do alumínio: no caso do Centro-Oeste,
para todas as indústrias que temos aqui. E o pobre continua pobre, continua
sem energia elétrica. Não acredito que esse seja o objetivo desse projeto,
mas, se lermos o discurso do ex-Presidente Geisel, vamos ver que também
não era objetivo de seu projeto deixar os pobres mais miseráveis. Ao
contrário; sempre foi dito que todos querem fazer o bem para os pobres. Mas,
como isso è feito? Não estou dizendo que devemos negar o projeto por
causa disso. Só estou fazendo uma critica cuidadosa a esses
US$1.700.000.000,00, aproximadamente, que seriam a base de custo do
projeto.

Voltando às questões institucionais, é muito importante aproveitar essa
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oportunidade em que o próprio Governo Federal confessa o erro da sua
filosofia política de deixar a sociedade resolver os seus problemas, ficando
ele a cuidar apenas dos juros e do dinheiro dos banqueiros no sentido "strictu
sensu" de pagar os juros porque somos devedores, porque o Brasil tem
compromissos internacionais ou porque precisamos manter a moeda estável.
Acho muito melhor discutir projetos desse tipo, que visam à vida das
pessoas. Isso é um avanço. Agora, temos de tomar muito cuidado porque,
nesse discurso, a inserção dá a idéia de que o investidor privado vai fazer
termelétricas no Nordeste para resolver o problema da energia hidrelétrica
que deixar de existir. Parece-me que isso é canto da sereia. Não podemos
brincar com a água em vista de uma filosofia como essa. Se uma parte da
água vai deixar de servir ao Estado de Minas para servir aos Estados do
Nordeste, talvez devamos aceitar, ainda que alguns percam para que outros
ganhem. Isso pode ocorrer. Cabe ao Governo assumir essas posições. Cabe
a nós, intelectuais e parlamentares, discutir isso com muita clareza.

Vou narrar uma situação curiosa que me ocorreu em Caldas, Minas Gerais.
Quando fomos lá discutir a situação dos rejeitos radioativos que seriam
trazidos de São Paulo, da empresa Orquima, o meu parecer foi favorável,
apesar de ser totalmente contra a posição da população de Caldas. Minha
posição não era de defesa de Caldas, mas de dizer qual o melhor lugar para
se colocarem rejeitos de radioatividade, que estavam dentro da cidade de
São Paulo, atrás de um muro e ao lado de uma calçada de transeuntes. Em
Caldas, ficariam em uma fazenda já completamente contaminada pela
radioatividade. Ali era um local de produção de urânio. Dos males, o menor,
ainda que fosse pior para Caldas.

Temos de pensar que é possível perder água do São Francisco, mas é
preciso também observar qual será a utilização dessa água, se de fato essa é
a solução, se há outras soluções, se essa é uma pseudo-solução. Isso tudo
tem de ser visto. Isso é questionar, não é afirmar. Não estou convencido de
que seja essa a solução, por todos os nossos antecedentes, por toda a nossa
tradição. Por esses pedaços de discurso do relatório, parece-me que a
questão ainda está dentro da seguinte filosofia: negócios privados são a
grande prioridade do Governo, desses é que o Governo tem de cuidar. Se é
para enriquecer alguns fazendeiros, é melhor que essa água não vá. Se é
para resolver os problemas da população, que vá. Vai resolver? Essa é a
discussão. Vai resolver também os problemas ambientais decorrentes? Se
não, será um mal para todos, tanto para o fazendeiro quanto para os
camponeses e a população urbana.

Acho que o problema do São Francisco está bem posto porque envolve
claramente o problema social e econômico. Cabe ao Estado nacional tomar
providências a respeito. Esse é o aspecto que ressalvo. E preciso haver
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bastantes dados para que essa análise possa ir adiante, pois há diversos
atores e pontos de vista freqüentemente discordantes, como o ambiental, o
social, o econômico e o regional. Preocupa-me muito que, enquanto isso
esteja sendo discutido, a política da energia elétrica no Brasil esteja num mau
momento. Novamente nesse aspecto, o Governo confessa o erro. E preciso
que ele intervenha, faça uma ação para que o Brasil volte a ter expansão da
geração elétrica, que se paralisou há muito tempo. Hoje não temos, nesta
região em que estamos, o Centro-Sul, energia elétrica suficiente para fazer
face à demanda, no risco de déficit historicamente definido no Brasil, que era
de 5% e hoje está indo de 10% para 15%. Isso é um problema sério do
Governo. As soluções são ainda ruins do ponto de vista do uso das águas.
Vender uma empresa hidrelétrica como Furnas significa vender um bem
público. Bem ou mal, ainda que concessionária, essa empresa controlará a
água. A água não é da empresa, que apenas vai poder tirar dela o proveito
para a geração elétrica, como concessionária, dentro de um projeto de
privatização como se pensa. Isso é muito oportuno, porque também esse
projeto está em discussão, O Presidente da República declarou há pouco que
mudaria a forma de privatização de Furnas, reconhecendo que estava sendo
feita de maneira inconveniente, como foram feitas tantas outras privatizações
em que simplesmente levaram o patrimônio público para o controle privado.
Para vocês terem uma idéia, Furnas gera energia elétrica a R535,00 por
MWh. Pago, no Rio de Janeiro, R$200.00 por MWh. E bem verdade que o
uso residencial paga uma energia bem mais cara que a média, mas isso dá
uma idéia da disparidade. Se for feita a privatizacão de Furnas, pelos
cálculos que temos, essa energia vai passar a ser gerada por RS70,00 o
MWh, que é o custo chamado marginal da expansão, usando termelétricas.
Estou chamando a atenção do problema da hidrelétrica porque é uma coisa
sobre a qual tenho competência e que tem uma interferência imensa com o
problema do uso das águas, que é o que está em discussão aqui. Repito: não
sou contra o projeto, entretanto não tenho elementos de convencimento para
ser a favor dele. Acho que o nosso papel é questionar, exigir, antes de tudo,
todas as respostas prévias, para que não se repitam erros do passado, como
a construção de obras grandiosas, com dispêndio enorme de recursos sem
retorno proporcional. Muito obrigado.

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Gostaríamos de
apresentar as desculpas da Sra. Luciana Felicio, que se ausentou por ter de
retornar à SEMAD, onde está acontecendo, neste momento, a despedida do
ex-Secretário, Deputado Tilden Santiago. Como autora do requerimento que
deu origem a este ciclo sobre a transposição das águas do São Francisco,
quero cumprimentar os expositores e debatedores presentes, bem como
aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre esse assunto de
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grande complexidade, que deve ser resolvido não só nos campos da
engenharia e da economia mas principalmente considerando-se os aspectos
políticos.

Não há, em Minas Gerais, um sentimento unãnime em relação à proposta
de transposição das águas do Rio da Unidade Nacional para as áreas do
denominado Nordeste setentrional. Acredito que todos os mineiros têm
consciência de que, se a solução para os problemas causados pelas secas
nessa região do Pais for a transposição, devem apoiá-la e incentivá-la.

Entretanto, não pregaremos nunca o apoio e o incentivo a uma obra de
porte monumental sem que tenhamos a certeza de sua necessidade e da
oportunidade de iniciá-la neste momento.

Foi o que também ouvimos, neste momento, do Dr. Luiz Pinguelli Rosa.
O que temos detectado, nas inúmeras reuniões realizadas para

organização deste ciclo e em nossos contatos na região do semi-árido
mineiro, é quase um sentimento de angústia por percebemos que uma
decisão de tal magnitude possa ser tomada pelo Executivo Federal sem uma
ampla discussão com a sociedade, de forma a dar total transparência ao
empreendimento.

Pretende-se transpor um volume considerável de água do rio São
Francisco para bacias hidrográficas ainda mais carentes desse recurso
natural vital. Dizemos mais carentes porque todos nós sabemos que a bacia
do São Francisco também tem uma extensão de terras potencialmente
irrigáveis, muito maior do que sua disponibilidade hídrica. Não há dúvida de
que, nesse sentido, iremos desvestir um santo para vestir ouro. A
transposição, não há como negar, irá reduzir ainda mais a água disponível
para uso na própria bacia. Mas esse aspecto pode ser sobrepujado por uma
decisão política ao se comprovar a inviabilidade de alternativas para o
combate aos efeitos das secas nordestinas.

O que devemos ter presente é que precisamos aprender com as
experiências negativas do passado recente, como as obras faraônicas que
este pais tentou realizar. Também o Dr. Luiz Pinguelli Rosa fez referência a
esse assunto. Estão ai os exemplos da Rodovia Transamazânica, da
Ferrovia do Aço e do programa nuclear brasileiro, todos tomados como puras
e simples obras da engenharia construtiva, decididas em gabinetes, sem a
participação da sociedade, e que resultaram em rotundos fracassos, com
enormes prejuízos para o erário.

O projeto de transposição deve ser amplamente divulgado, para que a
sociedade brasileira possa conhecê-lo, de forma clara e transparente. Não é
possível decidirmos sobre a transposição com o tipo de discussão que o
Governo Federal tem adotado.' recente proposta de privatizar a O-lESE
para angariar recursos para E 3bra é mais um engodo, como o foi a
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vinculação da CPMF como fonte financiadora do SUS. Todos nós
sabemos que o dinheiro recolhido ao caixa único do Governo Federal tem
como finalidade exclusiva o pagamento dos compromissos do Executivo com
oFMl.

A disposição do atual Governo em investir na bacia do rio São Francisco
pode ser medida por um fato bem simples: o dinheiro recolhido com a venda
de ingressos nas portarias do Parque Nacional da Serra da Canastra -
nascente do São Francisco, onde, há cerca de três anos, o Presidente da
República lançou solenemente um programa de revitalização do rio - cai no
caixa único federal e dali não sai. A administração do parque, a cargo do
IBAMA, não tem recursos sequer para a mais simples fiscalização em seus
domínios.

Fica aqui uma das nossas dúvidas: o uso da CHESF como fonte de
financiamento para a obra. A venda ou privatízação é uma proposta para
acontecer imediatamente. Os recursos que gerar certamente irão para o
caixa único do Governo. As obras de transposição são, necessariamente, de
médio prazo. Dificilmente os valores arrecadados com a venda das geradoras
de energia elétrica do vale do São Francisco permanecerão no caixa único à
espera das obras. O mais certo é que eles sejam destinados aos
compromissos com o FMI, e as obras, paralisadas por falta de dinheiro para
sua execução.

Uma outra questão, que nos parece muito relevante, parte de uma
constatação unãnime entre os que defendem e os que condenam o projeto: a
necessidade de revitalizar o rio São Francisco como suporte para a
transposição. Estamos falando de ações de recuperacão ambiental na bacia
do São Francisco, em especial em Minas Gerais, onde estão as fontes que
geram 75% da vazão do rio. Esta proposição tem por fundamento o nível de
degradação da bacia hidrográfica em suas cabeceiras. Ou seja, estamos
pensando na recuperação ecológica do São Francisco para garantir, no
futuro, a transposição de suas águas para bacias hidrográficas do Nordeste
Setentrional totalmente degradadas. Para estas não há proposições de ações
ambientais que visem a mudar o quadro cruel de miséria que é
insistentemente usado para justificar a transposição.

Consideramos absolutamente necessário que o Governo apresente em
seus planos uma proposta de revitalização ambiental dessas áreas, a qual
inclua uma mudança da realidade fundiária daquela região, de forma que as
águas transpostas possam transformar-se em um fator real de progresso, e
não em mais um simples vetor de concentração de renda, ao privilegiar os
grandes proprietários das terras ribeirinhas aos açudes e canais nordestinos.

Portanto, esperamos que este ciclo de debates deixe bem claro que a
transposição do rio São Francisco, quando se avalia sua viabilidade, -não
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presente e bem claro que essa solução só se justifica pela certeza de sua
oportunidade e pelo uso da água transposta como um fator de disseminação
do progresso social no semi-árido nordestino. Porque, ao propormos uma
solução para aquela porção setentrional do território brasileiro afetada pelas
secas, não podemos nos esquecer que a situação que impera na parte semi-
árida da bacia hidrográfica do São Francisco, isto é, no Nordeste Meridional,
também precisa ser equacionada.

E com este propósito que daremos inicio aos debates desta reunião.
Esclarecimento sobre os debates

A Sra. Presidente - Neste instante, daremos inicio à fase de debates. A
coordenadoria informa ao Plenário que os participantes poderão formular
perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por
escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos
participantes que desejarem fazer uso do microfone que se inscrevam
previamente, identificando-se, sendo objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudações iniciais. Cada participante disporá de até 3
minutos para a sua intervenção. Caso deseje uma resposta, deverá indicar a
qual dos expositores dirige sua pergunta. Os microfones estão à disposição.

Debates
O Sr. Haroldo Roberto Kangussu - Boa-tarde a todos. Meu nome é Haroldo

Kangussu. Sou da cidade de Janaúba, no Norte de Minas. Estou presidindo a
Comissão de Implantação do Comitê da Bacia do Rio Gorutuba. Esse rio é
um pequeno tributário do rio São Francisco. Ele é muito importante para a
economia do Norte de Minas, e nele existe o açude do Bico da Pedra.

A transposição das águas do rio São Francisco vai ser motivo de muitos
debates e estudos. Porém, a revitalização do rio São Francisco, tendo em
vista a situação assoreamento em que se encontra e o desmatamento das
ciliares, é, atualmente, motivo de grande preocupação. O que está sendo
feito para a revitalização do rio São Francisco e para a melhoria de suas
condições atuais?

O Sr. João Urbano Cognin - Com relação ao Gorutuba especificamente,
não tenho as informações aqui. Mas, com relação à revitalização, tenho aqui
o plano. O orçamento prevê o plantio de matas ciliares. Algumas áreas foram
identificadas como prioritárias, mas há uma grande preocupação da nossa
parte quanto à sustenta bi j idade disso. Nesse plano, fizemos uma avaliação
do nível de desmatamento que vem ocorrendo no Norte de Minas e na Bahia,
principalmente O desmatamento, apesar da recente legislação de Minas,
pode ter atingido, na década de 90 - não tenho os dados estatísticos dos
últimos três anos-, 100.000ha por ano, para a expansão predominantemente
da pecuária, associada à produção de carvão vegetal para a siderurgia.
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Nossa grande preocupação é que, sem um esquema eficiente de gestão
de recursos naturais, que cabe ao Estados fazer, corre-se o risco de se
investir no replantio e, daqui a cinco ou seis anos. quando as árvores
estiverem crescidas, serem cortadas para alimentar os fornos de carvão
vegetal, como acontece hoje. Esse é um ponto que realmente preocupa.

O plano de revitalização que está sendo discutido foi encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente, ao Deputado Tilden Santiago, para que, aqui
em Minas, a Secretaria analise o plano e dê o retorno, a fim de que
possamos aperfeiçoá-lo, para que seja debatido principalmente com a
comunidade local. Não podemos aplicar recursos, simplesmente. E caro o
reflorestamento. E a nossa preocupação é com relação a sua
süstentabilidade. Esse é um ponto que ainda dependerá das ações e
propostas que vierem da Secretaria de Meio Ambiente, em nome do Governo
do Estado, articulando as ações desse plano que estão contidas no relatório-

0 Sr. Haroldo Roberto Kangussu - Agradeço a resposta. Gostaria de saber
se podemos ter acesso a esse plano que o senhor mostrou agora.

O Sr. João Urbano Cagnin - Ter acesso ao plano, sim Tenho aqui somente
um volume Há um segundo álbum. Foram enviadas duas ou três cópias à
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais, para que debata esse
plano com a comunidade do Estado e a ouça, para que faça as criticas
pertinentes ao plano, no intuito de melhorá-lo. Desde já, uma das
preocupações que temos é realmente a situação do desmatamento.

Acompanhei isso muito na área de Carajás, e, ainda hoje, sabemos que
22% do carvão que vem para a siderurgia é da bacia do São Francisco. E lá
não há o mesmo nível de controle e de lei que há aqui. Esse problema
extrapola realmente e precisa ser tratado por um sistema de gestão da bacia
do São Francisco. Precisa haver realmente uma ação conjunta com o IBAMA,
em nível federal, para que se providencie esse esquema de gestão.

Penso ainda que o problema não é somente hídrico, porque o hídrico é
conseqüência. O problema são os recursos naturais mesmo, desmatamento,
uso inadequado, agricultura inadequada, irrigação inadequada, o que vem

1 degradando e agravando o problema dos afluentes e do próprio São
Francisco-

0 Sr. Frederico Pecorelli - Meu nome é Frederico Pecorelli. Falo em nome
do Grupo de Pesquisas em Direito Educacional-

As perspectivas da integração no cotidiano escolar e na transposição do
currículo em saber estão descritas no "Relatório Jacques Dolores", da
Comissão da UNESCO para a Educação para o Século XXI, e na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação: saber fazer, saber conhecer, aprender a

zi aprender, saber conviver e saber ser Considerando as implicações e os
i impactos de tal transposição e os desastres ambientais que ocorrem, como O
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de Balbina, pergunto: como consideraram tal questão? Se consideraram,
vocês dispõem de momentos para dialogar sobre tal proposta na educação
básica e no ensino superior, haja vista a importância do rio São Francisco
nos currículos, principalmente de Geografia e História, e na transposição do
cotidiano escolar? O Grupo de Pesquisa em Direito Educacional coloca o
direito de conhecer, desde a educação infantil, o que acontecerá com o futuro
do Estado e do rio São Francisco, que é tão importante?

O Sr. Adelmar Ramos Novaes - A minha pergunta é dirigida ao Dr. Luiz
Pinguelil. A minha preocupação, como ser humano, é com a pobreza dos
irmãos do Nordeste. Nós, seres humanos, temos de nos preocupar com a
pobreza e a miséria no Pais, principalmente nas áreas do Nordeste. Sou
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaíba e colono do
Projeto Jaíba.

Tenho preocupação com os milhões de dólares que são gastos nesses
projetos. O Projeto Jaíba gastou mais de US$450.000.000,00. O resultado do
projeto está lá para quem quiser ver: pobreza e endividamento. Quem quiser
ir lá, fazer uma visita para ouvir os colonos do Jaíba, verá que a pobreza é
calamidade pública. O projeto que se diz o maior da América Latina está lá
com aquela pobreza toda. A maioria dos colonos já desocuparam seus lotes
para trabalhar como empregados, mesmo para ganhar esse salário de
miséria, que é de R$151,00. Com ele, ninguém sobrevive. Os trabalhadores
estão correndo para encontrar empregos porque o projeto não se desenvolve
devido à burocracia das autoridades. Obrigado.

O Sr. Luiz Pinguelli Rosa - Concordo com a sua preocupação. Como disse,
não devemos ser contra um projeto que anuncia como objetivo resolver os
problemas sociais da seca do Nordeste. Mas temos de cobrar a coerência
entre os objetivos e os meios. E claro que, se o objetivo for alcançado e o
custo for este: o custo monetário e o custo de se usarem as águas tirando a
disponibilidade para outros objetivos, temos de aceitá-lo, desde que seja
viável.

O senhor disse muito bem sobre os projetos iniciados que não têm aquele
término almejado. Esses exemplos existentes devem ser criteriosamente
analisados, para que não se repitam os erros. Mas é preciso saber se esse é
o projeto que resolve os problemas do Nordeste, se há outros menos
onerosos e se esse projeto pode ser feito de outra maneira, sem a dimensão
que se pensa e buscando outras soluções que, combinadas, não sejam
exclusivamente o uso das águas do São Francisco.

Tudo isso deve ser examinado, e, uma vez apresentados os detalhamentos
e estudos que o Governo está providenciando, caberá à sociedade analisá-
los, devidamente assistida por técnicos das áreas ambiental, hídrica e
hidrológica.
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A Sra. Presidente - Pergunta de Ana Beatriz Costa dirigida ao Dr.

Urbano: "Qual o processo usado para a transposição: dinamita-se o leito do
rio até que ele se encontre com o outro? Abrem-se vales para as águas dos
rios se encontrarem? O que pode acontecer com os peixes e tudo o que
pertence ao leito do rio? O que pode ocorrer na vazão do rio São Francisco?
Seu leito vai diminuir a ponto de o rio se transformar em córrego?.

O Sr. João Urbano Cagnin - Não vai ocorrer dinamitacão, acréscimo ou
redução de leito de rio. O rio São Francisco, na área do projeto, tem mais de
1km de largura, é regularizado pela barragem do Sobradinho e tem
profundidade relativamente constante.

Será escavado, em sua margem, um canal em solo de mais ou menos
300m de comprimento, em posicionamento adequado. A primeira estação
elevatória fica à margem do rio, a 300m para dentro. O que se vai dinamitar é
a base de concreto da estação elevatória, que tem que ser assentada sobre a
rocha Será, então, feito o bombeamento para cima. Como vêem, não haverá
nenhum efeito significativo sobre o leito do rio. Evidentemente, qualquer obra
provoca impacto.

O trecho do rio em que o projeto operará tem duas barragens, a de
Sobradinho e a de Itaparica. Nenhuma das duas tem escada de peixe. A
mudança ambiental de reservatórios, com águas paradas ou correntes, já
ocorreu com a construção das barragens. A pesca diminuiu muito com isso.

O problema mais grave do rio São Francisco está na foz, onde a
construção das barragens causou tremendo impacto- Todo o material sólido é
retido nas barragens. A água que chega ao baixo São Francisco é limpa, e o
que está feito está feito. Infelizmente, não dá para desfazer impactos. Não
será, agora, a transposição, tirando apenas 3% da água do São Francisco,
que vai afetar significativamente o rio.

A Sra. Presidente - Pergunta de leda Ester de Mendonça. de Bambui, a
esta coordenadoria: 'O rio Bambui é o segundo afluente do São Francisco e
está secando na nascente. Por que não fazer projetos para as pequenas
comunidades, revitalizando ribeirões, córregos e rios e, em conseqüência, o
Rio da Unidade Nacional? Do jeito que as coisas estão, chegará apenas lixo
ao rio São Francisco".

Concordamos plenamente em que é preciso recuperar a bacia do São
Francisco, começando de seus afluentes, da nascente até a foz. Essa
deveria ser a primeira preocupação do Governo Federal e dos Governos
Estaduais, porque até o projeto faraônico da transposição das águas do rio
São Francisco será prejudicado na medida em que seus afluentes estão
perdendo o potencial aquático.

Atuamos nas regiões do Mucuri e do Jequitinhonha e lá observamos a
quantidade de rios temporários, aqueles que só aparecem quando chove.
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Existem pontes sobre eles, as quais, na verdade, não têm nenhuma
finalidade.

Também nós nos preocupamos com essa situação. A degrada ção das
nascentes é terrível. Parte do dinheiro que será usado na transposição
poderia ser empregado na preservação das nascentes, até para garantir a
transposição do rio São Francisco, projeto de extrema importância para o
Nordeste-

0 Sr. Marcos Vinícius Menezes - Fiz duas perguntas ao Dr. João Urbano.
Gostaria de saber detalhes do plano de revitalização do rio São Francisco.
Além disso, o senhor falou que, durante o período de seca prolongada no
Nordeste, haveria um limite para a retirada da água transposta do rio São
Francisco. Como isso seria monitorado?

O Sr. João Urbano Cagnin - Sobres os pontos de revitalização, a protecão
das nascentes está incluída no plano, assim como o reflorestamento com
espécies nativas de matas ciliares. Quanto ao eventual reservatório a
montante, isso é uma possibilidade no rio Paracatu, por exemplo, que é um
no não regularizado. No rio Paracatu, há barragens previstas pela CEMIG,
pelo setor elétrico, e barragens estudadas pelo extinto ONOS. Essa barragem
melhoraria a situação do médio São Francisco, pois poderia haver um
aumento de água durante o período de estiagem, ou seja, uma melhoria da
regularização do médio São Francisco, o que seria interessante para a oferta
hídrica e para a navegabilidade. Então, o plano inclui essas ações, além de
outras na área de saneamento básico das comunidades ribeirinhas -
fornecimento de água e tratamento de lixo e esgoto -, e está orçado, como
mencionei, em RS1.200.000.000,00. Qual foi mesmo a segunda pergunta?

O Sr. Marcos Vinícius Menezes - Se, pelo projeto, durante o período de
seca, haverá um aumento da transposição de água do rio.

O Sr. João Urbano Cagnin - Como o projeto é intermitente, está
interligado... Quer dizer, a água será armazenada em a çudes. A intencão não
é colocar água em um lugar específico, por um projeto de irrigação
especifico. A água irá alimentar açudes estratégicos do Nordeste e, a partir
desses açudes, alimentará os projetos de uso múltiplo na região. Assim,
como há possibilidade de usar-se o açude, não será necessário que, em um
momento de crise no São Francisco, seja bombeada a vazão máxima. E
muito mais fácil gerir um projeto como esse que um projeto de irrigação, por
exemplo, dentro da bacia do São Francisco, pelo qual é preciso irrigar o
tempo inteiro, para a planta não morrer. Quer dizer, ele tem essa flexibilidade.

O Sr. Paulo Maciel Júnior - Antes de mais nada, acho difícil que nos
posicionemos, uma vez que precisaríamos, inicialmente, de uma
transposição de informações. Hoje não temos informações suficientes, mas
algumas questões colocadas levam-nos a fazer algumas indagações. Em
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primeiro lugar ! o valor apresentado para o piano de recuperação da bacia!
de RS1.200.000.000,00. é irrisório, se considerarmos o tamanho da bacia do
São Francisco. Só em Minas Gerais, no caso do rio das Velhas, cujo comitê
represento, nosso plano diretor fala em US$1.071.000.000,00 para sua
recuperação, em 15 anos. Então, com R$1.200.000.000,00, sem que se
saiba qual é o prazo de investimento e quais são as prioridades, fica
realmente muito difícil. De qualquer maneira, parece-nos que ! mais uma vez,
a questão ambiental tem pouca prioridade.

Mas quero fazer uma pergunta ao Dr. Paulo Afonso, aproveitando sua
experiência jurídica. Sabemos que a política ambiental, no caso específico,
dar-se-á por meio de licenciamento, que ficará sob a responsabilidade do
CONAMA e do IBAMA, por se tratar de projeto que tem interferência em
outros municípios. No caso da política de recursos hídricos, a outorga se dará
também por meio do Governo Federal, da Secretaria de Recursos Hídricos e
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Por outro lado, sabemos que só
haverá disponibilidade de água para essa outorga se todas as sub-bacias no
Estado de Minas Gerais - o Paraopeba, o Pará, o rio das Velhas, o Gurutuba
e as demais sub-bacias - pactuarem com essa vazão, que deve chegar à
calha principal do rio. Então, perguntaria de forma bastante direta ao senhor,
como se dará esse pacto? Se todos os comitês e sub-bacias, no caso de
Minas Gerais, teriam de pactuar, aprovando uma vazão mínima para chegar
à calha principal, de forma a garantir a vazão a ser transposta, em nosso
Estado estaríamos, com isso, obrigando-nos a manter essa vazão no futuro,
podendo até faltar, em nossa região, água para nosso uso. Gostaria que o
senhor fizesse um comentário jurídico a esse respeito.

O Sr. Paulo Afonso Leme Machado - Evidentemente, a questão sobre a
quantificação do projeto não foi dirigida a mim 7 deve ter sido direcionada ao
Dr. Cagnin.

A segunda questão, de grande interesse, diz respeito às decisões dos
comitês de sub-bacia hidrográfica e do comité de bacia hidrográfica, em
Minas Gerais, que estão a montante do projeto. Realmente, a política
ambiental desses comités terá de ser adequada à lógica de se manter uma
vazão que possibilite essa retirada de água. E verdade que a outorga, no rio
federal, não está subordinada aos comités. Ainda recentemente, fiz a critica,
em um seminário internacional de recursos hídricos, no Tribunal Superior de
Justiça, em Brasília, sobre a pouquíssima influência que os comités têm na
fase da outorga, que ainda é monocrática - dada simplesmente pelos órgãos
do Governo, sem participação colegiada. Ou seja, não é democrática, mas
simplesmente governamental. A outorga deve obedecer, sim, aos planos de
recursos hídricos, mas, infelizmente, esses planos - criados pela Lei n° 9.433
- não estão sendo elaborados. Acredito mesmo que pode começar a haver
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essa transposição, sem que tenha sido feito previamente o plano de
recursos hídricos, da bacia hidrográfica; quer dizer, não sei se o plano de
recursos hidricos foi elaborado. Alguém sabe? Acredito que não tenha sido,
porque a lei é de três anos antes dessa data. Agora, oportunamente, o
Conselho Nacional de Recursos Hidriços - fiz parte desse Conselho, e essa
foi uma das minhas grandes lutas nessa regulamentação -, por meio da
Resolução n° 5, deste ano, determinou que esse plano de recursos hidricos
seja submetido a audiência pública, o que a lei não prevê. Mas a outorga de
recurso hidrico, que é a autorização para captar, para averiguar, para usar o
recurso, será da Secretaria de Recursos f-1idricos. Então, a obediência a esse
critério para se fazerem as outorgas a montante não é nada fácil.

De outro lado, parece-me importante que os comitês de bacias
hidrográficas participem ativamente já, agora, na fase do estudo prévio de
impacto ambiental. Essa é minha impressão.

O Sr. Paulo Afonso Leme Machado - Disse à Sra. Presidente que gostaria
de fazer uma pergunta ao Dr. Urbano Cagnin. O senhor falou que seriam
retirados 3% dessa transposição do rio São Francisco. Como seriam
controlados esses 3%? Disse, também, que essa água vai para açudes.
Então, na linha que o Sr. Luiz Pinguelli Rosa abordou, que achei muito
oportuna, esses açudes serão públicos ou privados?

O Sr. João Urbano Cagnin - Com relação ao controle dos 3%, no próprio
processo de outorga, pode-se dar outorga para uma vazão máxima e para
uma vazão média - é o que ocorre normalmente e o que deve ocorrer nesse
caso. Nesse caso, os 3% não são imediatos. Provavelmente, isso só vai
ocorrer depois de 2010, porque as bombas vão ser colocadas paulatinamente
- começa-se com cinco, passa-se para dez e, por volta de 2010 ou 2015,
quando o projeto estiver totalmente motorizado, teremos a capacidade de
tirar os 3% de Sobradinho.

• Sr. Paulo Afonso Leme Machado - No inicio, então, não serão 3%?
• Sr. João Urbano Cagnin - Será bem menos, algo da ordem de 1%. E

assim que se fazem, também, os projetos de hidrelétrica - faz-se a
hidrelétrica, e vai-se motorizando. A última unidade de Itaipu foi montada há
pouco tempo, nos anos 80. A motorização é lenta e vai sendo realizada de
acordo com as necessidades da região-

0 Sr. Paulo Afonso Leme Machado - Mas esse projeto prevê a
possibilidade de, quando pronto, tirar-se mais do que 3%?

O Sr. João Urbano Cagnin - A vazão máxima que o projeto pode bombear,
fora do pico, é da ordem de 110m 3/s. Então, em algum momento, vai
bombear 11 0m 31s  ou 114 M3/S-  em outros momentos, vai bombear zero. Como
esse volume está sendo tirado de dentro de Sobradinho - que está soltando e
regulando esse volume -, na média, serão tirados os 3%. Se não houvesse
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Sobradinho, seria direto do rio, mas esse não é o caso.

Com relação aos açudes, são todos públicos - o Castanhão, etc. Todos os
grandes açudes do Nordeste são públicos. Aliás, essa questão foi levantada
anteriormente, e vou-me permitir esclarecê-la. O Nordeste tem mais de 40 mil
açudes. O DNOCS começou a fazer açude há 100 anos, quando ainda era
(...) Quer dizer, desde 1901 ou 1902, está construindo açudes. Há bacias em
que se terá de destruir açudes, porque há mais açudes do que água - vão
construindo pequenos açudes, e a água, ao invés de ser usada, evapora
mais ou menos 2,5m por ano. Assim, um açude que esteja à frente,
importante para o fornecimento de água para uma cidade, não enche nunca
mais. Então, é preciso destruir açudes. Acabou o ciclo de açudada. Feitos
esses açudes estratégicos, que estão sendo construídos agora, levantamos
essa questão. Só há mais um ou dois açudes para serem construídos.
Acabou. Nessas bacias, se construirmos açudes, iremos perder água; não há
alternativa, isso foi avaliado. E por isso que falo que a transposição tem que
entrar - porque não há alternativa. A alternativa poderá ser a de dessalinizar
a água do mar e bombeá-la para dentro, mas isso é bem mais caro.

A Sra. Presidente - Há outra pergunta para o Dr. Paulo Afonso, que será
feita oralmente pelo Dr. Mauro da Costa Vai.

O Sr. Mauro da Costa Vai - Sou da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária Ambiental, Seção Minas Gerais.

Estamos de posse do relatório do Deputado Marcondes Gadelha, do grupo
de trabalho da Câmara Federal. Ele terminou o relatório na quinta-feira e o
apresentou a esta Casa, com alguns comentários, dizendo que estudos
técnicos, financeiros e ambientais foram realizados com os rigores que o
acervo de conhecimento hoje em dia permite. E conclui dizendo, com

1 absoluta convicção, que o projeto de transposição do rio São Francisco é o
mais seguro do mundo, ambientalmente, e faz um requerimento de indicação

z ao Poder Executivo contendo vários aspectos, inclusive dizendo que o
'	Presidente deve determinar o início imediato das obras de transposição das

águas do rio São Francisco.
Queria fazer a seguinte pergunta: Isso caracteriza um fato ou é apenas

uma intenção? A sociedade civil organizada quer acompanhar o projeto, quer
1 participar do processo de avaliação e de tomada de decisão, principalmente

no que diz respeito aos cronogramas que vão ser estabelecidos a partir do
EIA-RIMA. Assim, esse documento é uma intenção ou já caracteriza um fato?

O Sr. Paulo Afonso Leme Machado - E uma tentativa política de quem faz
um requerimento desses para um fato consumado. Mas acredito ser
totalmente inviável do ponto de vista jurídico, porque isso não está de acordo
com a legislação em vigor, com o art. 225 da Constituição, acoplando com a
Resolução n° 0186. Acredito que todo Juiz federal daria imediatamente uma
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medida liminar se batesse na sua porta, suspendendo a obra. Acredito
que isso, politicamente, nem o Governo queira, por isso mesmo está
elaborando o estudo de impacto ambiental. Volto a dizer que tenho a maior
preocupação com a necessidade social do Nordeste. Tenho ligações de
parentesco com cearense e viajo muito ao Nordeste e sei que há uma
necessidade de buscar solução para a seca, mas o que se tem que fazer é
zelar para que a água existente seja adequadamente repartida.

O problema da partilha de um recurso natural que pertence a todos é
legitimo. Não acredito que seja mesquinhez dos senhores. Se os senhores
não zelarem por isso poderá haver deturpação na utilização da água. Não dá
para achar que esse processo vai durar muito e que teremos tempo para
debates. As fases estão correndo rapidamente, e essa fase é para se
preparar para a audiência pública. Temos que exigir várias audiências
públicas. E pena que uma discussão como essa não esteja sendo
concomitantemente assistida pelo Ministério Público, não só estadual, mas
também federal. As ONGs têm legitimidade para entrar na justiça pela Lei n°
7.347, de 1985. Mas, infelizmente, as ONGs brasileiras não se têm movido
com muita facilidade no plano das ações judiciais. Elas ficam sempre só
informando ao Ministério Público e não entram com as ações. Então, os
senhores irão necessitar, para legalidade do processo, da presença
permanente do Ministério Público, E importante que não se deixe passar isso,
porque, depois que as fases passarem, será difícil fazer o processo reverter.

A Sra. Presidente - Pergunta de Marcos Vinícius Lobato, dirigida ao Sr.
João Urbano: "Além dos custos da obra de transposição, em si, tem-se idéia
dos custos de financiamento  apoio aos pequenos agricultores para que se
traduza em benefícios para essa população?"

O Sr. João Urbano Cagnin - Vejam bem, foram levantadas, em paralelo ao
projeto de engenharia e dentro dos estudos ambientais, todas as populações
que se encontram próximas, num raio de 5km a 10km desses canais.
Fizemos 12 audiências públicas na região do projeto, com as comunidades,
incluindo a presença do Ministério Público, para exatamente definir os
anseios locais com relação a posicionamentos de tomadas d'água ao longo
do canal, para beneficiar essas comunidades. Então, o projeto já está
inserido numa série de tomadas d'águas ao longo desses canais que vão
beneficiar essas áreas, essas populações. Além disso, são açudes públicos
que beneficiam abastecimento de cidades onde moram pessoas pobres, que
geram empregos, que têm indústrias. Então, haverá, automaticamente, um
benefício direto em vista do uso da água dos açudes para uso mútuo, para
agricultura, para indústria e para abastecimento humano. Sob esse aspecto,
ele é um projeto incomparavelmente mais importante e mais relevante do que
qualquer projeto de irrigação.
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A Sra. Presidente - Pergunta do Sr. Edmundo Nascimento, da

FETAEMG, dirigida ao Dr. João Urbano: "Qual a distribuição fundiária da
região objeto da transposição >". O Sr. Eduardo Nascimento ampliará a
pergunta..

O Sr. Eduardo Nascimento - Admiro a convicção do senhor, mas,
realmente, não consigo tê-la. O Brasil tem um histórico muito grande e ruim
desses grandes projetos, seja o descalabro da Transamazõnica, seja a farsa
do Jaiba, seja a bacia das almas que é o projeto de privatização do Governo.
O projeto que ora discutimos tem de ser muito debatido para que a
sociedade, mais uma vez, não seja prejudicada. A minha pergunta tem que
ver com aquela a que o senhor acabou de responder. Estou perguntando
uma coisa que é básica no entendimento de desenvolvimento sustentável no
País. O problema do Nordeste semi-árido não é - e o problema do campo
brasileiro como um todo - um problema apenas de água. A água e a
concentração de terra no campo brasileiro andam juntos. Essa é uma
constatação que todos tiveram. Não precisamos trazer o Prof. Celso Furtado,
que há alguns anos já dizia isso. Queremos saber qual é a estrutura fundiária
e a concentração de terra sobre a qual esse projeto vai se assentar. Trata-se
de uma questão que deve ser claramente explicitada. Num pais em que não
há reforma agrária e em que as grandes concentrações de terra estão nessa
região, esta é a questão que, creio, deva ser trazida ao debate e que, em
momento nenhum, ficou clara.

Acho também que não se pode aceitar que o valor dessa obra seja
irrelevante para um país em que, no orçamento, o Governo cortou verba para
combater o trabalho infantil, para a bolsa-escola e para várias finalidades
sociais, como saúde, educação e crédito, e agora quer jogar Furnas na bacia
das almas, como diz o Prof. Luiz Pin guelli para sustentar o que pode ser,
infelizmente, mais uma aventura que vamos pagar. A exclusão do agricultor
familiar e do pobre do campo passa pela exclusão da terra, e não só da água.
Então, qual a estrutura fundiária que esse projeto encontrará? Muito
obrigado.

O Sr. João Urbano Gagnin - No Nordeste, como no resto do Brasil, nas
margens na bacia do São Francisco, ocorre a mesma coisa: má distribuição
da terra. Não posso dizer que o projeto da transposição vá resolver o
problema da terra no Nordeste. Na verdade, não visa a resolver esse
problema. Vai resolver o problema do constrangimento da água sem a qual
nada se resolve. Tanto ou mais que a energia, é indispensável. Se já há
problema com água até nas margens do São Francisco, imagine do outro
lado em que não há água. A situação é ainda mais grave. A falta de
oportunidades, de equanimidade que o Estado deve dar à população ainda é
maior.
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São cerca de 200 municípios sob a influência do projeto. Não vamos

chegar Já e falar: "Desaproprie a área de 200 municípios e resolva o
problema de reforma agrária do Nordeste". Não é isso. O assunto é a água.
Agora, ao longo do traçado do projeto, o objetivo é atender a todas as
populações que são pobres e se situam nos vales. Onde o pessoal planta no
Nordeste? Planta dentro do rio, porque as terras não têm umidade para se
plantar. As propriedades são uma nesguinha de terra com um pouquinho de
água na beira do rio e um ou dois quilômetros sem nada.

Na beira dos rios, existe uma divisão da terra melhor do que nos platôs,
que normalmente são latifúndios. Esses vão ser beneficiados pela
transposição - estruturas de pequeno e médio produtor. Ninguém pode
garantir o seguinte: "Olha, então muda o sistema de governo". No sistema
democrático e de economia livre fica muito difícil afirmar que determinada
terra vai ser concentrada. Hoje é dividida, mas vamos proibir que o sujeito
venda a terra. isso está acontecendo nos projetos de irrigação, como o
senhor falou do Projeto Jaíba. Vim lendo o jornal no avião e vi que, em todos
os projetos para o pequeno produtor no perímetro da CODEVASF, o sujeito
planta uma vez, fica com o dinheiro no Banco e vende. Todos os pequenos
proprietários, nos perímetros de irrigação, estão se reagregando, porque não
conseguem acesso a Banco e têm dificuldade de pagamento. Não se pode
querer que o projeto de transposição resolva um grande problema do Pais.

O Sr. Nisio de Souza Armani - Trata-se de um conjunto de três perguntas
sintéticas. A primeira é a seguinte: Em cada hectare de superfície aqüifera no
Nordeste se perdem 54.8m 3 de água/dia por evaporação; queria saber se o
projeto está preconizando essa perda, em toda a superfície do canal, porque
passa a ser considerável. Foi feito um estudo pela EMBRAPA em Petrolina,
em 1986 - Um magnífico estudo relacionado com a possibihdade de se
conviver com a seca. Envolvia três vertentes importantes que, espalhadas em
progressão geométrica, resolveriam o problema do Nordeste, mesmo que
seja a existência dos barreiros controlados, com possibilidade de
praticamente neutralizar a evaporação, o que já é possível com plasticultura,
PVC e outros tecnologias que eu mesmo já desenvolvi. Existe, também, a
questão das cisternas e das barreiras subterrãneas, que passam a ser
imprescindíveis para esses rios, que sustentarão a agricultura, através de
tecnologias desenvolvidas.

A segunda pergunta indaga se o projeto pode preconizar e conservar esses
outros projetos para o desenvolvimento auto-sustentável de todo o semi-árido
brasileiro. E a terceira pergunta indaga se eu, particularmente, como
cientista, posso apresentar alternativas tecnológicas adicionais e fatoriais
para a Nação brasileira e como faço para apresentá-las, porque já as mandei,
pela INTERNET, para todos os segmentos nacionais, estaduais e municipais
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e não disponho do "feedback" dessa ação.

O Sr. João Urbano Gagnin - Há evaporação nos canais, mas ela é
pequena, em torno de 30011s. Há perdas por infiltração, no projeto. Na
evaporação e na infiltração, há perdas da ordem de 5%. A grande vantagem
da recomposição é a sinergia, é a redução da evaporação dos açudes.
Fizemos um estudo exaustivo da eficiência da açudagem. Estudamos 88
açudes nesta bacia, acima de 10.000.000m, e definimos a garantia de água.
Uma questão é ter água, outra é tê-la com garantia. Vem a seca, a água
acaba, e as pessoas vão embora. E necessária essa garantia da água que só
a perenidade pode dar; daí a importância do açude. O aproveitamento
máximo da água, na região, dando 99% da garantia, está na faixa de 25 a
30% da água armazenada nos açudes-

0 resto é perdido. Não adianta construir mais açudes, pelo contrário,
teríamos de reduzi-los, porque se perde mais do que se ganha, pois a água
evapora. Será necessária uma nova regra operacional para os açudes como
gastar a água local ao invés de guardá-la, trabalhar com açude mais baixo,
com menor superfície evaporante e, conseqüentemente, menos perda de
água por evaporação. Quando entra a cheia, se o açude está alto, a água vai
para o mar, e se está baixo, retém a cheia. Esse aproveitamento de água,
que estamos chamando de sinergia, possibilita um ganho expressivo de
água. Em alguns açudes, para cada metro cúbico médio bombeado, ganho 1
metro, pela perda que deixo de ter. Em açudes menores, isso é menor. Em
açudes grandes é muito grande o ganho de água. E um projeto de gestão de
recursos hidricos. Vamos garantir o mínimo para usar bem a água que está
sendo perdida. Esta é a questão.

A Bancada do PT no Congresso fez uma reunião sobre a transposição. Lá
se encontrava o Lula e todo o restante. Chamaram um padre para falar. Ele

i abordou a solução dos barreiros, das caixas d'água que coletam água de
Chuva- Disse que a Igreja tem um programa de caixa d'água. Uma casa, de
tamanho médio, pode acumular 30.0001 de água por ano. Mostrei-lhe que
30m3 de água mal dá para uma pessoa beber e cozinhar, já que para isso
gastaria uns 50.0001. Como uma família vai viver com isso? Como dará água

i aos animais? Como plantará? São soluções importantes, mas que não dão
sustentabilidade. Reconheço que se trata de um projeto grande, mas não
concordo com o nome de megaprojeto, porque existem outros maiores. como
o das hidrelétricas. Não sou nordestino, sou capixaba e, portanto, minha
visão é isenta. E necessário que se faca um projeto maior visando à própria

! economia, uma vez que seu custo é mais compensador. E preferível que se
faça, de uma vez, um canal maior, para 30, por exemplo, começando-se a

l bombear 10, depois 15, etc. E por isso que o projeto tem essa dimensão, que
1 não é tão grande assim. Tenho visto obras muito maiores que essa.
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Não compensa pegar uma adutora, tirar água desses açudes ou desse

canal e colocar para três ou quatro famílias. E antieconômico. E necessária
uma solução descentralizada ou, então, tirar a pessoa de lá e colocá-la numa
área beneficiada pelo açude. A questão é decidir o que fazer.

Sem o projeto, temos de procurar outra solução para manter a população
lá. Não há muitas alternativas. Temos o turismo, mas não dá para tudo isso.
Ou, então, vamos ter de tirar gente de lá, o que já está acontecendo. Eu, que
moro em Brasília há muito tempo, a cada dois anos em que vou á periferia
fico surpreso: são cidades-satélites novas que aparecem, com milhares de
pessoas. E, pelo levantamento estatístico. 90% é do Nordeste. Qual é a
solução? Continuar com isso? A água, só, não vai resolver. E um dos
elementos. Estou de acordo que não basta a água, mas ela é fundamental.

O Sr. Paulo Afonso Leme Machado - Dr. Urbano, o senhor disse que o
aproveitamento dos açudes sã se faz numa faixa de 25%. Ouvi o meu
eminente colega de comissão da Secretaria de Assuntos l-1idricos, o Prof.
Jeferson ( --- ) - ambos fizemos conferência na Câmara dos Deputados sobre
águas -, e ele fazia uma certa critica ao sistema de construção dos açudes.
Se me lembro bem, o sistema de copo é aprofundado, e, nesse que foi feito,
utilizou-se o sistema de pires, em que a lâmina de água é ampla. O senhor já
fez essa crítica de que o aproveitamento é pouco - 25% -, havendo portanto,
uma perda de 75% com a evaporação. Falo como leigo, como jurista. O
senhor não acredita que, antes de ser feita a transposição, deveria haver
uma adequação desses açudes, porque, senão, essa água transposta vai
acabar também tendo uma enorme evaporação? Não será esse um mau uso
das águas?

O Sr. Luiz Pingeili Rosa - E o mesmo problema. Seria necessária uma
espécie de planejamento de operação dos açudes, também a fim de que seja
atingida essa redução estudada da evaporação. Vai depender muito da
maneira como a água será armazenada, da quota em que ela for mantida.
Hoje, o conhecimento sobre os açudes varia muito, de acordo com a
experiência local. Entendo que deve ser feita uma espécie de doutrina prática
de como usar bem os açudes, o que exige um trabalho, digamos, até
educacional, dada a multiplicidade deles e a variedade de situações.

O Sr. João Urbano Cagnin - O Prof. ( ... ) fala em açudes-copos e açudes-
pires. O açude-copo é o açude profundo. com  baixa área de evaporação, que
pode ser feito quando o boqueirão permite. Não são muitos. As vezes, na
cabeceira da bacia, pode ser feito esse tipo de açude. São açudes mais
fechados, onde normalmente não há muita água, mas dá para retê-la: são até
eficientes.

Quando se vai a jusante, a topografia normalmente se abre. Se se fizer um
açude ali, normalmente será raso; então, a evaporação tenderá a ser muita.
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Por isso, é preciso construir um açude maior, para criar massa de
acumulação e compensar um pouco, porque vai haver evaporação,
continuará havendo. Esses 25% já são considerados uma gestão boa. Hoje,
diria que pode até ser major que isso.

Já considerando um esquema de gestão, fizemos todo o reestudo
hidrolágico das bacias, para ver quanto se tem de água em cada local
desses. Se for operado corretamente, com 90%, 95%, 99%, e mantendo-se a
vazão regularizada, definiremos, então, quanto se perde em sangramento ou
evaporação. E atingimos esse número em alguns açudes. Na média, dá esse
número, porque o açude pequeno é ineficiente. E importante para distribuir a
água, para dar de beber ao boi. Distribui água para a estação normal. Para o
período de um ano sem chuva, ele resolve, mas, para a seca, efetivamente,
para aquela seca duradoura, não resolve. No final dc primeiro ano, já está
vazio.

Quando a água é usada para irrigação, como em casos que avaliamos, há
projetos de irrigação do DNOCS totalmente perdidos, porque a água fica
retida muito tempo no açude, fica salgada, vai evaporando e o sal fica ali
dentro. Quando se irriga com aquela água, saliniza-se o solo. 1-lá numerosos
projetos de irrigação perdidos. E uma questão de qualidade da água.
Situação dificílima de se resolver. Só com a renovação da água. Se for
permitido que se use a água, ela vai ser renovada, e a sua qualidade vai
melhorar. Há uma sinergia na sua qualidade. A transposição vai possibilitar
isso. Não estou dizendo que vai resolver todos os problemas, mas vai
melhorar muito. E desse ponto de vista que ela funciona.

Quando falo que o projeto tem de ser esse, e não, outro, é porque, em
nenhuma outra região, em nenhuma outra bacia do Nordeste, nem aqui em
Minas, nem no Piauí nem em nenhum outro lugar do semi-árido existe tanto
açude como lá. Açudes grandes! Tanta reserva e tanta perda! E tanta gente
concentrada! Isso não quer dizer que outros projetos não sejam prioritários,
mas, em termos de quantidade de gente e de benefício em termos de água
ganha, esse projeto é prioritário em relação a outros. Não quer dizer também
que outros não tenham de ser feitos.

O Sr. Marcelo Branco - Sou Marcelo Branco, Prefeito Municipal de
Glaucilãndia, Norte de Minas. Dr. João, notamos que todos os técnicos, em
nível estadual, federal e municipal, quando o assunto é água, sempre falam
em conservação do solo e da nascente, enfim, na preservação da natureza
para melhorar a qualidade da água. Algumas pesquisas defendem que esse
trabalho pode aumentar 20% da vazão do rio. Nossa região faz parte da
bacia do rio Verde e do rio Grande, afluentes do São Francisco, e estamos
sempre vendo essas reivindicações quanto à conservação de solos e à
construção de barragens, sendo que, agora, estamos vivenciando a questão



da transposição das águas do rio São Francisco. A nossa pergunta é a 440
seguinte: será que todo esse aparato técnico que defende a recuperação das
nascentes, como o que aconteceu no Sul do Pais, não está certo? Será que
não estamos indo pelo caminho errado? Será que o Governo Federal está
tendo vontade política de, realmente, resolver o problema?

Temos mais contato com os pequenos produtores do rio Verde, de que o
Gorutuba é afluente, e lá há uma barragem que irriga mais de 3,000ha, e o
desenvolvimento é muito grande. Sem isso, entretanto, nossos produtores
estão enfraquecendo e empobrecendo, sem que cheguemos a lugar algum.
Será que não era hora de o Governo Federal escutar os técnicos e trabalhar
sobre isso, para, realmente, resolver os problemas?

O Sr. João Urbano Cagnin - Temos que resolver o problema, mas é
importante também considerar a nossa participação. Não podemos jogar tudo
isso nas costas do Governo. Reconheço o trabalho do Governo Federal e
também tenho críticas a algumas ações pessoais, mas lembro que esse tem
que ser um trabalho de parceria. Não é possível o Governo Federal, com
sede e órgãos centralizados em Brasília, fazer tudo. O Estado e o município
têm sua quota de responsabilidade. Temos que juntar esforços, e seria muito
bom que eles partissem da base, da organização da comunidade, pois isso
viabiliza as ações. Não podemos esperar o paizão" resolver tudo;
precisamos tomar nosso destino nas mãos. Assim, poderemos encontrar uma
saída adequada.

O Sr. Anderson Mourão - Boa-tarde, membros da Mesa e senhores:
gostaria, primeiramente, de parabenizar a Assembléia por essa iniciativa,
pois é muito importante haver a discussão dos recursos hídricos no Brasil, de
forma geral, e da transposição das águas, de forma especifica. Tenho uma
questão de ordem pessoal para colocar, no que se refere à nossa confiança
com relação ao Governo Federal. Levo em consideração várias ações do
Governo. Por exemplo, o Legislativo articula suas ações de acordo com seus
interesses. Sendo assim, minha preocupação é a seguinte: até que ponto a
decisão que deveria ser tomada a partir da discussão que fazemos - e temos
que fazê-la - já não está tomada? Qual será, realmente, a instância que
decidirá definitivamente se a transposição será feita ou não depois dos
debates e das audiências? Além disso, com relação às transparências, tão
bem mostradas, pediria que fosse colocada mais uma, mostrando a
contratação de terra na região, para que tenhamos a clareza de que,
realmente, esse projeto não irá novamente privilegiar um grupo pequeno de
pessoas. Já que o dinheiro público será investido, deveria haver uma melhor
distribuição da terra beneficiada, para a tranqüilidade dos pequenos
produtores.	

.O Sr. João Urbano Cagnin - E possível tentarmos trabalhar nessa linha, ou
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seja, fazer algo que possa garantir que os pequenos sejam beneficiados
pelo projeto. Estamos trabalhando duas linhas. A primeira, já mencionei: ao
longo do canal, prever tomadas d'água, que abastecerão todos os vales
cortados por esse canal - pois ele passa por cima - de um lado e de outro.
Essa área está habitada e plantada, mas, às vezes, por causa da seca,
perde-se tudo. Refiro-me à área onde há pessoas, pois, no cocuruto, quase
não há ninguém, e o projeto não se viabiliza.

E difícil, entretanto, dizer que essa é uma estrutura definitiva, já que
dependeremos do apoio posterior, da assistência técnica, etc. Para se manter
o pequeno produtor, não basta dar a terra, é necessário um conjunto de
ações. E isso não ocorre somente na área da transposição, que tem que ser
vista como um programa de Governo em nível macro, isto é, o projeto deve
ser encaixado nesse paradigma.

Acho que é por aí. Mas uma coisa é certa: a população assentada ao longo
dos canais e dos riachos, que é pequena e está produzindo a sua cultura, vai
ser beneficiada, porque vai ter muita água. Não haverá mais o risco de, a
cada cinco anos, haver um ou dois sem água, que é a média, mais ou
menos. Perde-se a produção a cada cinco anos, dependendo da região. E
isso vai deixar de ocorrer, porque já há uma estrutura bem dividida ao longo
dos riachos, que não é estrutura de latifúndio.

Quanto à questão dos açudes, é diferente, porque, para as águas que vão
chegar, naquele período divisor do cristal inico-sedimentar, há grandes
projetos na região, na parte baixa dos rios. Nas cidades que são abastecidas,
também existem grandes projetos de irrigação. A água do açude, então, será
distribuída, e os projetos vinculados àquele açude também serão
beneficiados. E a questão fundiária será relativa aos subprojetos que
existirem a partir desses açudes.

Há mais um ponto que você mencionou: como isso é feito
institucionalmente. Estive acompanhando esse assunto no Congresso, e só
há um indicativo. Foi criada uma comissão com integrantes opositores e
favoráveis ao assunto. O relator fez um projeto, a partir do que ouviu de
muitas pessoas que participaram das discussões. Com base nessas
informações prestadas - não li o relatório, não sei como finalmente ficou -, há
uma indicação do Executivo de que a Câmara apóia o projeto.

O projeto está condicionado. Fala da revitalização e da transposição do
Tocantins para o São Francisco também. Não o li, mas tenho conhecimento
disso. E um apoio condicionado à efetivação de algumas acões, como a
revitalização e, futuramente, a transposição do rio Tocantins para o São
Francisco.

O que vai ocorrer? Para o recebimento do RIMA, o IBAMA convidou os
Estados e fez uma reunião, da qual participei. Todas as Secretarias de Meio
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Ambiente dos Estados estiveram representadas. E será marcada uma
reunião para se apresentar oficialmente o projeto.

Os Estados vão participar da análise do RIMA. As audiências vão ser feitas
em todas as regiões da bacia e da área receptora. Será uma oportunidade
em que se poderá conhecer melhor o projeto e debater essas questões.

O IBAMA poderá condicionar essa licença prévia, o licenciamento do
projeto a uma série de situações, como, por exemplo, a criação de
programas. Aí o IBAMA agirá conforme as audiências e a participação dos
Estados, podendo conceder uma autorização ou um licenciamento
condicionado. Do lado do Governo Federal, teremos que elaborar todos os
tipos de programas ambientais para obter a licença de instalação, que é a
segunda fase. Só depois dessa licença de instalação, é que poderá haver
obras.

Ninguém iniciará obras sem a licença de instalação. Isso é inevitável.
Vivemos em outro mundo hoje. Esse passo precisa ser dado, e todos terão
oportunidade de opinar. O IBAMA, afinal, é o órgão que, junto aos Estados,
vai conceder esse licenciamento.

A Sra. Presidente - O Dr. Luiz Pinguelh Rosa também deseja discutir esse
questionamento.

O Sr. Luiz Pinguelli Rosa - Tendo em vista que me foi dirigida uma parte da
pergunta, em primeiro lugar, gostaria de concordar com a colocação de que
não basta criar a água ou fazer a água chegar. E preciso manter uma
estrutura, porque o nordestino, a vítima da seca, é o análogo do sem-terra, é
o 'sem-água" histórico do Brasil. Penso, inclusive, que o movimento de
Antônio Conselheiro, as rebeliões, a figura do cangaceiro são um pouco a
rebeldia do nordestino contra as condições difíceis. O movimento não é só de
águas, mas também a água é um fator principalmente moderno nessa virada
de século, em que o desenvolvimento se faz uma necessidade: é ou
desenvolver, ou perecer. Essa não é uma alternativa na nossa sociedade.

Sabemos do problema dos sem-terras no Brasil. Não é "strictu sensu" dar
uma terra para alguém em algum lugar, mas são as condições econômicas
de produzir, porque não há nenhuma competição possível entre desiguais.
Tenho um filho de 2 anos que não pode brigar com o irmão, que é um adulto.
E impossível meus filhos brigarem entre si, porque um é pequeno, e o outro é
grande. E, com a sociedade, ocorre isso também.

Portanto - repito -, esse projeto tem o mérito de discutir um grave problema
e a necessidade de o Estado brasileiro voltar ao discurso de que não é
necessário somente para garantir lucros de banqueiros e pagamento pontual
de dólar, saia de onde sair, mesmo que seja preciso fechar escolas e
hospitais. Discute-se até o plano de segurança, que é uma prioridade total
hoje, no Brasil. 0 Rio de Janeiro, particularmente, não tem dinheiro. Se o
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Pedro Malan não autoriza, os bandidos vão matar todo o mundo. E o
Pedro Malan vai perguntar ao FMI como é que fica o acordo que assinou.
Vejam a situação ridícula em que o Brasil ficou.

Esse projeto - acho - tem apoio, porque trata de um problema transparente
para o mundo. Mas é preciso o resto. Por exemplo, se um açude vinculado a
um projeto vai ser beneficiado e se é de propriedade privada, tem que ser
desprivatizado, porque não tem sentido um projeto público dessa dimensão
trazer água para o açude de um sujeito que já a tem de sobra.

Concordo que uma hidrelétrica média tenha uma dimensão de inserção,
mas o importante não é só o dispêndio monetário direto, é a área de impacto
do projeto, que pega todo o São Francisco. Para o bem ou para o mal, tem
uma inserção territorial enorme, é um megaprojeto. No caso da
Transarnazõnica, por exemplo, não discutimos o seu valor, mas o fato de ser
um megaprojeto varrendo a Amazônia. Trata-se de um megaprojeto. Temos
de pensar dessa forma.

A Sra. Presidente - Pergunta de Armando Francisco dos Santos, da
Câmara Municipal de São Francisco, dirigida ao Sr. João Urbano, nos
seguintes termos: "O Norte de Minas está virando um deserto. O que o
Governo vem fazendo para recuperar os afluentes do São Francisco?".

O Sr. Armando Francisco dos Santos - Sra. Presidente, solicito a palavra
para fazer uma complementação.

A Sra. Presidente - Pois não.
O Sr. Armando Francisco dos Santos - Sou Vereador por São Francisco e

membro do CODEMA. Temos uma preocupação muito grande com relação
aos 15 pequenos córregos do nosso município. pois estão, praticamente,
mortos. Temos de socorrer os irmãos nordestinos, que estão passando por
necessidades. No entanto, antes disso, temos de recuperar o nosso rio. Os
afluentes estão morrendo, como morreu o rio Verde Grande. Se não
tomarmos uma providência, em breve, o mesmo acontecerá com o São
Francisco, levando a nossa região ao caos.

Como Presidente da Cãmara, no ano passado, encaminhei uma denúncia
ao Ministério Público. Na última sexta-feira, o Dr. Márcio, Procurador-Geral
do Estado, e alguns Promotores do Meio Ambiente sobrevoaram quase todo
o Município de São Francisco, constatando, de perto, aquela realidade. Hoje,
no local onde existiam veredas, temos um deserto. Devemos ajudar a
preservar esse homem em seu hábitat. Para isso, precisamos da ajuda do
Governo, pois a migração para o perímetro urbano está causando grandes
problemas. Infelizmente, o desemprego está aumentando em todo o País.
Devemos dar melhores condições ao homem do campo, que precisa
principalmente de água. Quero saber se o Governo já tem alguma alternativa
para isso. Obrigado.
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O Sr. João Urbano Cagniri - O plano de revitalizacão que mencionei

contempla o tratamento dessas nascentes. A revitalização das nascentes é
um item prioritário. Outro item importante é um programa de qualidade para a
agricultura, a fim de que o Ministério e a Secretaria da Agricultura dêem
assistência técnica ao pessoal do campo, ensinando-os a plantar
corretamente, evitando erosões e o uso abusivo de agrotõxicos. Portanto, a
parte ambiental está contemplada. Entretanto, não foi possível priorizar, por
exemplo, qual área deveria ser a primeira. E um plano em longo prazo. Isso
não se faz em dois ou três anos. Cada Estado deve estabelecer as suas
prioridades. Recomendo que os municípios articulem-se dentro do Estado, a
fim de selecionar as áreas mais criticas para fazer uma priorização
adequada.

Vou responder a uma pergunta sobre a água subterrânea, O Prof. João
Manoel, do grupo de hidrogeologia da Universidade Federal de Pernambuco,
fez o estudo de água subterrânea na região do projeto, definindo as
disponibilidades hidricas subterrâneas, com o sentido da garantia. Para
termos sustentabilidade, é preciso ter garantia de água. Portanto, essa
disponibilidade tem de ser garantida. Ele avaliou os vários aqüiferos
possíveis existentes na área do projeto, definindo as vazões que podem ser
retiradas economicamente. Com sustentabilidade, não são muito altas. No
Rio Grande do Norte, existe um aqüífero que retira 6m 3/s de água para
irrigação. Já está quase no limite, poderia crescer pouca coisa. A re g ião do
Cariri é toda abastecida com água subterrânea. Portanto, não teria muito o
que acrescentar. A disponibilidade adicional de água subterrânea existe, mas
não é grande, são poucos metros cúbicos por segundo-

0 Prof. João Manoel recomenda que, para essa quantidade de água obtida
como adicional, de 5m 3 a 6m3/s, fosse até constituída uma reserva
estratégica, porque se trata de mineração de água. As águas não são
renovadas. Aprofunda-se, mas temos cada vez menos água, que não é
reposta. São águas antigas. Portanto, essa situação também não é muito
favorável. Não existe muita salda. Esperamos que Minas analise e contribua
com esse plano de revitalização, a fim de que o projeto seja o mais
transparente possível. Agradeço esta oportunidade e coloco-me à disposição
para retornar quando esta Casa julgar necessário.

A Sra Presidente - Quero agradecer a todos que participaram deste debate,
de maneira especial aos expositores, Drs. João Urbano, Paulo Afonso,
Pinguelli Rosa, Maria de Lourdes. Sem dúvida nenhuma, fica confirmado que
o problema é muito sério e, até mesmo, perigoso, uma vez que envolve muito
dinheiro público e já tivemos outras experiências de projetos imensos que
não deram retorno, cuja relação custo-benefício foi muito pequena. Achamos
que é urgente que, em cada cidade, sobretudo as que estão às margens do
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São Francisco, sejam provocados debates populares, a fim de que o povo
se manifeste. Gostaríamos de ter a convicção de que as audiências públicas
têm, de fato, o objetivo de nos permitir discutir e debater para que o povo
possa avaliar o efeito, as causas e as conseqüências desse projeto que, sem
dúvida nenhuma, é arrojado, mas não sabemos a verdadeira utilização no
momento. Todos nós sabemos que 50% da verba do meio ambiente foi
cortada pelo Governo da União, e 20% foram cortados nos projetos da área
social. Para nós, é preocupante saber que, enquanto há uma disponibilidade
de tamanho vulto, cortam-se verbas na área do meio ambiente, verbas que
poderiam ser usadas na recuperacão de rios, nascentes, na proteção das
matas ciliares, e verbas destinadas à área da educacáo, da saúde.
Esperamos que as pessoas estejam dispostas a discutir ; debater e fazer
chegar aos órgãos superiores, sobretudo ao Presidente da República, a
preocupação de tantos brasileiros, sobretudo dos mineiros, que, até agora,
não têm nenhuma garantia de retorno desse empreendimento para Minas
Gerais.

Encerramento
A Sra Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial de logo mais,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 88a REUNIÃO ESPECIAL, EM 191612000
Presidência do Deputado Carlos Pimenta

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Registro de presença - Palavras do Sr. Raimundo
Garrido - Apresentação de vídeo - Palavras do Sr. José Theodomiro de
Araújo - Palavras do Sr. Sérgio Menin Teixeira - Esclarecimentos sobre os
debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Gil Pereira - Agostinho Patrús - Ambrósio Pinto - Arlen Santiago - Carlos

Pimenta - Djalma Diniz: Hely Tarqüínio - Ivo José - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Wanderley Avila.

Abertura	-
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - 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 Avila. 2°-Secretário ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á mesa os
Exmos. Srs. Deputado Marco Régis, Presidente da Comissão Especial da
Assembléia Legislativa que estuda a transposição das águas do rio São
Francisco; Raimundo Garrido. Secretário de Recursos Hídricos do Ministério
do Meio Ambiente; José Theodomiro de Araújo, Presidente do Comitê
Executivo de Estudos Integrados da Sacia Hidrográfica do Rio São Francisco
- CEEIVASF -; Sérgio Menin Teixeira, Diretor-Presidente da
HIDROSISTEMAS - Engenharia de Recursos Hidricos; e Paulo Romano,
Consultor de Recursos Hídricos da OEA.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do Ciclo de

Debates Transposição das Aguas do Rio São Francisco, com o tema
"Impactos Sociais e Ambientais".

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

Deputado Ramilson Ramos, representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Pernambuco.

Palavras do Sr. Raimundo Garrido
Exmos. Deputados Carlos Pimenta, Presidente desta Mesa; Marco Régis,

Presidente da Comissão Especial; Srs. José Theodomiro; Sérgio Menin;
Paulo Romano, ex-Secretário de Recursos Hídricos, a quem tive a honra de
suceder, e, hoje, é consultor da OEA para o Governo Federal no setor de
recursos hídricos ; demais Deputados; dirigentes de órgãos e entidades
públicas; Secretário Paulo Maciel; dirigentes de organizações não
governamentais; empresários; técnicos; pesquisadores; professores; a
discussão sobre a transposição das águas da bacia do São Francisco é tema
relativo ao gerenciamento de recursos hídricos, senão não seria transposição
de águas. Por isso mesmo, além de se situar no espaço institucional do
Governo Federal, como projeto de integração regional e nacional, é tema
relacionado com a questão ambiental e, em particular, com a dos recursos
hídricos, no Ministério do Meio Ambiente.

Trago a saudação do Ministro Sarney Filho e do Secretário José Carlos
Carvalho, que adicionou seu pedido de desculpas, orientando-me a trazê-lo a
todos, por estar representando o Ministro em outra atividade, no Rio de
Janeiro. Sei que gostaria muito de estar aqui, por se tratar de um debate no
Estado de Minas Gerais, mas me pediu que o substituísse, tendo em vista a
tarefa que lhe foi incumbida pelo Ministro.

A questão da transposição, conforme mencionei, remete ao interesse entre
duas áreas de uma determinada região: uma se candidata a importadora de
águas ou região de destino; outra seria a exportadora de águas ou região de
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origem dos recursos. Portanto, a transposição implica uma quantidade de
águas que, tendo saído de urna região, chega á que importa águas,
deduzidas as perdas no trajeto. O importante a ressaltar, nesse aspecto, é
que uma transposição impõe a necessidade de agenda que contemple as
duas regiões: a de origem, a de destino das águas e a por onde as águas
transitarão, de um ponto a outro.

Há uma comparação que se costuma fazer quando se discute transposição
de rios, bacias ou aqüiferos, que é o procedimento médico de uma
transfusão: um paciente doador, que deve ter saúde em condições
apropriadas para abrir mão daquela vazão - no caso médico, o sangue -,
portanto, em higidez de normalidade quanto à sua saúde, e que transferirá
águas a outro que, efetivamente, precisa daquelas vazões para suprir
necessidades, dada a escassez ou necessidades outras que se apresentem
eventualmente. E como se tivéssemos o sistema contábil de partidas
dobradas encarnando uma versão hídrica: sai água de um ponto e vai a
outro. Por isso é preciso que se discuta a agenda de ambas as regiões.

Um ponto a considerar para que tratemos da questão dos impactos sociais
e ambientais, especificamente a transposição do São Francisco, é o fato de
que uma transposição implica a verificação do que denominamos pontos de
sustentação. Uma transposição de bacias se sustenta quando alguns
requisitos estão verificados e plenamente atendidos.

O primeiro deles, do ponto de vista nacional, reside no fato de que a água
deve ser transportada de um ponto onde seja menos produtiva para outro,
onde seja mais produtiva. Em outras palavras, o valor econômico da água no
destino deve ser maior do que na origem, somado aos custos com este
transporte.

Se essa inequação se satisfizer, não há dúvida de que qualquer projeto de
transposição reúne a primeira condição de mérito para ter a aprovação. Se a
água produzirá mais riqueza noutro ponto, é justo que a transportemos. Ainda

'	que adicionados os custos com o trajeto, trará maiores benefícios ali do que
no ponto onde se encontra.

No entanto, se • esse requisito, sob o ponto de vista nacional, não se
satisfizer, não se pode condenar a não se realizar um projeto de transposição
sem que se analise a questão sob a ótica regional. E provável que, em
alguns casos, a água não seja mais produtiva no ponto de destino, mas não
haverá saída, sobretudo para a água de beber No caso do São Francisco,
tem sido essa a preocupação, e tem sido dessa maneira que o Presidente da
República tem-se manifestado. E preciso que a região de destino, ainda que
ali a água não tenha valor econômico maior do que na origem, dela necessite
para suprimento das necessidades básicas.

Nesse caso, analisam-se as seguintes possibilidades: como podemos fazer
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com que a região de destino tenha a sua economia modificada, para
adotar novo perfil, que dependa menos de água: segundo, como podemos
fazer a mesma coisa com a região de origem? Que medidas, políticas
públicas devem ser adotadas para que a dependência de água na região
importadora, e na própria região que dispõe de água, se tornem menores?

Medidas estão sendo tomadas para, no prazo de 10 ou 15 anos, essas
economias se modificarem para menor dependência de água, um projeto de
transposição, porque a região de destino precisa de água, será feito pelo
transporte de vazão mínima necessária, porque fizeram-se todos os esforços
tendentes a tornar menos dependentes de água ambas as regiões.

Esses projetos de transposição, em geral, têm suscitado um debate
acalorado, muitas vezes, até passional - o debate sobre o São Francisco está
entre o acalorado e o passional -, porque o que se passa é que a região de
destino vê vazões que são superavitárias na região de origem, vazões essas
que poderiam minorar os efeitos da seca ali, no destino, ficam ociosas diante
de uma solução por essa importação de água.

A região de origem, por seu turno, sendo detentora de quantidade de água
hoje superavitária, também a sua sociedade permanece ociosa ante a
possibilidade de ter de abrir mão de vazões que hoje lhe são superavitárias,
porque acha que, ao abrir mão de vazões que lhe sobram, em verdade, está
abrindo mão de desenvolvimento futuro.

Não se sabe, a rigor, que quantidade de água absoluta vai-se precisar num
espaço de 20 ou 30 anos. Por esse motivo, um estudo sobre transposição
deve ser o mais profundo a que se possa chegar. O debate sobre esse
estudo deve ser o mais aberto e deve exaurir todas as possibilidades de
juntar, numa reunião como esta, o conjunto de todas as idéias de todos os
agentes usuários da água, como o Governo e organizações não
governamentais, para que, dali, resulte uma avaliação mais precisa sobre a
oportunidade de se fazer uma transposição hoje, ou adiá-la.

Como cirurgia, faço uma comparação grosseira com uma transfusão de
sangue, que deve ser, tanto quanto possível, adiada. Esses estudos a que
me refiro devem ser cada vez mais profundos e implicam, sobretudo, numa
avaliação de custos e num cotejo da relação custo-beneficio para que se
possa bem avaliar a oportunidade do projeto. Quanto aos custos, uma
transposição não pode ser considerada apenas e somente como uma obra
de engenharia. Uma transposição é, antes, um empreendimento que envolve
uma massa grande de serviço de engenharia, mas terá uma vida útil tão
longa quanto se possa estendê-la: portanto, implica na consideração de uma
série de outras parcelas de custos desse tipo de empreendimento.

Em gera!, elas são abrigadas em cinco temas principais. O primeiro deles
refere-se ao custo das obras propriamente ditas. E ai vêm as obras-tronco,
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que são as de superestrutura, de captação, as elevações, o transporte, o
alivio de pressão onde for necessário, o injetamento em cursos de água
naturais, a construção de canais. Hoje, como dizia o Secretário de Infra-
Estrutura Hídrica do Ministério da Integracão Nacional. Dr. Rõmulo Macedo,
essas obras implicam num montante de R52.900.000.000,00. Mas é preciso
que a transposição, além de retirar a água por meio dessas obras-tronco e
transportá-las para uma nova região, derive essas águas a destino, sem o
que não teremos a finalidade assistida daquilo que se espera que a obra
venha a promover. Se fizermos apenas obras-tronco, estaremos tirando
águas que são vertidas ao Atlântico, entre Sergipe e Alagoas, para vertê-las
ao mesmo Atlântico no litoral de Estados mais setentrionais na região
nordestina. Então, são necessárias as obras de derivação primárias, as
grandes adutoras; as reservações parciais e, quando indicadas, as obras de
derivação secundárias, já alcançando as redes de distribuição e, com isso,
levando-se água a destino e alcançando-se um benefício grande que uma
tranposição pode trazer, que é colocar água no domicilio, que pode ser a
propriedade rural, do usuário daquela água bruta ou da água tratada, caso
ela passe pelo processo de tratamento. Além disso, vêm as obras de
montagens eletromecânica e mecânica, enfim, todo um conjunto de obras
que montam um verdadeiro aparato que nos confirma o comentário que há
pouco fiz de que uma transposição não é apenas uma obra, senão um
grande empreendimento de engenharia que precisa funcionar. Ora, para
funcionar, é preciso que abordemos uma outra parcela de custos, os custos
operacionais, envolvendo as mãos-de-obra direta e indireta, os encargos
sociais e trabalhistas, os custos dos serviços de energia e transporte, enfim,
custos que estão relacionados com a operacionalização do empreendimento
propriamente dito.

Depois vem a terceira parcela, que é a da manutenção: manutenções
preventiva, corretiva e sistemática. E todo um conjunto de ações que
permitam a manutenção dos ativos do empreendimento que se construiu.

Há ainda a quarta parcela, que é a relativa à mitigação dos impactos
ambientais. Quais são os impactos físicos, antrópicos e bióticos que uma
transposição pode causar? Falarei em seguida sobre alguns deles. Mas, só
para concluir o item custos, essa parcela implica medidas no campo da
engenharia e da operação do próprio equipamento, que têm de estar
consideradas no valor final do metro cúbico de água transposto.

Vem agora a quinta e última parcela. A experiência mostra, em países que
já se adiantaram nesse setor e que fizeram algumas transposições, que é a
parcela relativa aos custos da compensação que deve ser paga à área
exportadora de água. Se a sociedade da área de origem da água a ser
transposta considera que, ao abrir mão de vazões superavitárias hoje,. está
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na verdade abrindo mão de desenvolvimento futuro, não pareceria
razoável que uma transposição, qualquer que fosse ela - e a experiência
americana é muito rica quanto a isso -, não tivesse a devida compensação.
pela perpetuidade da água que será levada para a região de destino e que
trará benefícios para essa região se, e somente se, o projeto for executado
em toda a sua extensão-

As compensações podem ser reserva de água na região de origem,
reservatório de compensação, regularização de rios, perenização de rios. Se
isso não for possível, se a topografia não ajudar para que a solução seja no
campo hídrico, podem ser construídos hospitais de base, escolas de curso
básico, estradas vicinais. As compensações podem até ser pecuniárias, mas
fazem parte - esse é o ponto - de uma agenda que implica estarem as duas
regiões ao redor da mesa, a importadora e a exportadora, do que não se
pode abrir mão porque a celeuma em torno da transposição jamais será
debelada.

Passamos agora a avaliar, em face dos benefícios, o que os custos são
capazes de produzir: qual a razão custo-beneficio, qual o valor presente
liquido, qual a taxa de retorno interno. E tudo isso dos pontos de vista privado
e social, porque é possível colocar-se, nos custos dos projetos de
engenharia, sobretudo no campo dos recursos hídricos, o conceito dos
preços sociais, que são modificações nos pre ços privados que refletem o
benefício social que o projeto é capaz de gerar Em geral, eles vêm de
características positivas que um projeto dessa natureza pode gerar e que são
capazes de produzir um valor presente liquido social ou uma taxa de retorno
líquida social também bastante proveitosa para sinalizar a oportunidade do
projeto.

Passo à questão dos impactos. Disse que uma das parcelas era a da
mitigação dos impactos sobre o meio físico, o meio biótico e a questão sócio-
econômica. São inúmeros os impactos de uma transposi ção, positivos e
negativos. A transposição é positiva quando leva a água até onde necessário
se faz levá-la.

A transposição é positiva quando essa água que ali chegou gera realidade
positiva de grande monta. Mas pode ser negativa - e por isso é recomendável
muito cuidado em qualquer projeto de transposição - em alguns aspectos,
sobre o meio físico, por exemplo, nos pontos de onde as águas derivam - que
são os pontos de captação -, e o que se passa ideologicamente a jusante
desses pontos. A retirada da água reduz sua vazão a jusante desses pontos,
essa redução de água reduz a energia de transporte do rio a jusante daquele
ponto, gerando situações de assoreamento, que são indesejáveis. Da mesma
maneira, antagonicamente, nos rios aonde essa água chega, faz aumentar a
energia de transporte, porque aumenta a vazão do rio. Conseqüentemente,
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gera ali o fenômeno oposto, que é o da erosão.

Portanto, é preciso que haja programação para a calha dos rios que
recebem água, para que o problema da erosão seja mitigado. Já há decisão,
por exemplo, para o rio Tocantins. O curso do rio do Sono, da bacia do
Tocantins, seria revertido, e este injetaria depois de uma grande elevação no
rio Sapão, já dentro da Bahia; daí, ao rio Preto, ao rio Grande e, na
seqüência, ao São Francisco. Essa seria uma das formas de compensação.
Mas é preciso ver que pelo rio Preto, por exemplo, passa uma vazão média -
média das médias - de 45m 3Is- A transposição do Tocantins não se
viabilizaria para vazões menores do que 65m 31s. Esse seria o ponto de
equilíbrio.

Ora, se determinado rio passa a 45m3, com mais 65m 3, vai a 11m 3. Se
existem ali cidades ribeirinhas, como é o caso de Formosa de Rio Preto, de
Santa Rita de Cássia e outras aglomerações urbanas menores, é preciso que
seja feito um preparo dessa calha. Esse preparo é caro. O custo da
transposição do Tocantins já foi estudado no passado pelo antigo DNOS. Em
1982, essas obras chegavam a cerca de USS665.000.000,00. Se
acrescentarmos a essa cifra a inflação americana de lá para cá, esse valor
estaria hoje por volta de US$1.100.000.000,00 a US$1.200.000.000,00.
Portanto, é necessária uma avaliação bem feita, para que seja
adequadamente resolvida a questão.

Quanto às comunidades aquáticas - vamos falar um pouco sobre o meio
biótico, o meio vivo -, muitos de nós somos engenheiros e, quando tratamos
da transposição, achamos que, se uma obra não afeta diretamente o homem,
não tem a importância que teria se isso acontecesse. Ora, o problema que as
comunidades aquáticas enfrentam com a convivência que são forçadas a ter
em transposições termina por afetar a economia e, indiretamente, o homem.
Há casos em que o surubi, por exemplo, vai ser exportado para o rio
Jaguaripe. para Piransaçu, para o Apodi e outros, mas é preciso que exista a
preocupação de se avaliar a vida em comum entre comunidades aquáticas
estranhas, para não haver o perigo de que aconteça, mais adiante, o
fenômeno do desaparecimento de alguma delas, ou da dificuldade de
convivência, o que seria prejudicial ao próprio sistema econômico. Há
transposições no Canadá que provocaram o desaparecimento de
comunidades inteiras de salmão, por causa do recebimento de comunidades
mais violentas, que criaram uma nova cadeia atrófica simplesmente dando
conta da existência do salmão, com graves prejuízos para algumas
províncias canadenses, como é, o caso de Québec, Alberta e outras, onde
foram feitas 54 transposições.

Sobre o meio sócio-econômico, existe a questão da atividade econômica
existente na bacia. Como a transposição do São Francisco poderá afetar o
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seu sistema elétrico?

Que compromissos ela cria com a atividade econômica a montante do
ponto de elevação? E enganoso pensar que uma transposição implique
somente em compromissos a juzante da derivação. Não. Para a gestão da
água, como se faz hoje, no Brasil, há um diploma legal, a Lei n° 9.433. Rendo
sempre homenagem ao ex-Secretário Paulo Romano, ao Deputado Feldman
e ao Deputado Sedrás, artífices da aprovação dessa lei, que implica na
necessidade da tomada de decisão no âmbito da bacia, envolvendo todo o
seu espaço geográfico, sobretudo por meio de gestão descentralizada e
participativa, que convoque os usuários, a sociedade civil e as três esferas do
Executivo, em se tratando de bacia onde exista algum rio de domínio da
União, para, em conjunto, decidirem os caminhos a serem traçados, quanto a
obras, intervenções, campanhas e todo um programa gerencial.

Mas quero dizer também que ouvi diretamente do Ministro Fernando
Bezerra, em recente declaração, numa reunião no Banco Mundial, que todos
esses estudos estão sendo objeto dos técnicos, que hoje estão debruçados
sobre a questão não só da área que vai receber as águas, mas também da
que vai exportá-las, que compensações devem ser dadas aos Estados
exportadores, até porque, na visita que realizamos ao Cobrado, verificamos
que, no caso da grande transposição ali existente, na bacia do rio Cobrado,
todos os Estados destino da água transposta pertencem, de uma ou de outra
forma, à bacia, são Estados banhados pela bacia ou que drenam águas da
bacia, distintamente do que se passa entre nós, em que Estados não
banhados se candidatam à condição de importadores de água, o que,
portanto, recomenda abertura maior do debate, avaliação mais apurada e
cautelosa, para que a decisão de se transportar água seja posta em prática,
minimizando-se os impactos que pode causar e, sobretudo, minimizando-se o
debate passional e acalorado que há entre as unidades federadas envolvidas
na questão.

Estamos numa Casa que formula leis, em que só há PhDs em política.
Portanto, aqui é o lugar onde mais se discute e mais se entende que o
principio federativo está arraigado no seio da sociedade brasileira. Portanto,
em decisões como a transposição do rio São Francisco, recomenda-se, como
percebi claramente, nas palavras do Ministro Fernando Bezerra, todo esse
cuidado, todo esse debate e que contemple, ao redor da mesma mesa, a
discussão, com a presença dos agentes sociais, dos agentes políticos de
todas as unidades, futuras exportadoras ou importadoras da água.

Sr. Presidente, esses comentários parecem-me suficientes, ainda que
sucintos em relação a um conjunto tão grande de informações, para
suscitarem o debate desta sessão.

Quero agradecer a V. Exa. a tolerância quanto ao tempo, bem como a
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todos pela atenção e paciência. Muito obrigado-

Apresentação de Vídeo
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a assistir a um vídeo

feito na cidade de Pirapora por técnicos daquela cidade. Queremos
agradecer a colaboração do Deputado Wanderley Ávila, que nos ajudou
muito na elaboração desse vídeo. Ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar
também a Deputada Maria José Haueisen, que coordenou a primeira etapa
dos nossos debates.

- Procede-se à apresentação de vídeo.
O Sr. Presidente - Fizemos questão de projetar esse vídeo, que foi

produzido pela equipe da cidade de Pirapora, para chamar a atencão sobre o
processo de assoreamento do rio São Francisco. Essa é uma amostragem do
que acontece ao longo de todo o rio. De Pirapora até a entrada do rio, no
território da Bahia, observa-se isso que vimos em todas as cidades.

Queríamos trazer algumas reportagens para mostrar a destruição das
matas ciliares, principalmente no Baixo São Francisco : em território mineiro.
A pesca, hoje, está quase extinta ao longo do rio. Esse rio trazia pescadores
de todos os lugares. E há ainda o problema da poluição.

Nenhuma cidade ribeirinha, de Pirapora para baixo, possui sistema de
tratamento de esgoto doméstico e industrial. O projeto de transposicão das
águas do São Francisco é importante e representa um socorro ao nordestino.
O cuidado primário com a nascente do rio, principalmente com relação à
composição das águas do rio São Francisco no território mineiro, tem de vir à

1 tona nessa discussão. E fundamental para nós, mineiros, discutir
1 exaustivamente sobre o que acontece aqui. O Dr. Raimundo Garrido

compara a transposição com a transfusão de sangue. A transfusão salva
vidas, mas o doador tem de estar com saúde e com todas as condições, para
se poder promovê-la. A transfusão braço a braço já foi abolida. Falo isso

z como médico. Quando fazemos uma transfusão, às pressas, braço a braço:
podemos estar pensando que estamos salvando a vida do doente, mas, em
um curto espaço de tempo, esse doente poderá vir a sucumbir de uma
doença que não foi detectada anteriormente.

Palavras do Sr. José Theodomiro de Araújo
Exmos. Srs. Deputados Carlos Pimenta. coordenador deste debate; Marco

Régis, Presidente e idealizador da comissão de debates do
' acompanhamento da transposição do São Francisco; Wanderley Ávila, velho

companheiro de lutas em benefício do rio São Francisco e companheiro na
criação da CIPE - São Francisco; Ranilson Ramos, da Assembléia Legislativa

.. de Pernambuco. Líder da Oposição nesse Estado; Dr. Raimundo Garrido,
Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente; Dr. Sérgio

j Menin, empresário da área ligada aos recursos hídricos; nosso querido Dr.
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Pauto Romano, ex-Secretário dos Recursos Hídricos e um dos grandes
baluartes na elaboração da legislação que regulamenta o assunto no Pais:
farei meu pronunciamento rapidamente: considero 10 minutos muito pouco
para quem convive com os problemas do São Francisco. Ao vermos esse
filme, como disse o Presiden;e, coordenador deste debate, podemos
estender isso aos 2.700km do rio São Francisco. Isso é o que conheço do
vale do São Francisco, não apenas do rio principal, mas também de todos os
seus afluentes.

Peço-lhes desculpa pela informalidade do meu traje em um momento
desses. Fui obrigado a dispensar o traje mais sério, porque fraturei o braço
direito, mas não parei, desde esse dia, quando fui convidado a participar
deste evento, O Dr. Garrido já tratou do problema da transposição.
Rapidamente, veremos a questão sob outro enfoque.

Sou tido como o homem que é, intransigentemente, contra a transposição e
tenho realizado esse debate em todos os fóruns, inclusive na toca da onça,
como dizemos, ou seja, nas universidades dos Estados receptores, que
desejam as águas do São Francisco. Na CNBB, na Universidade de Campina
Grande, em João Pessoa e em Fortaleza, temos tido a postura de mostrar
que não somos contra a transposição. Entendemos que o Nordeste necessita
de água e que, com 3% da água do País e 30% de sua população, esse
reclame é razoável mesmo porque a água que escorre no semi-árido
nordestino já está acumulada nesses três Estados, nosvasilhames
construídos pelo DENOCS. ou seja. acumulam 12 000.000-000m 3 da água de
superfície que cai no Nordeste. E há baldes do tamanho do Castanhão, que
está sendo construído e acumulará 6.000.000.000n 3: do Orós, com
2.100.000.000m 3, no Ceará: e do Armando Ribeiro Gonçalves, com
2.400,000,000m3, no Rio Grande do Norte.

O que houve com a transposição? Vem sendo assunto desde que o
Nordeste passou pela grande seca de 1977. Quem primeiro levantou a
questão foi o Intendente Macedo, em 1843, que teve a idéia de transpor as
águas do São Francisco a partir de 6km a montante da cidade de Santa
Maria da Boavista, referência que ( ... ) faz em seu estudo. Por sinal, andam
dizendo que ( ... ) foi contratado pela Coroa do II Império para estudar a
transposição, mas isso está errado, pois foi contratado para estudar a
navegabilidade do São Francisco, o que cita em seu histórico. Entretanto, a
informação do Dr. Rômulo Macedo é diferente da minha, pois disse que foi
( ... ) o primeiro a tratar da questão técnica da transposição, o que não é
verdade. Isso reforça o que estou sempre dizendo: as pessoas voltadas para
a busca de transferência de água do São Francisco para o Nordeste estão de
costas para o São Francisco, e muitos dados sobre o rio estão totalmente
errados, ditos de oitiva, sem a preocupação de estudo maior para a defesa
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do ponto de vista.

A segunda maior investida ocorreu na Presidência da República, com o Dr.
Itamar Franco, quando o Ministro Aluisio Alves pretendeu tirar 280m 3 por
segundo, elevar essa água a 160m de altura e transportá-la por 2.000km, a
céu aberto, inclusive transpondo a serra do Araripe com um túnel de 8km.
Entretanto, mostraram que o São Francisco não suportaria essa retirada tão
grande, já que cada m 3 retirado abaixo de Sobradinho derrubaria 2,4mW na
geração de energia da CHESF e que a elevatória de 160m consumiria
1,6mW de energia, o que daria 4mW para cada m 3 . Sendo assim, para não
haver racionamento de energia no próprio Nordeste, ter-se-ia que construir
outra barragem do porte de Sobradinho. Depois, houve a investida de 170rn3
por segundo, já com o Lucena na Secretaria, e hoje se diz que interessa tirar
70m 3 por segundo, para melhorar a sinergia na operação dos açudes no
Nordeste. Ou seja, dizem que não há confiabilidade de operação da água
total acumulada nos açudes porque não se sabe quanto será reposto no
inverno seguinte, dada a irregularidade climática da região. O que se diz é
que essa reposição daria uma segurança de operação nas águas do
Nordeste, dessedentaria 6 milhões de habitantes e promoveria a irrigação de
cerca de 170.000ha ou 200.000ha.

O Nordeste tem água para o abastecimento. Setenta metros cúbicos por
segundo são demasiados para o abastecimento doméstico. Considerando-se
200 litros por habitante/dia, teríamos 70m 31ano por habitante e
420.00&.000m para dessedentar 6 milhões de pessoas. Isso significa que
existe água suficiente para o abastecimento doméstico. A política errada que
se fez no Nordeste foi a construção de grandes açudes para a perenização
de rios numa região muito árida e de alta evaporação. Na década de 60,
dizia-se que havia água e solo compatibilizados para se fazerem 20.000ha de
irrigação anualmente. Na realidade, provou-se, posteriormente, que não
existia essa compatibilização. Hoje, o Nordeste não tem mais que 47.000ha
irrigados em torno desses açudes, parte deles salinizados, porque a opção
de construção dessas grandes obras foi feita do ponto de vista da
engenharia: onde se tinha boa ombreira, construía-se uma barragem, sem se
olhar a questão do aproveitamento hidroagricola dos solos. Tanto o Nordeste
tem água, internamente, para a dessedentação humana e para o
abastecimento doméstico que nunca se verificou, na mais rigorosa seca, que
as frotas de carros-pipa saíssem do Ceará ou da Paraíba para se
abastecerem no São Francisco. Se a distribuição é feita internamente, dentro
dos seus açudes, é porque há água suficiente para tanto. Deixou-se de
construir as adutoras indispensáveis para levar água para o abastecimento
doméstico. E os 70m 3 são também insuficientes para o desenvolvimento
agrícola. Conversando com o Prof. ( ... ), vimos que, se considerássemos uma

rs
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utilização de 12.0O0m por hectare, teríamos necessidade de levar ao
Nordeste 300m 3 por segundo para que tivéssemos 7.000.000.000m3,
capazes de irrigar 600.000ha Isso é uma incógnita para nós. Não temos o
projeto em mãos, não conhecemos os estudos que estão sendo feitos.
Quanto ao custo da água - e penso diferentemente do Dr. Garrido, que fez
uma série de elucubrações em economês -. por questão de segurança, foram
criados alguns "outdoors" que podem ser falsos, no São Francisco. Por
exemplo: Petrolina é a Califórnia. Isso pode provocar, numa escassez de
água, uma viagem em que as pessoas desçam à procura dessa fantasiosa
riqueza do São Francisco, que não é realidade. Quem conhece o São
Francisco, de Pirapora, de São Roque de Minas até Brejo Grande, em
Sérgipe, sabe que temos alguns pontos luminosos dentro do vale, de
economia emergente, mas temos, também, boisões de pobreza. São
Francisco tem uma contraposição interna em que encontramos a Califórnia e
Biafra. Existem processos de pobreza profundos. O mapa da fome, feito pela
Dra. Ana Maria Peliano, do IPEA, mostra que mais de 50% dos municípios da
bacia, à exceção de Minas, vivem na mais completa pobreza, ganhando
menos de um salário mínimo. Preocupam-se em dizer que o dinheiro que se
gasta anualmente com a seca é o que se vai gastar com a transposi ção. A
transposição vai percorrer 2.000km de rios a céu aberto. Se considerarmos a
possibilidade de beneficiar 10km de cada margem, teríamos 20km vezes
2.000, resultando em 40.000km2, o que representa 2% do semi-árido
nordestino.

Nesse caso, iríamos gastar o dinheiro usado anualmente no combate á
seca para fazer a transposição e levar a água a 2% do semi-árido, se for
possível aproveitar totalmente essa área, e vamos continuar despendendo os
mesmos recursos para cobrir os 98% que estarão sem assistência. São
essas as grandes interrogações que temos com referência à validade dessa
transposição.

Entendemos que todas as transposições que se verificaram no mundo
foram pactuadas. Foi feito um pacto entre as bacias cedentes e a bacia
receptora para se entender perfeitamente a contabilidade da distribuição da
água, porque as bacias que vão ceder a água não podem prescindir do seu
desenvolvimento.

Estamos propondo, há mais de cinco anos ; que todos os Estados sentem-
se em volta de uma mesa para fazer um grande pacto nordestino pela água.
Logicamente, Minas teria de ter assento nessa mesa, mesmo não estando no
semi-árido - é a dona das águas. Ela teria seus pleitos, também.

Minas tem cerca de 826.000ha irrigáveis no São Francisco, e a Bahia tem
2.300.000ha ainda irrigáveis. Temos uma vazão média de 2.800m1s, 80% já
comprometido com geração de energia da CHESF. Não nos resta água nem
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para aproveitamento do potencial da própria bacia-
0 Prof. ( ... ) fez um estudo mostrando que cada hectare irrigado com água

transposta do São Francisco custaria duas vezes e meia o hectare
aproveitado na própria bacia, além da perda de se transpor um divisor de
águas e não receber de volta o excedente de 40% que normalmente ocorre
por drenagem interna.

Meu tempo está esgotado, lastimo profundamente, porque é um assunto
que me palpita: gosto de ter 1 hora para falar sobre o São Francisco. Quero
agradecer a oportunidade e colocar-me à disposição de todos, se houver
oportunidade nas perguntas e debates. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Sérgio Menin Teixeira
Exmos. Srs. Deputado Carlos Pimenta, Coordenador dos debates:

Deputado Marco Régis, a quem cumprimento e felicito pela iniciativa deste
evento; Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente,
Presidente da ABRH, meu amigo, Dr. Raimundo Garrido: José Theodomiro
de Araújo, companheiro antigo, de muitas lutas. Presidente do CEEIVASF:
Dr. Paulo Romano, meu ex-senhorio: companheiros, oedirei licença à
Presidência para sair um pouco da programação prevista. Era de se esperar
que fosse conduzido um debate com o nosso expositor, mas, na realidade,
ainda estou um pouco sob o impacto da leitura que fiz, cuidadosa e
detalhadamente, esta tarde, do relatório produzido pelo Deputado Marcondes
Gadelha, em tom bastante distinto do que foi apresentado aqui, de forma
serena e competente, pelo Dr. Garrido.

Então, gostaria de questionar alguns pontos em relacão ao posicionamento
do grupo executivo da Gama e, eventualmente, pedir a opinião do Dr.
Garrido.

Um projeto de transposição dessa natureza, para ser levado adiante, teria
que passar por, pelo menos, três peneiras principais, teria que responder a,
pelo menos, três indagações importantes.

A primeira diz respeito à verificação da conveniência do empreendimento
no que tange a sua sustentabil idade, não em relação à sua capacidade de
produzir o objetivo imediato que a obra de engenharia poderia pretender, mas

o de produzir benefícios maiores, legítimos, incluindo as variáveis ambientais e
o outras tangíveis.

A segunda, também acompanhando tendência mundial, é sobre o que já se
disse: a pertinência de empreendimentos dessa magnitude. Hoje,
empreendimentos desse tipo devem perseguir a maximização do beneficio
global, independentemente de questões regionais.

-c Finalmente, um terceiro ponto seria a existência de uma agenda, de um
pacto, de um protocolo entre os parceiros, entre as comunidades envolvidas,
seja a exportadora, seja a importadora ou usuária, que disciplinasse
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adequadamente as compensações e os benefícios.

Esses seriam os três pontos basilares para verificar o empreendimento de
maneira bastante interessante, abordados pelo Dr. Garrido, que conseguiu
varrer bem essa questão. Mas, de qualquer maneira, queria prestar um
depoimento pessoal.

Comecei minha vida profissional numa época em que a engenharia
brasileira iniciava fase de extraordinária prosperidade, sem precedentes.
Especialmente nessa área de construção pesada, havia grande capacitação,
que foi até exportada. A engenharia brasileira teve oportunidade de se
envolver em projetos internacionais de grande porte. Junto com essa
capacitação, adquiriu também uma dose excessiva de confian ça. Humildade
falta à engenharia brasileira - e me incluo nesse segmento -, dose certa de
humildade para verificar até qual a efetiva verdade que está por trás de seus
relatórios, projetos e pareceres.

Gostaria de abrir parêntese e fazer um paralelo. Já comentei, em outro
momento, esse exemplo, mas acho que é importante para fazermos uma
reflexão. Ocorreram dois colapsos, duas catástrofes, nos Estados Unidos, na
época do Presidente Jimmy Carter: duas barragens se romperam - uma no
Estado da Geórgia, com cerca de 60 mortos -, o que levou o Presidente a
criar uma agência federal. Logo após sua constituição, seu primeiro trabalho
foi fazer um inventário exaustivo de todas as barragens americanas, que
concluiu que 94% das barragens em território americano não passariam
pelos crivos de segurança.

Isso mostra que as coisas evoluem com o tempo e nem sempre as
verdades prevalecem, mas é preciso dose adicional de humildade para lidar
com isso.

Estou chamando atenção para esse fato, em especial, porque. das
peneiras que mencionei, as duas primeiras estão baseadas em informações
de natureza técnica, e, embora a decisão final seja sempre política, ela se
baseará em relatórios, em projetos e pareceres gerados na área da
engenharia e de outras ciências afins. E preciso que isso seja feito de forma
bem instrumentajizada.

Tenho me dedicado a alguns trabalhos na área ambiental e percebi um viés
natural, dentro da engenharia construtiva, na produção de relatórios de
controle ambiental e de rimas, onde geralmente os pontos positivos do
projeto ganhavam uma proporção exagerada em relação aos pontos
negativos. Para tentar neutralizar esse efeito, adotei como estratégia a
existência de um advogado do diabo dentro da estrutura do projeto, aquele
que tentaria exatamente enfatizar as questões negativas. Não é uma solução,
mas muitas coisas apareceram em funcão dessa estratégia.

Chamo a atenção para isso, porque é preciso que se dose bem a
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expectativa em relação á forma como esse projeto de transposição
aparecerá. Provavelmente, relatórios bem encadernados, bem
fundamentados, consistentes do ponto de vista técnico, mas com todas essas
limitações que mencionei.

A terceira dessas peneiras corresponderia a uma ação que é de natureza
política, mas exige, acima de tudo, esclarecimento dos próprios decisores. E
preciso que a sociedade e seus alistamentos saibam vocalizar
adequadamente os seus interesses e que existam os instrumentos
necessários para que essa questão possa ser bem discutida.

Volto ao parecer do relator da Cãmara dos Deputados, o qual me pareceu
extremamente tendencioso, até na forma de apresentar a história. Não
descerei a todos os detalhes, porque o relatório é muito extenso, mas, pelo
menos, dois ou três pontos por página mereceriam um exame. Citarei apenas
um deles.

A questão da transposição do Cobrado é apresentada como positiva.
Quem conhece bem o problema da transposição do Cobrado - tive a
oportunidade de estudar um pouco mais detalhadamente isso - sabe que ela
foi apresentada de forma muito simplificada.

O Governo do Presidente Francklin Roosevelt, tido como um dos mais
comprometidos com as questões sociais e o desenvolvimento social, foi
levado a um ato de natureza pouco democrática na tentativa de aumentar o
número de Juizes da Suprema Corte americana para fazer passar alguns dos
atos necessários â implementação daquilo. O fato não foi tão suave ou
simples como foi apresentado nesse relatório. Acho que é interessante
examinar esses três pontos.

Outro ponto que gostaria de pincar no relatório do Deputado Marcondes
Gadelha é que existe uma tentativa de organizar o pensamento jurídico como
se não houvesse nenhum obstáculo legal a que a União ponha e disponha
das águas do São Francisco, pelo fato de ser um curso de água federal.
Evitou-se, com alguma habilidade, a palavra bacia federal, como ocorreu em
outras tentativas. Usou-se o artifício de considerar que as águas públicas de
domínio da União poderiam ser usadas a critério da própria União, como
julgasse mais conveniente. Na realidade, não é bem assim.

Esse entendimento não é só meu, é de alguns juristas e constitucionalistas,
que têm se manifestado, e nem a Constituição de 1988 e nem a Lei n°9.433
modificaram uma natureza, uma essência básica do nosso regime jurídico, a
de que as pessoas não têm acesso ilimitado e impoliciável aos recursos
hídricos, como está sendo apresentado. O texto original diz acesso aos
cursos de água. E bastante diferente considerar acesso aos cursos de água e
acesso aos recursos hídricos, como bem econômico. Na realidade, herdamos
esse posicionamento do Código n° 34, que foi calcado no código espanhol,
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que, por sua vez, tem raízes no código romano. Segundo este, as
pessoas têm acesso aos cursos de água para satisfazer necessidades
essenciais da vida, colocadas como "lavanda, cosenda, bibenda", ou sela, a
necessidade de beber, de cozinhar e de lavar. Qualquer outro uso econômico
mais sofisticado não está amparado na flexibilidade de acesso universal aos
cursos de água. Portanto, essa questão pareceu-me uma maneira ardilosa de
tentar mostrar que existe uma via pavimentada para uma decisão da União
em relação a essa questão. Queria ater-me a esses pontos. Se sobrar algum
tempo, voltarei a um ou outro ponto. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste momento, daremos inicio à fase de debates. Os

participantes poderão formular perguntas aos expositores, por escrito ou
oralmente. Para que possamos agilizar os debates, solicitamos aos
participantes que desejarem fazer uso do microfone que se inscrevam
previamente, identifiquem-se, selam objetivos e sucintos, estando dispensada
a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3
minutos para a sua intervenção.

Debates
O Deputado Marco Régis - Gostaríamos de fazer um esclarecimento ao

Plenário sobre a citação que foi feita pelo Dr. Sérgio Menin, com o qual
tivemos a honra de estar num debate, numa emissora de televisão, agora, à
tarde. Na verdade, temos duas instâncias distintas no momento, na
Assembléia Legislativa. Este ciclo de debates que ora se realiza e foi
requerido inicialmente pela Deputada Maria José Haueisen, depois seguido
por outros dois requerimentos, dos Deputados Carlos Pimenta e Gil Pereira,
e a Comissão da qual somos Presidente, que fez um requerimento pedindo
que se instalasse uma comissão especial para tratar da transposição do rio
São Francisco, porque entendíamos que a Casa tem valorizado as
comissões, A Comissão iniciou os trabalhos há algum tempo e, na última
quinta-feira, pôde estar na nascente do rio São Francisco, com uma comitiva
de dez Deputados Federais do grupo de trabalho da Cãmara dos Deputados.
Muito obrigado.

O Sr. Paulo Romano - Sr. Presidente, Deputado Carlos Pimenta; demais
componentes da Mesa; senhores parlamentares; senhores e senhoras; antes
do questionamento, gostaria de fazer uma apreciação sobre a questão de
fundo, que o Dr. Garrido e os que me antecederam mencionaram. Estamos
falando de um projeto no Brasil, no momento em que a sociedade ainda está
se mobilizando sobre a grande questão da gestão das águas.

Graças a Deus, existe uma boa lei, que está em regulamentação ou lá
regulamentada em muitos Estados. E está na pauta da reunião plenária da
Câmara dos Deputados de amanhã a votação do projeto da Agência
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Nacional de Águas, que visa exatamente à implementação da política
nacional de recursos hídricos. No entanto, a sociedade brasileira está
gastando energia, como que atada a um projeto de uso de água.

Temos confundido a questão da gestão de água com gestão ou projeto de
uso de água. Se não conseguirmos ajustar esse conceito, poderemos ser
reféns de uma decisão tomada, sobre cujas repercussões ninguém aqui nem
fora daqui tem condições hoje de fazer avaliação.

Falo, agora, um pouco como mineiro. Não li o relatório final que o
engenheiro Menin mencionou aqui, mas, durante semanas, li quase todos os
depoimentos - e ouvi alguns - desse grupo especial de trabalho da Câmara.
Realmente tem o título de Projeto de Transposição das Aguas e
Revitalização do Rio São Francisco. No entanto, não tendo lido o relatório
final, acho que o conteúdo e a consistência sobre a questão da revitalização
é mínima, quase inexistente. E essa talvez seja a grande agenda de Minas
Gerais, numa discussão desse pacto que se pretende fazer, porque gestão
de água não é nada mais nada menos que uma permanente pactuação da
sociedade que compõe a bacia - não é o rio São Francisco, é a bacia - em
relação aquilo que é capaz de proporcionar.

Faço um preâmbulo sobre essa questão conceitual e trago uma pergunta,
para ver se alguém trouxe essa informação. E lamentável, mas vou pedir
licença ao Prof. Menin para repetir o que disse. Normalmente, no Brasil. ELA-
RIMA tem sido como parecer de advogado para alguma causa. Isso é
dramático, mas é a realidade. Entendo que um projeto desses não deve ter
EIA-RIMA sobre o projeto de engenharia, mas sobre o conjunto da bacia.
Isso muda inteiramente a questão.

Para terminar, uma indagação, porque é hora de levantarmos a agenda.
Não vi nenhuma menção - também não sei se estão prontos os EIA-RIMAs -
á questão da perenizacão de quase 2.000km em canais de rios temporários.

Ora, como vai ser o procedimento no que diz respeito á questão fundiária e,
digamos, de tomar conta desses novos canais? Será impedido o acesso de
pessoas e de animais. Na prática, isso será possível? Acho que é
absolutamente impossível. E. se animais e pessoas não forem tomar água -
não vamos falar em tirar água nesses canais -, o que é que irá chegar lá, no
final, em termos de qualidade e de quantidade? São indagações sobre as
quais vale a pena a gente pensar, para que possamos começar a organizar
uma agenda - pelo menos nós, mineiros, para darmos nossa contribuição.
Muito obrigado.

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Essa é uma indagação que temos feito
constantemente. Qual é o sertanejo que, no mês de setembro, na região
desse semi-árido escaldante, vai olhar para o rio e dizer: Não, não posso
apanhar essa água, porque ela vai servir de sinergia para os açudes do
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Nordeste". Isso não vai ocorrer nunca. A Caraiba Metais fez uma pequena
adutora de 70km, um conduto forçado, de Juazeiro até a mina. Mas suas
vazões não chegavam para abastecer a cidade de Pilar, que foi criada para
mover a mina. Quando foram percorrer a adutora, viram que ela estava toda
perfurada pelas pessoas que residiam em suas margens.

Portanto, essa questão levantada pelo Dr. Paulo Romano é muito
pertinente. E impossível que o sertanejo respeite essa água só porque ela
servirá de sinergia aos açudes do Nordeste.

O Sr. Presidente - Acredito que os debates que estão sendo travados aqui
estejam sendo gravados. Eles servirão de subsídio para a elaboração de um
documento da Casa, uma vez que o Dr. Theodomiro acrescentou palavras à
indagação do Dr. Paulo Romano, deixando o assunto ainda mais no ar.
Procuraremos levá-las a quem de direito, para que se dê uma resposta.

O Sr. Frederico Pecorelli - Meu nome é Frederico Pecorelli e sou do Grupo
de Pesquisas em Direitos Educacional. Considerando o resgate dos estudos
e pesquisas sócio-políticos, históricos e geográficos do Prof. José
Theodomiro; considerando que nossa Carta Magna, em seu preâmbulo,
quando fala sobre a necessidade de se promover o desenvolvimento e o
bem-estar, a cidadania, a dignidade humana, o direito á vida, os direitos
sociais, como a educação, eu, como acadêmico de Direito e Pedagogia da
UEMG, membro do Grupo de Pesquisas em Direito Educacional, pergunto:
como vocês estão construindo a política educacional na transposição das
águas do rio São Francisco? Como contemplar todas as idéias?

Nos recursos hídricos, temos um contexto sócio-político-geográfico de ação
humana que produz uma cultura, seja no aspecto material, seja no espiritual,
em que as pessoas, através da ação educativa, têm reais necessidades de
sobrevivência, pelo seu projeto de vida individual e coletivo satisfeitos.
Contudo, não estou enxergando, apesar de já ter lido a proposta e outros
elementos através da Internet, momentos em que uma política educativa
contemple, ao menos com um esclarecimento, a população que lá está,
principalmente os indígenas.

Gostaria que esta pergunta fosse dirigida ao Prof. José Theodomiro de
Araújo e ao representante da OEA. Eu, como ítalo-brasileiro, preocupo-me
muito com a visão que estamos passando para o exterior. Nossas idéias
devem ser respeitadas. Não podemos permitir que salvadores da pátria
venham até o Brasil com soluções miraculosas.

Gostaria de deixar um exemplar do "Matemática dos Povos Indígenas no
Brasil" para o Dr. José Theodomiro, em que se vê que também utilizam um
rio como elemento do raciocínio lógico-matemático para a prática do
cotidiano, para a sobrevivência. Quem quiser ter um exemplar pode pegá-lo
na Secretaria da Educação.
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O Sr. José Theodomiro de Araújo - Esse tem sido o grande buraco
negro do projeto, ou seja, não ter agregado uma série de ações junto à
população. Mas a resposta que nos têm dado é que ao Governo Federal
compete levar água ao Nordeste. A sua aplicação vai caber a cada Estado.
Quem vai fazer a política de utilização dessa água são os Estados, e esse é
outro problema sério, pois sabemos da pobreza em que se encontram. Vão
ter que lidar com o problema fundiário e agregar o processo educativo,
porque não temos nenhuma cultura de operacão correta de água. Há pouco
falávamos numa entrevista sobre esse aspecto. Culturalmente, não sabemos
viver o semideserto. Dizíamos até que percorremos todo o semi-árido sem
haver coleta de influxo de água de chuva nos telhados. Ouvimos Prefeitos
dizerem que determinado prédio escolar foi fechado porque não havia poço
tubulado. E preciso mostrar-lhes que, se estivessem coletando água do
telhado, estariam levando higiene para as crianças, além de merenda
escolar, mesmo com a baixa pluviosidade de 400 mm/ano.

O Governo diz que vai levar água ao Nordeste, mas cada Estado vai
implementar sua política. Para nós, esse é o buraco negro na formatação do
projeto.

O Sr. Ricardo Lima - Boa noite. Sou do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos. Gostaria de saber se, nos estudos relativos ao projeto, há estudos
de alternativas, se a melhor alternativa para se alavancar o desenvolvimento
socioeconõrnico do Nordeste seria a transposição de águas do São
Francisco. Quais outras alternativas foram estudadas? Por que foi escolhida
essa?

O Sr. Raimundo Garrido - Na verdade, a transposição não é assunto
contemporâneo, pois é um projeto que data de 1847. Portanto, é um projeto
que tem 153 anos. Para bons projetos nunca faltam recursos, mas, ao longo
de 153 anos, não foram encontrados. No período contemporâneo, renasceu
no inicio dos anos 90, citado pelo Dr. Theodomiro, quando o Ministro Aloisio
Alves retomou a questão, passou por diversas modificações, mas devo dizer
que, a rigor, não se avaliaram outras alternativas que não a da transposição,
até o momento em que a CEPRE, tendo retomado o projeto, partiu para a
idéia do ramal de Cabrobó a Jati, dali ramificando para Curemas Mãe d'Agua
e para a Trama Hídrica Cearense. Sempre foi isso, e agora recebeu o
acréscimo de um segundo ramal, que é o ramal Leste, que vai ao açude
Poço da Cruz e dali segue para o Estado da Paraíba.

Mas também quero deixar patenteado aqui o fato de que passamos a nos
reunir depois da visita que o Ministro Bezerra e a comitiva fizeram ao
Cobrado para discutir mais amiúde essas questões e trazer alternativas. Já
tive oportunidade de mencionar para o Secretário Rõmulo Macêdo, para que
se preste atenção, dois pontos principais: o primeiro é que as acumulações
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de água existentes hoje nos Estados candidatos a importar água, ainda a
Paraíba se preocupava até outro dia, são algo suficiente para água de beber,
que é o espírito do projeto, aliás, anunciado reiteradas vezes pelo Sr.
Presidente da República. O Ceará tem urna reserva de volumes úteis que vai
de 10 a 11.000.000000m 3. Com o Projeto do Castanhão sobem mais
6.700.000.000m°; portanto, vai a 17.700.000.000 m. O Rio Grande do Norte,
só no açude Armando Ribeiro Gonçalves, com 2.5, e outros açudes vai a
3.500 000.000m ' . A Paraíba tem uma situação mais preocupante. Os
manaciais que a CAJEPA, companhia de água do Estado, ativa dão 11 m3/s,
o que, levado a consuma anual por habitante, nos conduz a 98n 3 por
habitante, por ano. Para o ano 2020, com a taxa de crescimento demográfico
praticada pelo IBGE, esse valor subiria para 200m por habitante, por ano. O
Estado da Paraíba é o segundo mais escasso em termos de água, depois de
Pernambuco, que tem mil trezentos e alguma coisa m 3 por habitante, por
ano. A Paraíba tem 1.572 nY por habitante, por ano. A CAJEPA ativará 200.
Vamos duplicar esse número para considerar a irrigação fora das zonas
urbanas e a indústria polarizada também fora do atendimento da CAJEPA.
Iremos para 400, quando o Estado tem 1.572. Ou seja, ou a literatura de todo
o setor precisa ser revista ou vamos buscar onde estão essas fontes de água
para que transposições internas, o que afasta a disputa federativa, possam
vir em reforço da grande transposição.

O Sr. Presidente - Temos duas perguntas dirigidas ao Dr. Garrido,
relacionadas com o rio das Velhas. Primeiro, a de Maria Antõnia. da
FETAEMG, se existe projeto de destinação orçamentária para preservar e
recuperar o rio São Francisco e seus afluentes, como, por exemplo, o rio das
Velhas. Epaminondas Alves Leal, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Lassance, pergunta se o Ministério do Meio Ambiente tem projeto para
despoluir o rio das Velhas, reflorestar suas margens e construir barragens em
seus afluentes.

O Sr. Raimundo Garrido - Invoco o comentário do Dr. Paulo Romano para a
pergunta da Maria Antõnia. O primeiro ponto a considerar é o fato de que o
EIA-RIMA tem que ser para a bacia, porque, segundo nossa legislação, é a
unidade de planejamento físico e territorial.

Então, é preciso que consideremos não só o rio das Velhas, como também
toda a trama de afluentes que formam o São Francisco. Nessa região alta da
Capital de Minas, o rio das Velhas, o Jequitaí, o Paraopeba, o Pará, o Indaiá,
enfim, todos os rios estão recebendo carga orgânica da grande aglomeração
urbana e rejeitas da atividade mineradora, sobretudo a ferrífera, em que os
finos impermeabilizam praticamente o leito dos rios, alterando o ciclo
ideológico, o que faz romper águas abaixo as margens dos rios pelo
fenómeno da erosão.
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No Norte do Estado, há a questão do cerrado, que já foi tomado e

substituído por uma conjunção especial, pela monocultura do eucalipto, que
traz uma transpiração muito maior durante a seca do que o cerrado natural.

Nos afluentes da margem esquerda, na Bahia, o Corrente e o Grande, há o
grande conflito entre os irrigantes e a pequena geração de energia, que
poderia ser grande naquela região. Estudos da CHESF davam conta de que
se podia ter uma potência instalada da ordem de 800mw e energia garantida
só por meio de PCHs de 400. Há os conflitos CODEVASF e CHESF na parte
mais baixa do São Francisco.

Há ainda a questão dos rejeitos da atividade de irrigação, os herbicidas, os
fungicidas e outros produtos fitossanitários, que estão difusamente sendo
descarregados por toda a parte.

E preciso que tenhamos um grande EIA-RIMA que implique - parece-me
que, em breve, teremos orçamentos impositivos para o Executivo aplicar -,
portanto, em todo um programa de revitalização da bacia, que foi o primeiro
ponto tocado pelo Dr. Paulo Romano. O rio das Velhas parece ser o cartão
postal mais agressivo de toda essa situação, mas a verdade é que devemos
olhar todo o conjunto da bacia e a necessidade de sua revitalização.

O Epaminondas falou sobre o projeto para despoluir o rio das Velhas.
Parece-me que a resposta oferecida vai na mesma direção.

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - Ao Dr. José Theodomiro, de
Eduardo Nascimento, da FETAEMG: Favor desenvolver melhor a idéia de
pacto".

O Sr. José Theodomiro de Araújo - O São Francisco deixou de ser o Rio da
Unidade Nacional para ser o rio da discórdia nacional. Há um passionalismo
muito grande nessa discussão. Queremos competência, que sentemos à
mesa para ver do que o Nordeste precisa. Precisa de 300m 3. Não temos isso
para ceder. O São Francisco não tem 300m 3 para ceder. Há necessidade de
se atender ao Nordeste como um todo e ao próprio semi-árido da bacia. A
Bahia tem 52% do semi-árido. O São Francisco, depois de deixar Minas
Gerais, em sua margem direita, não tem mais nenhum afluente permanente.
Todos são de descarga rápida, porque estão assentados no cristalino. E tem

o um déficit hídrico tremendo, porque chove 400mm. Está ai, próximo à foz, e
evapora quase 3.000mm.

Portanto é preciso sentarmos para ver a necessidade, se o São Francisco
o pode atendê-la ou não, quais as compensações que teremos, os pontos
o inegociáveis no São Francisco, o que pode ser feito de apoio político por

parte dos Estados que precisam dessa água, como vai acontecer tudo isso e
firmar um pacto para se fazer um plano diretor para a bacia. Que toda a
bancada transforme isso em lei, para garantir que a descontinuação, que é
tão comum na sucessão dos nossos governantes, não ocorra e que nos
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garantam - pode até ser prioridade, num projeto modulado, levar água ao
Nordeste - água para o desenvolvimento da própria bacia do São Francisco-
Precisamos fechar um pacto político nesse sentido com todos os Estados da
bacia, destinando as necessidades de cada um.

Se o São Francisco não tem isso, veremos se poderemos fazer a
interligação de bacias. Fala-se no Tocantins, no Paranaiba, no Grande e em
uma série de fatores que são complicadores. A questão ambiental das águas
do Tocantins apresenta diferencas muito grandes com relação ás águas do
São Francisco. Haverá grandes impactos. Precisamos resolver esse
problema com competência, em vez de ficar apenas discutindo-o na tribuna e
no jornal. Esse problema da água tem de ser resolvido, por ser de extrema
importância para o Nordeste. E bom ir pensando em inteligação de bacias,
porque isso não acontece apenas no Nordeste; em microrregiões, também
pode ocorrer essa necessidade Há conflitos no Gorutuba, no Verde Grande
e no Jequitinhonha; então, precisamos pensar em como será feita essa
distribuição da água nacional, porque isso só se faz pactuando, e não
impondo de cima para baixo. Essa é a idéia do pacto-

0 Sr. Aroldo Roberto Kangussu - Boa-noite. Represento a cidade de
Janaúba, onde sou o Secretário do Meio Ambiente e Presidente da comissão
que está implantando o Comité da Bacia do Rio Gorutuba, que é um
subtributáno do rio São Francisco. Redigi minha pergunta antes de o Dr.
Paulo Romano fazer o seu pronunciamento, em que expõs muito bem como
nós, mineiros, encaramos esse projeto de transposição das águas do rio São
Francisco, sendo que atravessamos problemas tão sérios quanto os do
Nordeste. A região de Janaúba é semi-árida e tem problemas parecidos com
os do Nordeste. Estamos na fase de criação do Comité, que é citado como o
Plenário das Aguas. Esse projeto de transposição das águas do rio São
Francisco não deveria passar primeiro pelo crivo desses comités? Muito
obrigado.

O Sr. Raimundo Garrido - Obrigado pela oportunidade de reiterar um ponto
que já mencionei, Secretário Kangussu. No final dos meus comentários, aludi
á Lei n° 9.433 e ao Comitê. Na verdade, referi-me aos comités de toda a
bacia do São Francisco. mas, de forma alguma, exclui sub-bacia do rio, não
importando que os rios de qualquer sub-bacia, eventualmente, sejam de
domínio estadual. Uma das belezas da nossa legislação e dos constituintes
de 1988 é o fato de fazer com que a União e os Estados tenham de se
articular para resolver os problemas dos recursos hídricos. Em principio, a lei
é clara quando diz que o comitê discute e decide sobre os destinos da bacia.
Saudando a iniciativa que os senhores estão tendo na região da bacia do
Gorutuba, temos chegado à seguinte conclusão. Essa continental idade do
Brasil, que tem algumas bacias muito grandes, sobretudo a do São
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Francisco, que, além de grande, com seus 640.000km 2, tem uma
característica alongada, faz com que, no contexto de toda a bacia, as
relações da sua sociedade, do trecho mais alto ao mais baixo, vão se
perdendo, porque a bacia é maior do que muitos païses do mundo.

Portanto, o Comitê de sub-bacia, que, em boa hora, o Gorutuba toma
providências para instalar, cresce em importãncia, pois está ligado à gestão
estadual das águas dentro de Minas, não estando, por isso, desconectado do
Comitê do São Francisco como um todo. E importante que todas as sub-
bacias do São Francisco - sendo que as muito pequenas devem se agregar
duas a duas, ou três a três, para formar comitês de uma área mais
confortável para a gestão - suscitem o debate, a fim de levantar o papel que a
bacia e seu comitê devem desempenhar na tomada de decisões tão
importantes como a da transposição. Portanto, se essa iniciativa estiver se
multiplicando por todas as sub-bacias, esses comitês estarão dando um
contributo muito forte à boa decisão tomada.

O Sr. Augusto César Soares dos Santos - Sou engenheiro agrónomo da
RURALMINAS. Devido ao fato de estarmos em uma Casa Legislativa, com a
presença de pessoas de várias regiões e de outros Estados integrantes da
bacia do São Francisco, gostaria de fazer, rapidamente, uma comunicação e
um pedido. A comunicação é a seguinte: no Estado de Minas Gerais,
estamos, sob a coordenação executiva da RLJRALMINAS e do IGAM,
elaborando o Plano Diretor das Bacias e Afluentes do Rio São Francisco, que
estará fornecendo, em dois ou três meses, uma radiografia da bacia, para
que possamos elaborar os programas e tomar as medidas necessárias à
recomposição ambiental dessa bacia, desde São Roque, na serra da
Canastra, até a área do Carinhanhe. Já que temos, como unidade de
planejamento, a bacia hidrográfica, meu pedido seria o de que os membros
da Mesa e seus pares não deixassem seguir à frente os estudos da

zi transposição sem que tivéssemos o plano diretor da bacia como um todo.
Precisávamos ter a radiografia da bacia, sabendo suas mazelas e seus
problemas e se, de fato, temos água disponível em quantidade e qualidade,
para, depois, tomar alguma providência referente á transposição. Nesse
caso, pediria ao Dr. Garrido que explanasse sobre esse plano diretor como
um todo, pois, em Minas Gerais, já o estaremos terminando em julho ou
agosto.

O Sr. Raimundo Garrido - Estamos em um processo de atualização de
alguns planos já prontos desde o início da década de 90, para, depois,
começar a estabelecer a sua consolidação. Os planos do Estado de Minas
Gerais levam uma vantagem muito grande por serem mais recentes, e, por
isso, vamos equalizar, no tempo, os anteriores. Recordo-me de que, quando
trabalhava na Bahia, chegamos a fazer o Grande, o Corrente e, ainda, os da
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margem direita, rios perecíveis e intermitentes, como o Santo Onofre, o
Carnaúba de Dentro, o Pargeus e outros da região. Quando fui para Brasília,
trabalhar com o Dr. Paulo e o Dr. Fernando Rodrigues, já se estava fazendo
o plano dos afluentes alagoanos e sergipanos, sendo que a CODEVASF
havia se encarregado de trabalhar no Brígida e em outros do Estado de
Pernambuco. Sendo assim, pretendemos partir para essa consolidação, com
a nova ordem que virá, em razão da criação da Agência Nacional de Aguas.

Com a formulação da política, remanescendo na esfera da Secretaria de
Recursos Hídricos, com a tarefa mais aliviada porque as funções operativas
serão trasladadas para a ANA, teremos como impor velocidade maior não só
aos planos diretores de interesse do São Francisco, como também aos de,
paticamente, todas as bacias onde haja necessidade de trabalho de
planejamento, ou seja, aquelas sujeitas a conflitos, poluição, escassez ou
inundação. Teremos, neste segundo semestre e, sobretudo, em 2001, grande
avanço na elaboração do Plano Diretor do São Francisco.

O Sr. Paulo Maciel Júnior - Sou representante do Comitê da Bacia do Rio
das Velhas, da Prefeitura de Belo Horizonte. Cumprimento o Dr. Garrido pela
defesa que fez da Lei n° 9.433 e dos comitês de bacias de rios de domínio
estadual. Quanto à transposição do rio Piracicaba, em São Paulo, que nasce
em Minas Gerais, na bacia do rio Jaguari, temos situação típica, em que
Minas não participa do comitê da bacia, já que é um rio federal; no entanto, o
Estado de São Paulo, que deveria ajudar Minas a preservar suas águas para
o abastecimento, tem feito gestões para a restrição do uso da água em
Minas. Nesse sentido, observamos que a legislação do ICMS ecológico do
Paraná é bastante interessante. Pena que Minas, quando fez a sua,
modificou o conceito contido na legislação paranaense, segundo o qual os
municípios que preservam seus mananciais e fazem o abastecimento de
água em favor de terceiros recebem uma parcela do ICMS em razão da
restrição que sofrem ou do investimento que fazem na preservação desses
mananciais.

Quanto à parte financeira, observamos, pelo resumo do projeto, hoje
distribuído, que será encarado como usuário. E, assim sendo, estará sujeito
ao pagamento da cobrança pelo uso da água. Neste aspecto, gostaria que o
Dr. Theodomiro nos dissesse se há relação entre a proposta de investimento
e o plano de apenas R$1 .200.000.000,00. Só o plano de recuperação do rio
das Velhas, projeto desenvolvido pelo PROSAN, está orçado em
RS1.170.000,000,00. O valor de R$1.200.000.000,00 é ínfimo para toda a
bacia do São Francisco, considerando seus problemas. Lembramos que o
investimento feito pelo Estado e pelas Prefeituras de Belo Horizonte e
Contagem para a recuperação das bacias do Arrudas e do Onça foi da ordem
de US$220.000.000,00. Recuperação de bacias representam investimentos
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altos, pois não se consegue reverter, com pequenas quantias, o estágio
de degradação a que chegaram. Perguntaria ao Dr. Theodomiro o que pensa
sobre a restrição de uso e se tem idéia do valor a ser gasto na recuperação
do Velho Chico.

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Trouxemos um trabalho feito há quatro
ou cinco anos - não tenho a data precisa - por um grupo de trabalho que
estudou e quantificou isso. Com  relação ao tratamento de esgoto de parte
dos 503 municípios da bacia, o tratamento só em 120 municípios ficava em
torno de USS756.000.000.00. A recuperação da hidrovia gastaria também
soma alta, em torno de US$3.000.000.000,00, porque há áreas que
pretendem criar condições para a implantação de indústria de equipamentos
para proteção de margens, etc.

O Dr. Mayrink está com esse documento, o senhor pode ver com ele.
Trouxe para ele, hoje, outro documento, que é o Plano de Revitalizacão do
São Franciscc, feito pelo Ministério, ás carreiras. Contrataram uma firma do
Or. Mofina, e, em três meses, esse senhor percorreu o São Francisco e
apresentou um plano de reabilitação do rio. E esse que está em torno de 1
bilhão. Dr. Mayrink tem o documento que eleva isso para a ordem de 18
bilhões, entre reflorestamento, contenção para o problema da erosão, porque
o São Francisco tem 13% de sua bacia, ou seja. 82.O00km de solo
susceptível de erosão. Estão qualificados, inclusive, em áreas que têm mais
de 4% de ( ... ), que têm arraste anual em torno de 10.000ha de solos
agricultáveis e áreas que são submetidas à pecuária intensiva em regime de
grande pluviosidade. Isso significa, no São Francisco, 13% da área da bacia
de 640.000km2. Esse documento está na mão do Dr. Mayrink. o senhor pode
fazer uso dele e aquilatar as duas pretensões, tanto a do Ministério quanto
essa, que é a mais próxima da realidade-

0 Deputado Marco Régis - Primeiramente, gostaria de dizer da honra de
participar desta Mesa como parlamentar desta Casa, com o Dr. Paulo
Romano, o Prof. Theodomiro, o Dr. Garrido, representante da Secretaria de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, o Dr. Sérgio Menin e o
colega Carlos Pimenta. Quero fazer uma colocação a mais, relativa aos
custos do financiamento citado pelo Dr. Garrido. Acredita que o custo
colocado da obra, que nos foi dito pelo Secretário de Infra-Estrutura e de
Recursos Hídricos do Ministério da Integração Nacional, na semana passada,
ficaria em torno de R52.200.000.000.00 ou R32.900.000.000,00;
R35.200.000.000.00 ou R$5.900.000.000.00, sendo dois ponto alguma coisa
para transposição, um ponto alguma coisa para interligação da bacia do São
Francisco com o Tocantins, e um ponto alguma coisa para revitalização.

Já foi dito que seria um valor superior. Gostaria que comentasse sobre isso
e se esse projeto não camufla uma nova tentativa do FMI de privatizar o setor
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hidrelétrico brasileiro acenando com esses custos aparentemente baixos
e que as privatizações poderiam superá-las, quando, na verdade, será o
contrário.

E, para concluir, gostaria de dizer da posição da Assembléia Legislativa;
dos 77 Deputados, 71 são convictamente contrários à privatização do setor
hidrelétrico, porque entendemos que seria uma entrega ao capital privado,
principalmente àquele capital predador, explorador, o dominio das águas, que
tem muito mais transcendência do que a geração de energia elétrica.

Gostaria que o senhor fizesse algum comentário sobre isso.
O Sr. Raimundo Garrido - Obrigado, Sr. Deputado. Primeiro, a questão dos

custos: os RS2.900.000.000.00, que é o número que, nos últimos cinco anos,
esteve sendo objeto da discussão e da apresentação por parte da SEPRE
(?), mais recentemente o Ministério da Integração Regional, reflete os custos
das obras de superestrutura. Tive a oportunidade de, conversando com o
Secretário de Infra-Estrutura, obter essa informação.

Quanto à interligação do Tocantins, não tive ainda oportunidade de ver o
projeto, tampouco o orçamento correspondente, mas os dados históricos de
que dispúnhamos, desde os estudos de 1983, feitos pelo extinto DNOS,
atualizados, ficariam na casa de US$1 .200.000.000,0Q.

Quanto à revitaIização, quero crer que os estudos ainda mereçam um
aprofundamento maior. Para se ter idéia dessa necessidade, veja-se que, por
ano, a erosão superficial da bacia custaria, se fôssemos fazer a correção,
utilizando fertilizantes e outros aditivos que regenerassem a capacidade de
reprodução do solo, deteriorada pela erosão superficial, RS1.200.000.000,00.
Então, como há muito mais coisas para se fazer quanto à revitalização, quero
crer que essa cifra careça de uma avaliação mais detida, mais aprofundada.

Sobre a segunda parte a que V. Exa. se refere, não teria capacidade de
responderá questão do FMI, mas, quanto ao resto, posso dizer, de cadeira,
com segurança, que, ao se privatizar o setor elétrico no Brasil, o que,
efetivamente, se privatiza é a planta industrial de geração de energia elétrica.
As águas ficam. As águas são públicas, pela Constituição brasileira. E
imaginemos: uma vez privatizada determinada planta de geração de energia
elétrica, o novo proprietário da planta se submeterá, segundo a Lei n° 9.433,
às diretrizes que devem ser tomadas pelo comité da bacia, porque, como
usuário da água na bacia - ele não será mais do que isso -, estará
representado no comitê e deverá discutir os interesses do setor elétrico
naquela bacia, para que o comitê convirja para uma decisão sobre o que
fazer e o que não fazer.

Se isso não ocorre hoje - aludo ao sinal negativo feito com a cabeça pelo
Dr. José Theodomiro -, é porque os comités não estão atuando na sua
plenitude. A explicação para uma parte dessa falta de atuação é que ainda
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não temos a cobrança pelo uso da água implementada, mas já a teremos
nos próximos 60 dias, com a abertura das portas da futura Agência Nacional
de Aguas, que já traz, aliás, o pagamento do setor elétrico, que será o
primeiro setor a pagar.

A segunda razão - o Dr. Theodomiro pode dizer melhor que eu - é que falta,
em inúmeras bacias do Brasil, um conjunto de pessoas abnegadas, como o
Dr. José Theodomiro, o Prof. Mauro Viegas, quando era Presidente do
SEIVAP, a Dra. Regina Greco, Presidente do Comitê do Secretário Paulo
Maciel, que pudessem dedicar mais tempo, porque nem todos podem, cada
um tem outros afazeres, à causa do comitê. Com isso, estaríamos seguros
de que o setor elétrico estaria inteiramente subordinado ás decisões dos
comitês.

Essa é a bandeira do setor que nos vemos obrigados a empunhar, sem o
que o processo não haverá de prosperar.

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Sr. Presidente, discordo totalmente do
Dr. Garrido. No caso da CHESF, a barragem de Sobradinho é regularizadora
do rio. Todas as barragens abaixo de Sobradinho são a fio d'água e
movimentam suas turbinas com a água de Sobradinho. Por isso apelamos ao
Presidente da República, em primeira instãncia, no momento em que falou na
privatização, dizendo que todos os usos abaixo do Sobradinho eram reféns
da manobra de Sobradinho.

Vender Sobradinho a alguém seria vender todo o terço inferior do São
-Francisco, porque todos os usos seriam reféns dessa manobra. Quem vai
aplicar esse capital para comprar uma geradora de energia e dizer não, não
tive água suficiente nesse período úmido, mas tenho que soltar água para
abastecimento humano e irrigação, enquanto comprou água para gerar
quilowatts? O negócio dele era gerar quilowatts e foi com essa argumentação
que o Presidente da República nos honrou com o reconhecimento, dizendo
que Sobradinho e Itaparica não entrariam na venda da CHESF, como, até
hoje, está sendo dito pelo Ministro. Mas foi por iniciativa nossa a
argumentacão nesse sentido ao Presidente da República.

Não acredito. Pode até ser bandeira nossa, e é. Mas não é definitivo.
Quando se vende uma barragem, não se vende somente a motorização.
Querem comprar o que move a motorização. Isso não acontecerá nunca.
Ninguém se submeterá a isso.

Tanto é assim que, recentemente, o Deputado Clementino Coelho
apresentou um projeto - já passou na Comissão de Economia e vai para a
Comissão de Constituição e Justiça - segundo o qual o Governo Federal não
se obriga a indenizar quem arrematar uma hidrelétrica dessas pela água que
tiver de soltar para outros usos. Como estava sendo projetado, o Governo
deveria pagar indenização nos casos em que não houvesse geração de
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energia. Esse projeto passou esta semana na Comissão de Economia,
por 16 votos a dois, e foi para a Comissão de Constituição e Justiça.

Na realidade, quem fosse comprar uma hidrelétrica dessas somente
trabalharia para a geração de energia, e o Governo se obrigaria a indenizar
as vazões destinadas a outros usos. Portanto, discordo da posição do Dr.
Garrido, frontalmente.

O Sr. Raimundo Garrido - Dr. José Theodomiro, é uma questão de
acreditarmos no que defendemos do que resultou a Lei n° 9.433, e os editais
de licitação para a privatização serem claros quanto a essas regras, ou não
acreditarmos. Ninguém compra água bruta neste País. Ninguém pode
comprar um bem que é público, constitucionalmente. E uma questão de ser
claro nas regras de privatizacão.

O Sr. Presidente - Quero ler uma pergunta do Sr. Jairo Eustácuio Pereira
da Silva, que quer um comentário do Dr. Paulo Romano: "O Município de
Santo Antônio do Monte, juntamente com mais de 30 outros municípios que
compõem o comitê da bacia do rio Pará, um dos maiores afluentes do São
Francisco, localizado em uma das regiões mais industrializadas de Minas
Gerais, já possui vários projetos. Entretanto, até omomento, nenhum centavo
foi alocado para resolver os problemas ambientais da região."

O Sr. Paulo Romano - Acredito que, assim como a bacia do rio Pará,
qualquer outra bacia, como a do rio das Velhas, que é muito mais estudada e
tem problemas críticos levantados há muito mais tempo, tem graves
problemas, e nunca vai haver dinheiro disponível para atender todas as
demandas. Estou falando mais como ex-Secretário de Recursos Hídricos,
como gestor público, do que como consultor, porque não tenho acesso às
possibilidades do município, do Estado e do Governo Federal, pois essa
questão também precisa, como as questões ambientais, as questões de uma
bacia, as questões relacionadas com a gestão da água, ser posta para toda a
sociedade. Talvez a nossa maior deficiência, que a lei tenta repor, seja o
exercício federativo na questão de gestão da água. Democracia, participação,
mas, sobretudo, exercício federativo. Falo como quem quer ajudar. E preciso
mostrar o que pode sair do município, o que pode sair do Estado e também
ter até mais condição de cobrar o que pode sair do Governo Federal. Repito,
não sou gestor.

Quanto ao orçamento deste ano, só para se ter uma idéia, numa reunião
feita há três meses, foram apresentadas cerca de 70 propostas. E,
obviamente, sabemos que hão há recursos para atendê-las prontamente.
Mas, certamente, projetos exemplares ainda deverão ter acolhida dos
Governos Federal e Estadual ainda este ano, sobretudo com essa
mobilizacão e valorização da agenda sobre revítalização dos recursos
hidricos na bacia do São Francisco.
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O Sr. Presidente - Neste momento, queremos agradecer a participação

de todos. Entendemos que o tema é palpitante e carece de maiores
informações, principalmente do Governo Federal, porque parece já ser uma
decisão tomada, esperando apenas o momento de iniciar esse megaprojeto
para o País.

Queremos também ressaltar a posição de Minas Gerais. Mostramos as
dificuldades que estamos enfrentando, os problemas sérios, projetos
secundários à transposição que precisam ser levados adiante, como o
projeto, que existe há 20 anos, de construção da barragem do rio Jequitai,
um dos principais afluentes do rio São Francisco. A barragem teria várias
funções: a regularização das águas do rio São Francisco, a geração de
energia elétrica e a irrigação de 43.000ha na microrregião das cidades de
Pirapora e .Jequitai. São projetos importantes que compõem todo o estudo da
transposição e que precisam urgentemente sair da gaveta e vir à tona.
Entendemos que os problemas são sérios, como o assoreamento, como
vimos aqui, a destruição dos rios e de suas matas ciliares.

Entendo que Minas Gerais não pode ser contra um projeto dessa natureza,
mas temos que levar esses problemas em consideração.

Há uma questão que fica no ar, ao se utilizarem essas águas do rio São
Francisco para transposição. E se Minas precisar, num curto espaço de
tempo, ampliar sua área de irrigação, com projetos aqui no Estado? Qual a
força que teremos futuramente para poder implantar os nossos projetos? São
questões que estão sendo levantadas e que farão parte de um conjunto de
documentos que serão levados ao Governo Federal, colocando o
posicionamento de Minas, e acho que tem de ser dessa forma.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos ao Dr.

Sérgio Menin, pela sua participação, ao Dr. Raimundo Garrido, pela sua
disposição em vir aqui nos dar informações importantes, ao Dr. José
Theodomiro, ao Dr. Paulo Romano, ao Deputado Marco Régis, bem como ao
público em geral, pela honrosa presença, e encerra a reunião, convocando os
Deputados para as especiais de amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 89a REUNIÃO ESPECIAL, EM 201612000
Presidência dos Deputados José Braga e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Arnbrósjo Pinto - António Andrade - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Hely Tarqüinio -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite
- Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise - Sebastião Navarro Vieira
- Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 9h11min, 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 Antônio Andrade, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Deputado Federal Cleuber Carneiro, membro do grupo de
trabalho da Câmara dos Deputados destinado a tratar da transposição do rio
Sãc Francisco e da revitalização de seus afluentes; Deputado Ramilson
Ramos, representante da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco;
Deputado Augusto Bezerra, representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Sergipe; Cassilda Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê de
Qualidade da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -
ABES -; Jackson Sávio de Vasconcelos, Diretor Técnico da Fundação
Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME -; ex-Deputado
Federal Paulo Romano, Consultor da OEA-SRH; e ex-Deputado Estadual
Roberto Amaral, Diretor da SUDENE-MG.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento do Ciclo de

Debates Transposição das Aguas do Rio São Francisco, com o tema
"Expectativas e Demandas dos Estados Envolvidos".
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Palavras do Sr. Presidente

Srs. Deputados, debatedores, minhas senhoras e meus senhores, a
realização cio presente Ciclo de Debates, que estamos encerrando hoje com
bom saldo de resultados, coincide com a divulgação de noticias vindas do
Governo Federal sobre a transposição das águas do São Francisco.

Segundo a imprensa, o Palácio do Planalto já teria dado o sinal verde para
a arrancada do projeto, só que com abrangência ainda maior: fala-se agora
de dupla transposição: das águas do rio Tocantins para o rio São Francisco e
deste para o semi-árido do Nordeste. A se confirmar a informação, ela vem
ratificar que este evento institucional foi promovido pela Assembléia mineira
em momento bastante oportuno. Mas, sem sermos parciais, confessamos
que estamos preocupados com a pretendida intervenção do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Afinal, a filosofia de exercício do poder
esposada por S.Exa. - caracterizada, entre outros aspectos, pelo fisiologismo
- pode ser prejudicial no trato de assunto com tamanhas implicações.

Em especial, é de verificar as conseqüências que advirão ao meio
ambiente. Estamos falando agora de interligar dois ecossistemas distintos.
Como se sabe, as experiências de transplante de flora e fauna já realizadas
foram extremamente negativas. Exemplo típico é a introdução, na bacia do
São Francisco, de espécimes de peixes amazónicos: a fauna original do
Velho Chico está hoje sob concreta ameaça.

Sem querer cerrar fileiras contra o projeto, vamos reiterar o que já
dissemos antes: em ano eleitoral, as soluções imediatistas têm em mira o
resultado das urnas, mas podem criar, em médio e longo prazos, problemas
de gravidade. O ideal será examinar o assunto de maneira isenta e
ponderada, levando em conta que o projeto é irreversível.

Repetimos que a solução definitiva para as secas do Nordeste já não se
pode esperar. Nesse sentido, manifestamos nossa satisfação pelo bom
trabalho realizado durante este ciclo de debates. Se da discussão nasce a
luz, o que discutimos neste parlamento muito ajudará na solução do
problema.

Em nome do Legislativo mineiro, agradecemos novamente aos ilustres
expositores, debatedores e participantes, transmitindo-lhes nossa saudação a
mais cordial. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Cleuber Carneiro
Querido Deputado Gil Pereira, companheiro de andanças pelo Norte de

Minas e pelo vale do São Francisco, por quem tenho deferência e carinho
especiais e grande respeito; senhores debatedores dos vários Estados do

.,I Nordeste que aqui se encontram; Dr. Roberto Mauro Amaral; Dr. Paulo
Romano; demais Deputados e Deputadas; senhoras e senhores, permitam-
me revelar um sentimento que me acometeu ao subir as escadas desta
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corredores e dos bancos em que passamos 20 anos de nossa vida,
ascuitando os sentimentos de Minas, participando do seu cotidiano,
convivendo com seu povo. Voltar à Casa de Tiradentes, para quem teve a
felicidade de nela passar cinco legislaturas consecutivas, constitui um
momento de alegria e prazer. Aqui fiz um a prendizado, aqui desenvolvi
aptidões e sentimentos, e aqui cresceu minha mineiridade. Tive, durante 20
anos, a oportunidade de ocupar todos os postos nesta Casa. Presidi-a
dezenas de vezes, fui seu 1 0-Vice-Presidente por duas legislaturas, fui Líder
do PFL, fui Deputado participante de todos os grandes embates que aqui
tivemos a partir da Constituição, onde escrevemos a pá g ina da defesa social
e da segurança pública. Temos a graça de ter sido quem deu o chute inicial e
acompanhou durante muito tempo a Lei Robin Hood, que nasceu de nossa
alma, antes mesmo de ser de nosso espírito.

Outra grande alegria é estar aqui para falar de um tema que é bem do
nosso desejo, do nosso gosto, e que nós conhecemos muito bem: falar sobre
o Velho Chico, falar sobre o São Francisco. Barranqueiro, nascido à beira do
rio, ainda com todas as minhas raízes lá, bem fincadas, vivi, vivo e - sempre
digo - haverei de morrer no São Francisco. E urna coisa atávica e um desejo
que tenho na alma.

Falar do São Francisco nessa hora em que a consciência nacional se volta,
em que todas as preocupações se voltam para o tema é muito importante
para nós que temos o rio dentro do coração, o rio dentro de nossa alma. Na
hora em que a CNBB, o Ministério Público, os parlamentos, a Cãmara
Federal, a Presidência da República se envolvem, parece até que elegem o
tema como o grande feito, até faraônico, do nosso Presidente Fernando
Henrique. Faiar desse tema, quando sentimos que, do ponto de vista
institucional, do ponto de vista do Executivo, todas as forças já estão em
marcha, pela voz do Ministro de Políticas Regionais, pela voz dos arautos da
Presidência, nos dá a certeza de que o tema está na ordem do dia e de que a
decisão política está tomada:

Sobre a transposição do rio São Francisco, temos algumas indagações e,
nesta semana, fomos à nascente do rio, fomos ver o olho d'água que gera a
corrente e que faz o rio atravessar Estados. Lá tivemos a tristeza de ver que
a serra da Canastra está em quase abandono; de ouvir do Prefeito de São
Roque de Minas que não há gasolina para os carros do IBAMA.na  hipótese
de um incêndio, para a defesa daquele santuário. Até o dinheiro que entra
das visitações do parque é recolhido diretamente ao caixa do Governo
Federal, sem retorno, apesar de ferir lei que determina que a metade fique lá.

Enquanto os helicópteros chegavam com Deputados e pessoas para visitar
o parque, vi o Prefeito atônito diante da impotência de ser o guardião da
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nascente do rio, guardião desse tesouro. Coisas de Brasil, infelizmente.
São coisas nossas.

Depois de São Roque, estivemos aqui num debate longo e acalorado, em
que ouvimos exposições de mineiros ilustres.

Vejo aqui o professor da Universidade Federal, que fez belíssima
exposição, crítica e oportuna, mas também matemática e incisiva, diante do
quadro que se impõe.

É de estarrecer - e me permito falar diante dos companheiros dos Estados
do Nordeste que estão presentes - que Minas esteja sendo uma abstração
nesse problema. Não se fala em Minas Gerais na transposição. Conversava
com o Deputado Paulo Romano minutos atrás, e ele me dizia que só agora
estamos tendo a consciência, só agora Minas está sendo vista dentro desse
contexto.

Não li o relatório do ilustre relator Marcondes Gadelha. uma das
inteligências mais vivas do Congresso, mas o sub-relator, Deputado Guerra,
disse-me que no relatório de Marcondes Gadelha a palavra "Minas" não é
mencionada. E - pasmem os senhores! - Paulo Romano me garante que a
palavra "revitalização" também não é citada no relatório.

Ficamos surpresos de ver como as coisas se colocam. O tema está sendo
debatido todos os dias. Não faltam vozes em todos os cantos, umas para
defender e outras para acusar, mas a verdade é que somos o Estado que
fornece 75% das águas do rio São Francisco. O rio não vive sem Minas. Se
as providências básicas, necessárias, urgentes, já até demoradas, não forem
tomadas aqui, agora, já, antes da transposição, vamos ter de repetir o
Gabeira. O Velho Chico está morrendo, e o Gabeira, com seu jeito insinuante
e inteligente, vem dizer que não se faz transfusão de sangue de moribundo.
Logo, não se pode fazer transposição de um rio que está morrendo. E mais
ou menos essa a idéia.

E de estarrecer o fato de não se falar em Minas no relatório básico do
relator. Já convoquei o Deputado Rafael Guerra, sub-relator, para comigo e
com quem mais quiser entregar quanto antes um relatório mineiro da
situação. Não entendemos como falar em transposição do São Francisco
sem falar de Minas Gerais e dos nossos problemas.

Digo isso com muito sentimento porque vivi o tempo todo no rio. Nasci
barranqueiro, e a minha vida é intimamente ligada ao caudal. Conheci esse
rio navegável e nele viajei centenas de vezes. Sou mineiro de adoção, vinha
da Bahia estudar em Minas, porque naquela época Januária se constituía em
um pólo educacional forte, e todo o sertão de Pernambuco, Bahia, etc. vinha
para Januária estudar. E eu vinha de vapor. Fiz centenas de viagens na
Companhia Baiana de Navegação, no vapor Benjamin Guimarães, aquele
apito que só nós sabíamos ouvir, um apito de fazer chorar.
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Viajei na Navegação Mineira, na Comércio e indústria e hoje, para

tristeza nossa, sequer temos no rio as barcaças tradicionais folclóricas, com
aquelas carrancas que norteavam a sua navegação. O intercâmbio comercial
acabou, assim como o sócio económico, e já não temos nada. Mal e mal,
temos canoas, barquetes, etc., que hoje singram o rio.

Conheci um rio de água potável, onde tomávamos banho e podíamos até
beber água. Hoje, sabemos que o São Francisco é o esgoto continuado de
Belo Horizonte, através do rio das Velhas. Conheci um rio que tinha vida,
quando a metalurgia não fazia dele o escândalo que ocorre hoje,
contaminando suas águas e acabamos com os seus peixes. Era um rio
piscoso. Seus surubis e dourados eram famosos. Havia lagoas marginais que
repovoavam o rio. O rio Pandeiros, único pântano mineiro, era um santuário
onde havia a desova e a piracema. Tudo isso acabou.

Então, o tempo urge. Tenho pouco tempo para falar e preciso me retirar ás
11 horas, porque tenho um compromisso em Brasilia ao meio-dia, mas acho
que temos de tomar uma providência. Minas precisa reagir e a hora é agora.
Ouvi a palavra do professor que está nos escutando, senti a sua indignação
com tudo o que está havendo. Ele comanda o Projeto Manuelzão com tanto
carinho e apreço. Vi também o carinho do sub-relator Rafael Guerra, ao falar
do colega médico que ele teve. Senti o carinho, o respeito e o apreço que ele
tem por aquilo que defendeu.

Então, acho que Minas precisa reagir. Nosso Governador foi a Brasília e,
diante do grupo da transposição, composto de mais de 50 Deputados, disse
que Minas é favorável. Sim, Minas é favorável. O sentimento mineiro é, antes
de tudo, solidário. E claro que ninguém é contra um projeto para levar água
para o Nordeste. Acho que esse problema nem é governamental. Não se
trata de um problema político. E até ético. Mas, se Minas não tomar uma
posição séria, definitiva e corajosa, deixando essa posição favorável, e
demagógica que está tendo, vamos ter problemas. Vamos ter problemas
porque sabemos que Três Marias, todos os anos, gera menos energia por
falta de água. Ela diminui a capacidade de geração todos os anos. Inventam
o horário de verão, horário não sei de quê, porque falta água.

Sabemos também que o Projeto Jaiba, que fica no coração da minha
região, que é o maior projeto de irrigação da América Latina, poderá estar
sentenciado à morte se não tivermos água suficiente para alimentá-lo. Esse
projeto vem, há mais de 20 anos, devorando - temos ali um ex-Diretor da
RURALMINAS que sabe disso - somas altíssimas do Governo federal, do
Governo do Estado e de organismos internacionais. Esse projeto não pode
ser diminuído logo agora, quando parte para a sua terceira fase, logo agora,
quando o assentamento ocorre, quando as coisas estão fluindo e os
resultados positivos estão chegando, não é Fantini? Você, que deu uma vida,
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que é um sacerdote do Jaíba, sabe do que estou falando. Esse projeto
não pode sofrer uma solução de continuidade-

0 nosso sonho californiano de ver as nossas margens gerando, produzindo
para o Pais, também não pode ser contido. Quem pensa que o simples
passado do rio gera desenvolvimento e riqueza está enganado. Somos a
região mais atrasada do Pais, talvez uma das piores do globo. O simples
passado não tem o condão milagroso de criar a riqueza. Quem pensa que o
passado do rio supre tudo, está errado.

A 6 km das margens, morremos de sede. Isso ocorre em minha cidade,
Januária, e em todo o Norte de Minas. O gado não anda essa distância, e
ninguém vai buscá-lo. Então, não vai haver esse condão milagroso nem
milagreiro com a simples transposição. Queremos produzir mais, e é bom e
necessário que se produza, mas um hectare irrigado na Bahia e em Minas vai
custar 100 vezes menos do que na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Digo
isso sem nenhum desapreço ao pessoal de lá. Sou favorável à transposição
Acho que se trata de um sentimento ético, solidário, morai. Transpor um rio
que estamos vendo morrer a cada dia fica difícil.

Quem não conhece a situação dos nossos afluentes? Quem não conhece a
situação do rio Verde Grande? Quem diz que ele está morrendo, está
mentindo. O rio Verde Grande morreu, acabou. O Wanderley. o José Braga,
o Gil Pereira sabem que estou falando com propriedade. Se nós, mineiros,
não tivermos a coragem de resistir agora, se não sairmos da posição cômoda
e demagógica de quem quer fazer política hoje ou amanhã, dizendo sou
favorável, sou favorável, não vamos resolver nada. Somos favoráveis, sim.
Acho que esse projeto é dividido em três fases bem distintas, ou seja, da
transposição, que todos colocam em primeiro lugar, mas eu em último, da
revitalização, que para mim é a principal, e nesse sentido há uma carta
chamada Compromisso pela Vida, assinada pelo Presidente da República e
pelos Governadores, na qual é esboçado, com muita clareza, que a
revitalização precede e deve preceder qualquer situação, e, por último, a
transposição do Tocantins, todas com custos definidos, formando um Jumbo
de quase R$6.000.000.000,00 para, - quem sabe? - constituir essa obra
faraônica de Fernando Henrique li.

Acho que chegou a nossa hora. Nós, do grupo de trabalho da Câmara
Federal, vamos fazer o nosso relatório em conjunto. O Deputado Rafael
Guerra é o sub-relator. Quem quiser poderá se juntar a nós. Vamos fazer
esse trabalho, colocando o ponto de vista de Minas, dando as nossas
diretrizes, as nossas assertivas, as nossas afirmações, os nossos desejos.
Não nos importa que a sinalização executiva esteja dada, que digam que a
obra terá de ser feita, que é a obra do século, do milênio. Em síntese, penso
que não podemos ficar fora do contexto. 0 rio nasce aqui, os grandes



480
afluentes estão aqui, 75% das águas sairão daqui. Quem tem mais razões
de ter apreensões no futuro, somos nós. Na hora em que a Iãmfna chegar ao
Rio Grande do Norte, à Paraíba, ao Piauí, vamos ter de garanti-Ia.

Vou falar - e novamente me desculpem os nossos colegas do Nordeste -
com sentimento de pau-de-arara, que sou, que, na hora de começar a coisa,
somos muito incisivos - um copinho de água para matar a sede, etc. -, mas,
quando houver esse copinho de água, vão querer navios navegando. Não sei
como ficaremos.

No meu entendimento, a questão é lógica. O rio, a água, é um bem comum,
de todos. Estou longe de pensar que o rio mineiro é todo nosso. Mas é nosso
também. Somos contra. Não podemos ser alijados do processo nem
desconhecidos no contexto de um relatório sobre a transposição do São
Francisco. Acho que pecou - e gravemente - o meu querido amigo e
correligionário do PFL, Marcondes Gadelha, ao omitir as palavras 'Minas" e
"revitalização do rio".

Hoje há várias posições no Congresso, e a minha posição é esta. Vi a
posição interesseira da Bahia, querendo saber o que iria levar com isso, e a
posição fantástica de Pernambuco que é favorável contra. Nunca vi na minha
vida essa posição. Mas acho que devemos ser favoráveis por consciência,
por sentimento e por tudo. No entanto, devemos, antes, querer garantir
medidas saneadoras que antecedam à transposição. Sem a revitalização,
Minas estará fora do contexto. Sem irmos às nascentes, aos nossos
afluentes e fazermos as barragens reguladoras do rio e o tratamento do
esgoto de Belo Horizonte, será um caos.

A única Capital brasileira do vale do São Francisco é Belo Horizonte. Pouca
gente se dá conta dessa situação. Belo Horizonte é o vale do São Francisco.
Nenhuma capital nordestina pertence ao vale do São Francisco; Belo
Horizonte pertence - e é a única. Mas joga o seu esgoto inteirinho no rio das
Velhas para poluir e contaminar o rio São Francisco.

A minha posição é muito clara. Queremos o rio vivo, recuperado, sem
assoreamento nem poluição. Não queremos história nem folclore nem
conversa fiada sobre o rio São Francisco. Quem é de lá e acompanhou todos
os planos, mudanças de nomes dos organismos federais que cuidaram dele,
quando o rio tinha 1% da renda da Nação, no tempo de Manoel Novaes e da
Comissão do Vale, já não quer isso Basta! Temos lá um guia, um livro da
exploração do rio São Francisco.

O Imperador Dom Pedro II mandou um engenheiro de altissimo gabarito
fazer o levantamento E ele o fez légua por légua. E claro que a exploração
não é determinante de transposição. O engenheiro fez a identificação de
todos os problemas do rio. Pasmem os senhores - outro dia, eu disse na
Cãmara: há 150 anos, o engenheiro Alfred dizia que o porto de Januária iria
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deixar de existir: "Ali não se atracarão mais navios, porque será
assoreado, se não fizermos um trabalho de enrocamento de pedra a tantos
metros, segundo princípios da Engenharia". E deu o custo.

A minha discussão é política. Não tenho dados técnicos, como quanto vai
sair de água, etc. A minha visão é política, global. Ser ou não ser. Fazer ou
não fazer. Naquela época, o engenheiro Alfred, se não me engano, estimava
o custo da obra em trinta mil réis. Parece até dinheiro de Judas. Mas a obra
não foi feita. São passados 150 anos, mas a decisão política de fazê-la não
houve.

Não adianta D. Pedro li haver gritado que vendia as jóias da Coroa para
salvar o Nordeste da seca. As jóias da Coroa não foram vendidas, a
exploração do rio foi feita, as soluções foram apontadas. Chega de folclore,
chega de conversa fiada. Sentimos que o processo está aberto, a discussão
é nacional. O colega abriu sua pasta, e eu, de soslaio, dei uma olhada e vi:
CNBB não sei o quê do rio São Francisco; Ministério Público não seio quê do
rio São Francisco. Portanto, a sociedade brasileira está toda envolvida.

Faço um apelo a esta Casa e a nós, mineiros. Estamos diante de uma nova
batalha. Se cruzarmos os braços, vamos ser desconhecidos no processo, isto
é, a transposição será feita lá, sem que sejamos considerados cá. Então,
adeus ás nossas esperancas, aos nossos sonhos, às nossas Três Marias, ao
Jaiba, ao Projeto Pirapora, à navegação do rio, à recomposição das matas
ciliares- Minas tem de se levantar e, de pé, dizer ao Brasil: transposição sim,
mas com respeito, com garantia de que revitalizaremos o rio, sairemos desse
processo de conversa fiada, demagógico, protelatório, enganador das
populações que, pobremente, vivem lá, até hoje, para um processo real, que
defina um projeto sério, tão esperado pelo Pais.

Esta é a minha opinião, e estou à disposição para quaisquer perguntas.
Não sou técnico, não sou engenheiro, não conheço dados técnicos e não
quero conhecê-los. Quero conhecer o problema político, o problema de vida,
quero especializar-me no problema cidadão do rio São Francisco. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado Ramilson Ramos
Exmos. Srs. Deputado Gil Pereira, coordenador dos trabalhos de hoje, por

meio de quem abraço a Casa Legislativa de Minas Gerais, parabenizando-a
pela realização deste fórum, que precisa se multiplicar por todo o Brasil;
acredito que Minas Gerais dá um passo significativo para não se omitir em
um problema tão grave; Deputado Federal Cleuber Carneiro; Deputado
Augusto Bezerra, representante da Assembléia Legislativa do Estado de
Sergipe; Dra. Cassilda Teixeira, Presidente do Comitê de Qualidade da
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; Dr. Jackson
Sávio, Diretor Técnico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
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Hidricos; ex-Deputados Estaduais Roberto Amaral, Diretor da SUDENE-
MG, e Paulo Romano, Consultor da OEA; Srs. Deputados, Sras. Deputadas;
vou retomar uma frase de V. Exa., Deputada Gil Pereira, que, elegantemente,
disse que não pretende cerrar fileiras contra um projeto de tamanha
gravidade. Tenho certeza de que V. Exa. vai cerrar fileiras para que salvemos
o São Francisco e evitemos esse abuso de poder do Governo Federal.

Quero retomar uma frase do Dr. Cleuber Carneiro; ele disse que
Pernambuco é favorável e contra ao mesmo tempo. Sei que vou fazer um
pronunciamento favorável e contra ao mesmo tempo.

Srs. Deputados, preferi escrever para que as minhas idéias possam ser
mais bem compreendidas.

Como parlamentar e cidadão, preocupa-nos a anunciada transposição do
rio São Francisco sem convencimento técnico nem mesmo entre os agentes
do Governo Federal, que, isolados, definem o projeto.

Nesse sentido, este Governo impõe mais um abuso de poder e agride a
soberania nacional, quando põe em risco o futuro de um rio que hoje é um
vetor de desenvolvimento sustentado de uma região, de um país.

A água é, sem dúvida, o insumo de maior importância sócio-econômica
para o novo milênio. Hoje, pelo menos 1.300.000.000 de pessoas estão
privadas de seu suprimento adequado e mais de 5 milhões morrem
anualmente de enfermidades transmitidas pela água. Foge-se da seca mais
do que se foge da guerra. E lamentável que o total de migrações tenha
chegado, em 1998, ao recorde de 25 milhões de pessoas. Os conflitos de
usos estão cada vez mais ampliados, ao ponto de o Presidente francês
Jacques Chirac revelar que há, no momento, pelo menos, 70 conflitos
internacionais declarados por escassez de água.

Quero fazer um breve comentário. Concretamente, estamos entrando no
primeiro grande conflito de água no Brasil.

Um estudo do Fundo Mundial da Natureza (World Wide Fund, o prestigiado
F), alerta que o consumo de água praticamente dobra a cada 25 anos, e,

se o modo de gastá-la, de usá-la não for alterado, em 2008, cerca de 60% da
humanidade não disporá mais de água suficiente ou a terá em más
condições de uso.

Nesse contexto, o Nordeste, com apenas 3% dos recursos hídricos do
País, e o rio São Francisco, com cerca de 70% desse volume, passa a exigir
dos Governos Estaduais e Federal a decisão política de implantação de um
modelo institucional para a gestão integrada da bacia, um programa
prioritário de preservação do rio, além de um plano diretor, para execução
imediata.

Cabe evidenciar, também, que deve preceder o próprio debate da
transposição, primeiro, a preservação do rio São Francisco; segundo, a
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integração de bacias para realimentar o rio São Francisco na perspectiva
da transposição; terceiro, o estabelecimento das condições compensatórias
para a outorga de água por parte de cada um dos Estados outorgantes,
depositários fiéis desse recurso natural, assim reconhecidos não somente
pelo povo que aqui vive, como também pela Constituição Federal. A outorga
e as condições devem ser definidas pelo comitê da bacia e fundamentadas
em bases técnicas consubstanciadas no seu plano diretor. O Poder Executivo
Federal poderá, inclusive, delegar a esses Estados tal competência,
conforme o art. 14, § 1°, da Lei n°9.433, de 8/1/97

A utilização das águas do São Francisco tem implicações sérias em médio
prazo e, principalmente, em longo prazo, ambientais e sócio-econõmicas, e
exige que lhe seja dado um tratamento global, que oriente o manejo da bacia
como um todo, de modo que sua preservação seja assegurada. A
subordinação ao principio de uso múltiplo de qualquer rio implica hoje a
necessidade de implantação de gerenciamento do uso integrado da água-

Atualmente, apenas a operação coordenada dos reservatórios das bacias
que suprem o sistema CHESF para a produção de energia - sem dúvida, uma
operação complexa e difícil, mesmo sendo realizada por uma estatal com
ceda flexibilização política - acarreta ainda sérios conflitos de interesses nos
diversos usos. Caso esses reservatórios venham a ser operados pela
iniciativa privada, cuja prioridade seria a geração de energia elétrica, os
demais usos, como abastecimento humano, animal e industrial, navegação,
pesca, irrigação - abro parênteses para falar não só do Jaíba, mas também
do Salitre, do Baixo Jerecê e do Pontal -, além do controle de cheias e da
própria transposição das águas, como quer o Governo, teriam, sem dúvida,
seus conflitos bastante ampliados. Assim sendo, a privatização da CHESF é,
sem dúvida, a privatização das águas do São Francisco.

Um grande amortecedor desses conflitos poderia ser a lei que institui a
política nacional de recursos hídricos e cria um sistema nacional de recursos
hidricos. No entanto, é preocupante o poder definido na lei do Governo
Federal, sem a participação dos Estados e da sociedade nas decisões. A
aprovação, por exemplo, do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que
disciplina a outorga de água para energia pelo Conselho, cuja composição
tem a participação dos Estados e da sociedade, e que seria transformado em
lei (Capitulo 35, inciso VIII), foi vetado pelo Presidente.

Por outro lado, a questão ainda mais preocupante - e, nesse ponto, Minas
tem papel fundamental, evidentemente sem o afastamento dos demais
Estados da bacia -, que mostra claramente a irresponsabilidade do Governo
Federal, é o estado de degradação em que se encontra o rio e a necessidade
de implantação imediata de um programa de preservação. De acordo com o
engenheiro Jeremy Hall, do Departamento de Estudos e Pesquisas Físico-
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Hidrológicas da NASA, com base no estudo de 143 bacias em diversos
países, divulgado recentemente pela imprensa em 2060, o São Francisco
poderá se transformar em simples riacho. Baseado em fotografias enviadas
por satélites, os engenheiros compararam a situação do São Francisco com o
fenômeno Dust BowI, que, na década de 30, devastou uma enorme área do
semi-árido dos Estados Unidos, provocando a desertificação de cerca de
300.000h2 nos Estados de Oklahoma, Novo México, Cobrado e kansas, O
especialista da NASA avisa que, se não forem tomadas medidas rígidas de
proteção ecológica e reflorestamento nas margens de toda a bacia, poderá
acontecer uma catástrofe no rio São Francisco.

A previsão assustadora é baseada no acompanhamento do aumento dos
níveis de evaporação das chuvas que caem anualmente na bacia do São
Francisco, além do problema de degradação ambiental que atinge o rio e
seus afluentes.

Para ilustrar, senhoras e senhores, o descaso e o descompromisso deste
Governo, relembro que, em 1915195, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, o então Ministro do Meio Ambiente, Gustavo Krause, todos os
Governadores do Nordeste e os de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal
assinaram, na SUDENE, em Recife, o documento intitulado "Compromisso
pela Vida do São Francisco".

No referido documento, afirmavam o seguinte:
"O rio está doente. Sua vida está sob a ameaça da ação predatória do

homem.
Se, por um lado, o crescimento urbano polui as águas, de outro a

devastação das matas ciliares, a prática das queimadas, o garimpo
desorganizado, o fenômeno da erosão formam um conjunto de ameaças que,
se não forem removidas prontamente, comprometem a contribuição generosa
- palavra elegante, mas o que o rio faz mesmo é salvar vidas - que o rio São
Francisco deve e pode continuar a dar em beneficio do homem brasileiro, em
especial do nordestino.

A agonia do São Francisco é uma agressão à consciência nacional".
Convém lembrar que para mudar esse cenário, esse mesmo documento

firmou os seguintes compromissos. (- Lê:)
"1 - Definir um modelo institucional para a gestão integrada da bacia do

São Francisco, que envolva a participação dos Governos Federal. Estaduais
e Municipais, usuários e representantes da sociedade civil;", negado pela Lei
de Recursos Hídricos.

"2 - Elaborar, em conjunto, um diagnóstico dos problemas que afetam o rio
e seus afluentes;", que ficou no meio do caminho.

"Preparar, em conjunto um plano diretor para a bacia e seus afluentes,
dentro da perspectiva de integração com bacias de outras regiões;", não saiu
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do papei.

3 - Dar continuidade aos estudos relativos ao projeto de transposição das
águas do rio São Francisco, de acordo com critérios de sustentabil idade e
uso múltiplo do seu potencial hídrico.", também foi negada essa posição de
garantia.

Além do cumprimento dos compromissos assumidos e negados, o Governo
Federal deveria estar discutindo opções com a sociedade como o Projeto
Semi-Árido da CODEVASF, que propõe um planejamento abrangente de
ações multissetoriais para a região, como também o Programa de
Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste (elaborado pela
SUDENE em 1994 e até hoje no papel). O programa beneficiaria, com água
para consumo humano, animal e pequena produção, 86,80% dos municípios
do Nordeste, 96,70% da sua superfície territorial e 74,14% de sua população.

Poderia estar ampliando os estudos e a discussão sobre a transposição de,
pelo menos, 300m 31s da bacia do Tocantins para o São Francisco, com
liberação das águas do rio para o próprio projeto; ou, de maneira mais
econômica, a transposição de cerca de 200m 31s do rio Grande, derivados da
barragem de Furnas; ou a ampliação da vazão do São Francisco em até
655mIs, através de três barragens a serem construídas em seus afluentes:
Paracatu, Urucuia e das Velhas (conforme relatório da Comissão
Interministerial de Estudos para Controle de Enchentes do Rio São
Francisco, datado de 1980), ou, de outra forma, a transferência de energia do
Sistema Norte para a Região Nordeste, com conseqüente liberação das
águas do São Francisco para outros usos.

A transposição precisa ser discutida em bases técnicas confiáveis, com
amplo debate com a sociedade e, caso seja efetivada, que o seja por via de
um grande pacto político entre todos os Estados e a União, respeitando o
direito puro e certo do povo ribeirinho que aqui vive e aqui trabalha.

Esse não é um projeto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que possa ser
concluído apressadamente para resolver a falência político-eleitoral de um
Governo que compromete, a cada dia, o futuro dos nossos filhos. Vamos
reagir fortemente a esse ato de irresponsabilidade.

A partir deste encontro, Srs. Deputados, senhores técnicos, senhoras e
senhores, conclamo todos a denunciar o projeto demagógico e eleitoreiro do
Governo Federal, especialmente de um empresário que virou Senador, hoje,
Ministro de uma Pasta e de um único projeto, que é danoso à história e à vida
de milhões de brasileiros.

A luta pela preservação do rio São Francisco é a luta do próximo século.
Vamos todos a ela! O rio é nosso, e ninguém "tasca"!

Viva o São Francisco!
Palavras do Deputado Augusto Bezerra
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Exmo. Sr. Presidente : Deputado José Braga, 1° - Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado
Federal Cleuber Carneiro, membro do grupo de trabalho destinado a tratar da
transposição do rio São Francisco e da revitahzação; Exmo. Sr. Deputado
Ramilson Ramos, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco; lima. Sra. Cassilda Teixeira de Carvalho, Presidente do Comitê
da Qualidade da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -
ABES-; limo. Dr. Jackson Sávio de Vasconcelos Costa, Diretor Técnico da
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos: Exmo. Sr. Roberto
Amarai, ex-Deputado Estadual e Diretor da SUDENE; Exmo. Sr. Deputado
Federal Paulo Romano, Consultor da OEASRH; demais Deputados; povo
mineiro; senhores e senhoras presentes: fico feliz com a presença de Minas
Gerais, que, como já foi dito, estava fora do debate, o que jamais poderia
ocorrer.

Começo as minhas palavras dizendo que sou nordestino, um homem do
semi-árido, do baixo São Francisco, que recebe - quem conhece o rio São
Francisco sabe disso - 503 municípios ribeirinhos, que jogam esgoto e metais
pesados no rio. E nós recebemos tudo isso lá embaixo. Então, Sergipe e
Alagoas representam, no baixo São Francisco, talvez a situação pior em que
se encontra o rio.

Sou professor há 29 anos e sou Deputado Estadual. Tenho orgulho de a
nossa Assembléia Legislativa ter iniciado esse debate. Fomos a Brasília
acompanhado dos nossos Deputados Federais - o Deputado Cieuber
Carneiro, aliás, conhece o Deputado Marcelo, de Sergipe. Tivemos uma
audiência com o Presidente Michel Temer e propusemos a ele a formacão de
uma comissão para tratar do rio São Francisco. O que não sabíamos é que
ela seria formada com o Presidente da Comissão do Rio Grande do Norte e o
relator da Comissão da Paraíba. Isso nos preocupa muito, porque é uma
coisa dirigida.

Fomos com o Governador do meu Estado, com todos os Deputados, com a
Igreja, com a DAS e com o CREA fazer uma visita de cortesia ao Ministro
Fernando Bezerra para saber o que tinha de concreto quanto a esse projeto.
Encontramos um homem prepotente. Não vou mais adjetivá-lo, porque o meu
colega de Pernambuco lá falou sobre as pretensões dele. Contei na minha
terra tudo o que houve. Esse homem pensou que estava lidando com
pessoas sem formação e processou-me. A Procuradoria-Geral de Justiça me
processou, O Sr. Ministro Fernando Luiz Gonzaga Bezerra, que tem o meu
sobrenome, mas não é meu parente, protocolou notícia-crime contra Augusto
Bezerra, Deputado Estadual de Sergipe.

Esta semana tive o prazer de ver a União pedindo o arquivamento desse
processo contra mim, porque não tinha nenhum sentido. 0 que falei foi uma
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verdade. Ele é um Ministra de uma abra sã, quer se eleger Governador do
Rio Grande do Norte e levar a água, a qualquer custo, em um canal de
2.000km de cimento, sabendo que essa água não vai chegar a lugar nenhum.
A água não é para beber, é uma água, como disseram os Deputados
Federais, para irrigação. Então não vêem a questão de custo e beneficio. E
mais fácil plantar, é mais fácil produzir maçã e uva onde passa o rio, em
Pernambuco, em Alagoas, que não tem um pé de coentro irrigado, em
Sergipe, ou levar 2.000km de canal de água para plantação de uva e de
maçã no Rio Grande do Norte? São mentiras que revoltam.

Trouxe, para ilustrar, vários documentos para que possamos, realmente,
sair daqui com algumas sugestões, para não ficarmos só nos debates. Há
grandes mentiras nesse projeto. O primeiro documento já foi comentado. Foi
assinado por Fernando Henrique Cardoso e treze Governadores, inclusive o
do meu Estado, Sergipe, e o Governador de Minas Gerais na época, Dr.
Eduardo Azeredo. O Presidente diz: o rio está doente. Então não se pode,
como disse Gabeira, tirar sangue de um enfermo, de uma pessoa anêmica.
Primeiro o rio tem que ser revitalizado para, depois, se pensar em
transposicão.

Outra grande mentira foi o Xingó. O rio vem, ao longo do tempo, perdendo
a força. Aquelas lagoas onde havia reprodução de peixes, aquelas várzeas
que se enchiam para produção de arroz, vêm acabando. O homem sabe que
o rio São Francisco perdeu 25 espécies de peixes. Então estou procurando o
máximo, mas a emoção é muito grande, pois venho de lá, venho do baixo
São Francisco. De Piranhas em diante, depois de Xingó, o rio está morto. Em
Piranhas, atravessa-se o rio São Francisco com uma mala na mão e não se
molha a mala. Bota-se a mala na cabeça e se atravessa o rio São Francisco.
Hoje o rio está literalmente degradado devido a essa geração só de energia,
com a preocupação de só gerar energia.

Então foram segurando água, Sobradinho, e vem tudo: Três Marias,
Taparica, Paulo Afonso, Xingó. Quando foi assinada a construção de Xingó,
mais um documento. Então não confiamos nesse Governo, que assinou um
documento dizendo que iria manter no rio São Francisco uma vazão de
2.060mIs. Hoje essa vazão, no máximo, está chegando a 1 .000m/s.

Então, quem mora na foz - e convido os senhores e a Presidência desta
Casa a levar uma comissão para conhecer a foz do rio São Francisco - fica
em situação terrível. Como não há vazão, como não há força, o oceano
invadiu o rio, destruiu um povoado chamado Cabeço, em Sergipe, o primeiro
povoado depois da foz do rio. Ele foi totalmente destruido, só se enxerga a
torre da igreja, que ainda não está submersa. E a cunha salina vem
avançando, hoje, em Piaçabuçu, em Alagoas, já chega às torneiras água
salgada. Em Aracaju, captamos água para beber do rio São Francisco, em
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nosso Estado, água salgada.

A situação é muito mais séria do que se pensa. Ele assinou mas não
cumpriu o documento sobre a vazão. Disse que iria fazer uma barragem
reguladora, porque não adianta mais discurso sobre revitalizar o rio, vamos
cuidar das matas ciliares, vai ser daqui a sete anos. Não, revitalize primeiro
para, depois, fazer a transposição. Ninguém confia mais. A verdade é essa.
Eles não estão cumprindo o combinado. Existia uma barragem 'pão-de-
açúcar". Se essa barragem tivesse sido construída, hoje o rio estaria salvo.

Fizeram agora essa viagem, patrocinada pelo Banco Mundial e pelo
Ministério da Integração do Sr. Fernando Bezerra, foram conhecer o
Cobrado, que é um rio de degelo. E um rio em que, durante 100 dias, todo o
gelo derrete e vira água, há as enchentes normais, não tem nada a ver. Ainda
vou dizer: para quem conhece o Cobrado, Sergipe e Alagoas serão o México
do Cobrado. O México, hoje, está sentindo na pele tudo de errado que foi
feito no Cobrado, a salificacão, a desertificação.

Temos um relatório escrito por Antônio A. R. Lores, engenheiro agrônomo e
mestre em Gerenciamento Ambiental pela Universidade de Oxford. Ele diz
que todos os erros de engenharia foram cometidos no Cobrado. Foram
dizimadas populações de salmão, foram dizimadas tribos de índios, e já
acontece a desertificação. Só que, no baixo São Francisco, não serão
dizimadas tribos de índio, mas tribos de pobres, tribos de pessoas que vivem
da esmola do Governo Federal, de frentes de trabalho, que constituem
verdadeiro desrespeito ao ser humano. E como se fosse dito a eles para não
saírem de casa, porque fica mais barato para o Governo pagar R54000 por
más. Essa cesta básica tem de acabar. O que se tem que fazer é dar
condições ao rio e vara de pescar ao homem, para ele aprender a pescar.
Cesta básica é esmola, e disso o povo não precisa.

Sou químico, trabalhei nisso e sei o que está acontecendo no baixo São
Francisco. Fizemos uma denúncia ao Greenpeace. Escrevo toda semana
para a "Folha de S. Paulo", para o "Jornal do Brasil", para a "Veja" e para a
"Isto é". Não sai uma linha.

Ontem, vi no jornal mais um artigo do Fernando Bezerra, mostrando o
projeto, mas sem o RIMA. Cadê o RIMA desse projeto? O RIMA quer que se
façam comitês em todos os municípios por onde passa o rio, para que se
discuta se o projeto é bom ou ruim Mas não. Queriam sobrevoar a foz do
São Francisco para terem uma posição. Nem descer ao semi-árido, onde
está a pobreza eles querem. Pedi ao Marcelo Deda para dizer-lhes que não
fizessem isso.

O rio está morrendo. A culpa hoje não é da transposição, é da CHESF. Eia
não cumpriu o que prometeu. Foi mais uma mentira. E mais ainda: quando
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percebeu que o impacto seria muito grande, Fernando Bezerra colocou
um homem de pasta, chamado Dr. Rõmulo, um vendedor de ilusões, para ir
de Estado em Estado pregar que a transposição é boa e indispensável. Isso,
sem nenhum conhecimento técnico.

Concordo em que o Marcondes Gadelha tenha o raciocinio mais vivo do
Congresso, mas, para mim, vivacidade e desonestidade chegam perto.

O relatório não fala em revitalização. Amanhã, quando formos cobrar, vão
dizer que essa palavra não consta no relatório. Não se fala em Minas Gerais.
Minas está omisso. Tem-se de colocar a posição de Minas e da Bahia.

E, - pasmem os senhores! - querem vender a CHESF. Ninguém pode me
desmentir, porque tenho gravada a fala do Presidente da República. Quando
venho a um auditório seleto como este, trago documentos. O Presidente
disse: "Vamos privatizar a CHESF, mas vamos deixar separada a água de
Sobradinho e de Itaparica'. Sabem o que isso? E medo de Antônio Carlos
Magalhães. Enquanto isso, a Usina de Xingó, de Sergipe, não vai ter água
nem para mover suas turbinas. Nunca vi alguém vender o corpo, cortando os
pedaços. A CHESF é uma coisa só. Estão vendendo as pernas e deixando
os braços. Os braços, evidentemente, ficam para o Governo, ou seja, nas
águas de Sobradinho e de Itaparica ninguém mexe. As águas do Xingó, estas
sim, podem ser manipuladas.

Vou aproveitar o recesso parlamentar para viajar. Vou ver, nesse bendito
projeto que saiu colorido em jornal de grande circulação no Nordeste, de
quem são as terras em que a água vai passar.

A maior propaganda enganosa que já foi publicada numa página inteira de
jornal foi patrocinada pela SUDENE. Mostrava o retrato de um pobre
sofredor, com a manchete: "Ainda tem gente que não sabe o que é
transposição. Daqui a algum tempo, essas pessoas não vão saber o que é
seca". Ora, meus amigos, será que a transposição vai acabar com a seca? A
seca é um fenômeno natural com que temos de aprender a conviver. Será
que um canal de cimento que vai bancar a candidatura de Fernando Bezerra
a Governador do Rio Grande do Norte resolverá o problema da seca?

O Deputado Cleuber Carneiro deu o exemplo de Minas Gerais. Em
Sergipe, temos o exemplo de Ratinho, em Poço Redondo, que passa a
metros de uma cidade, e o povo morre de sede. Levar água não significa que
a seca vai acabar para sempre. Isso é propaganda enganosa, é falta de
respeito ao povo pobre do Nordeste.

Fica a nossa repulsa, e tudo está comprovado através de documentos.
Sr. Presidente, Sr. Deputado membro da Comissão, é importante sairmos

do discurso, uma vez que Sergipe e Alagoas - estou dizendo isso, porque fui
ao Cobrado por minha conta, não fui convidado do Banco Mundial, um
Banco que não financiou a obra, mas levou 40 pessoas - serão o México
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desse processo, vão sahficar-se, e o povo vai morrer de sede e fome
nessa região do semi-árido.

Falo em nome dos 24 Deputados da Assembléia Legislativa de Sergipe.
Nesse documento todos estão de acordo. A Bahia está solicitando
recompensa. Recompensa cheira a desonestidade. Por que vou querer
recompensa, se não fiz mal a ninguém? Quero que respeitem o São
Francisco. Ele não precisa de recompensa, precisa de respeito e tratamento.

E importante que esta Assembléia, juntamente com Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e a Bahia, tivesse uma audiência com o Ministro do Meio Ambiente.
Sarney Filho, porque não admitirei que essa obra saia sem o RIMA, nem que
essa empresa contratada para fazer os estudos seja contratada pelo próprio
Ministro Fernando Bezerra. Tem de ser uma empresa de uma universidade,
uma empresa que não tenha nenhum compromisso. Todos nós sabemos o
que significa compromisso para fazer essas obras.

Solicitei ao Governador do meu Estado uma audiência com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso para mostrar a situação. Se precisar ser pago,
Sergipe entrará em contato com Alagoas, com a Bahia, com Pernambuco e
Minas Gerais, para publicarmos a nossa posição no "Jornal do Brasil", na
"Folha de S. Paulo" e no 'Estado de São Paulo". Se pagarmos, pode ser que
essa matéria seja publicada.

Nunca vi um "Iobby" tão grande, nunca vi tanta falta de respeito.
Protocolamos um documento contra a CHESF e ganhamos, porém a CHESF
até hoje não cumpriu nada. Tomamos todas as providências jurídicas. Não
ficamos no campo do discurso. Estamos indignados.

A grande mentira é a seguinte: três anos para fazer a transposição, e sete
para fazer a revitalização. Nunca farão a revitalização, farão somente a
transposição, e o País não agüenta outra Transamazõnica, não agüenta
outra Ferrovia do Aço, o País não agüenta outro Mário Andreazza. Quero que
todos os Estados se juntem. Se o Governo quiser levar água para o Nordeste
setentrional, primeiro, deve salvar o rio São Francisco, porque ele tem um
documento assinado. Muitõ obrigado.

Palavras do Sr. Jackson Sávio de Vasconcelos Costa
Exmos. Srs. Deputado José Braga, 1° Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa Estadual; Deputado Federal Cleuber Carneiro, membro do grupo
de trabalho destinado a tratar da transposição do São Francisco e
revitalização de seus afluentes; Deputado Ramilson Ramos, representante da
Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco; Deputado Augusto
Bezerra, representante da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe;
Cassilda Teixeira de Carvalho. Presidente do Comitê de Qualidade da
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; Deputado
Estadual Roberto Amaral e Diretor da SUDENE de Minas Gerais: Deputado
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Federal Paulo Romano, Consultor da OEA-SRH, bom-dia a todos. Como
Diretor Técnico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos,
órgão ligado à Secretaria de Recursos Hidricos do Governo do Estado do
Ceará, é motivo de satisfação participar deste debate. embora confesse não
ter nada preparado, por estar substituindo o nosso Presidente, que está
numa missão no exterior. Na verdade, as afirmações feitas sobre a
revitalização do São Francisco como premissa básica para ações de
transposição fazem-me lembrar algo que se passou no Estado do Ceará há
dez anos, quando Fortaleza, com 2.200.000 habitantes, estava na iminência
de um colapso de abastecimento de água. Numa decisão tempestiva do
Governo do Estado - ainda bem -, foi feita uma transposição de 120km, num
prazo extremamente curto, 90 dias. Utilizando-se leitos de rios secos,
conseguiu-se transportar água por uma distância de 600km até á Capital.
Isso evitou o colapso da cidade.

E pensamento unãnime que a transposição é uma necessidade para o
Nordeste. E o Ceará, no caso, é um Estado extremamente sacrificado: 93,2%
do seu território é semi-árido e tem uma evaporação de 2.000mm por ano.
Até dizemos, brincando, que a chuva ocorre da terra para a atmosfera.
porque em algumas regiões do Estado chove em torno de 450mm por ano.
Na região de índice pluviométrico maior, ele é da ordem de 1 .200mm por
ano, e existe uma evaporação de 2mm por ano. Na verdade, o déficit hídrico
é alarmante. O que salva é que o nosso regime de chuva é concentrado em
quatro meses. Como o solo é cristalino, nesses quatro meses, os poucos
aluviões que existem conseguem reter a água em algumas falhas e se
consegue ter uma vegetação que mantém a água por mais dois ou três
meses. E um problema crónico. A questão da água no Estado do Ceará é um
problema para o abastecimento humano, não para projetos de irrigação,
acredito, até porque os nossos solos propícios ou utilizáveis para agricultura
são muito escassos. Estamos num embasamento cristalino em que os solos
têm profundidade de 40cm ou 50cm, em média. E uma coisa difícil.

Pelas afirmações feitas, todas extremamente brilhantes e inquestionáveis,
entendemos que não pode haver transposição sem todas essas ações de
revitalização, sem ações que garantam a sustentabilidade desse projeto,
visando ao controle das ações antrópicas e naturais que possam advir dessa
transposição. O rio São Francisco hoje está bastante exaurido, sabemos
disso. Conheço a região mencionada pelo colega de Sergipe, e a realidade é
que é uma situação calamitosa.

O descaso não é só com a bacia do São Francisco, há uma
despreocupação nacional com a preservação dos seus cursos hídricos. Não
há uma política de preservação de matas ciliares, de afluentes e coisas
desse tipo. Tudo isso é motivo de preocupação.
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O que queria expor no debate é a necessidade, junto a essas ações de

revitalizacão, da garantia de haver estruturas de monitoramento nessa obra,
de forma a garantir uma correção de rumos durante a fase de operação do
projeto. Digo isso porque a FUNCEME tem uma história já muito antiga de
acompanhamento de ações ambientais. Não sei se V. Exas. sabem, mas a
FUNCEME é uma fundacão que trabalha visando ao suprimento de
informações sobre geografia física do Estado. Na verdade, preocupamo-nos
lá em monitorar recursos meteorológicos, recursos ambientais, de maneira
geral, e recursos hidricos.

Separamos os recursos ambientais, porque achamos que, pelas condições
peculiares de nosso Estado, é indispensável a manutenção mínima do
equilíbrio ecológico, para evitar uma degradação maior, principalmente
devido a um acúmulo de ações antrópicas levadas a efeito pela pobreza de
uma população que chega a 3.200.000 pessoas, e que, na verdade, gera 4%
a 5% do PIB, ou seja, metade da população vive com 4% ou 5% do PIB.
Então, essa garantia de condições mínimas de sustentabílidade da população
passa por uma boa preservação, ou por ações que evitem uma maior
degradação ambiental. Por isso, é extremamente relevante que, no projeto,
existam essas estruturas de monitoramento, de forma que possamos
acompanhar as ações antrópicas e os efeitos que elas terão, bem como
estabelecer um ciclo de gestão dessas águas transpostas. Muitas vezes,
projetos bem feitos pecam pela ausência dessas estruturas de controle ou de
manutenção.

Estou sendo breve e deixando o tempo para outros falarem, mas fico à
disposição para qualquer questionamento. Entretanto, quero deixar uma
mensagem sobre a importância do acompanhamento dessas obras e dos
impactos que ela vai gerar. E muito importante também estabelecer esses
mecanismos que regulem a operação de gestão dessas vazões,
estabelecendo controles ambientais rígidos, normas rígidas de controle de
matas ciliares, controles de ações de erosão e de salinidade que
estabeleçam garantias mínimas de qualidade dessas águas, mesmo porque
precisamos saber o que vai acontecer além dessas margens, desses canais
de transposição. Qual vai ser o uso político dessas terras que ficam às
margens, o uso económico dessas terras? Se não houver uma ação, essa
água não chegará à ponta e se perderá ao longo do canal.

Digo isso porque vemos vários projetos de irrigação no Estado em que o
pequeno agricultor ou o vazanteiro coloca um sifão à noite, porque não existe
fiscalização, e rouba a água do projeto. Teremos milhares de quilômetros de
um canal passando por uma região onde, a bOm do leito do rio, existe gente
morrendo de sede.

Portanto, existe um conjunto de ações que precisam ter uma atenção a
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mais. De acordo com as colocações do órgão que represento, era o que
eu gostaria de dizer. Quero frisar, mais uma vez, a minha concordáncia com
quase tudo o que foi dito, por meio das afirmações brilhantes feitas por meus
antecessores. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Cassilda Teixeira de Carvalho
Bom-dia, Deputado José Braga, 1 0 Vice-Presidente desta Assembléia, por

meio de quem cumprimento todas os participantes da Mesa: amigos que
vieram de outros Estados: engenheiro Mauro da Costa Vai, Diretor da ABES,
por meio de quem cumprimento todas as pessoas da platéia: sanitaristas:
ambientalistas: técnicos e autoridades presentes: a Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES - está aqui representando uma
série de outras entidades não governamentais do Estado de Minas que se
reuniram no esforço de contribuir com a Assembléia e outros órgãos para a
realização deste debate. Ser a última a falar em um evento como este, por
um lado, é um problema, porque praticamente tudo já foi dito. Por outro lado,
há a vantagem de se poder sintetizar algumas colocações que foram feitas,
que consideramos fundamentais.

Foi dito que 12% da água doce do mundo está no Brasil, o que é verdade.
Em termos absolutos, o Brasil é o país que detém a maior quantidade de
água doce. Sessenta e oito por cento dessa água encontra-se na bacia
Amazônica, e apenas 3%, no Nordeste. Desses 3%, 70% pertencem à bacia
do rio São Francisco, Ontem, à tarde, ficou claro o posicionamento da Mesa a
favor da necessidade da imediata transposição das águas do rio São
Francisco.

Não há dúvida sobre a potencialidade e a necessidade da água para o
Nordeste setentrional. Acho que a solidariedade dos mineiros e de outros
Estados em relação ao Norte foi e sempre vai ser um ponto de concordãncia.
A grande questão é como fazer isso, como levar água ao Nordeste, a melhor
forma de ela chegar lá. Chegando lá, como será utilizada? Não temos dúvida

' de que a transposição é uma questão também das terras e das margens por
onde vão passar essas águas. Nosso Deputado de Pernambuco já se
prontificou. Isso já deveria estar incluido no relatório, ou seja, quem serão os
primeiros beneficiados, quem terá acesso, em primeiro lugar, a esses
2000km de canal que serão construídos.

Se olharmos um pouquinho para trás, para não falar de 150 anos, como já
foi dito, vemos que o projeto do Ministro Mário Andreazza, que pretendia
levar 300m°, foi arquivado por falta de condições técnicas. Logo depois,
temos a proposta que debatemos em Brasília, em 1994, do Ministro Aloisio
Alves, de levar 280m a 160m de altura. Depois, com Sena na Secretaria,
esse projeto foi modificado para 170m. Olhando essa história, vemos agora a

; retomada desse projeto, como já foi dito pelo Ministro Bezerra. Esse projeto
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vem muito mais consistente, vem apoiado num tripé, segundo ele, ou
seja, a transposição do São Francisco, a transposição do Tocantins, como
benefício para o Oeste baiano, e a revitalização do São Francisco.

Esse relatório foi concluído na sexta-feira, á tarde. Ele é do Deputado
Marcondes Gadelha. Há algumas coisas que são peças primas,
principalmente por estarmos no inicio de um novo milênio. Na página 36, na
conclusão sobre os impactos ambientais, temos duas frases e me permito lê-
las: "com base na concepção atual do projeto, numa análise superficial,
podem-se adiantar as seguintes conclusões": ele vem concluindo e, após
pontuar aigumas questões, diz o seguinte: 'assim sendo, fica evidente que
nenhum impacto ambiental de monta ocorrerá na bacia do São Franciso, em
decorrência da transposição aventada". Corno é que pode? O EIA-RIMA não
foi concluído. O estudo prévio de impactos, que é garantido pela legislação,
também não foi concluído. Esse relatório está assinado pelo Deputado. E há
mais: no final, ele conclui o seguinte: "concluímos pelo imediato inicio das
obras da transposição do São Francisco". Ele também escreve e assina o
seguinte: "utilizando o Exército brasileiro", para não serem necessárias
licitações públicas internacionais, para que tudo possa ser feito por meio de
convênios.

Quando lemos esse relatório fora do contexto, parece-me ver uma coisa de
30 anos atrás. Não conheço o Deputado, tenho boas referências sobre ele,
mas esse Brasil já não existe. Quando se convoca o Exército para fazer um
projeto definido em certo gabinete, dizendo ser emergência imediata, esse
Brasil já não existe; graças a Deus, ele acabou. Ontem, fomos surpreendidos
pelo coordenador do projeto há cinco anos, Dr. João Urbano Caninho, que
nos trouxe o plano de revitalização da bacia do São Francisco. Ele nos
permitiu tirar um xerox. Dei uma olhada nesse plano, que é detalhado e
consistente, mas, quando chegamos ao final, no cronograma e na aplicação
de recursos, para terem uma idéia, a constituição dos comitês do São
Francisco e do comitê de bacia estão previstos para ser iniciados em julho de
2000 e terminados em julho de 2005.

Como podemos ter um plano diretor com todo o arcabouço institucional de
constituição de comitês de criação de agências concluído em 2005 e a
transposição começando agora? Precisamos - e temos - e a legislação nos
garante. O Prof. Paulo Afonso, grande jurista conhecido na área ambiental
aqui esteve ontem - e acho que nós, das organizações não governamentais,
temos certa tranqüilidade em dizer que o contexto social hoje é outro.

Temos uma boa legislação ambiental. Temos a Lei n°9.433 e uma série de
leis que nos garantem, primeiro, o estudo de impacto ambiental; no caso,
estudo prévio de impacto ambiental concluído; segundo, a legislação nos dá
tempo e prazo para discutir; terceiro, a legislação nos garante que exijamos
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audiências públicos no Alto e no Médio São Francisco. Vamos participar
desse processo.

Fico triste em ver que o processo esteja sendo tocado dessa forma, o
grande processo do novo milênio ser iniciado com ferramentas do milênio
anterior. Não é nem do século anterior. Ontem, na parte da tarde, na Casa,
segundo conclusões do coordenador do projeto, João Urbano Caninho,
temos dois rios São Francisco. Não é apenas o São Francisco que vocês
conhecem. Temos esse que vocês conhecem - a montante de Sobradinho. O
outro São Francisco é a jusante do Sobradinho. De um, não há problema
nenhum tirar 60 ou 90 - e, na verdade, é tirar 127 litros por segundo, porque
se trata do projeto mais seguro do mundo. A argumentação desse relatório é
baseada em três premissas para dizer que é o projeto ambiental mais seguro
:do mundo. Primeiro, as secas são distintas. Quando chove aqui, está seco lá
- e vice-versa. Segundo, que esse projeto não será continuo, ou seja, a água
só será recalcada quando faltar açudes no Nordeste. Vai abastecer os
açudes do Nordeste. Foi-nos dito que não será feita irrigação ou uso direto
dele. Terceiro, foi dito que Sobradinho é um grande tratamento de água.

Foi dito ainda: "Não se preocupem, apesar de vocês estarem lançando
300.000 litros por segundo de esgoto de Belo Horizonte no São Francisco e
todas as cidades ribeirinhas e apesar de estarem falando que o São
Francisco está morrendo". E sabemos disso. "Não se preocupem, está escrito
que Sobradinho garante 130 dias de tempo. Nós, que trabalhamos na área,
sabemos que 45 dias são suficientes para fazer a autodepuracão.
Sobradinho trata essa água que vocês vêm trazendo. Não se preocupem que
vamos tirar depois de Sobradinho".

Aí é que me preocupei mais. Dividir o rio São Francisco em dois, montante
e jusante de Sobradinho: entregar contrapartidas para o Oeste baiano, como
disse o Deputado de Pernambuco. A transposição do Tocantins vai beneficiar
a área com a água, mas também com energia, se olharmos o anteprojeto da
transposição do Tocantins.

Como ficam as nascentes? Foi dito que o rio é apenas uma calha.
Desculpe-me o nobre coordenador do projeto, Sr. .João Urbano Caninho, mas
Sobradinho não existe se secarem as nascentes. Sobradinho acaba se os
afluentes e a cabeceira acabarem. Sobradinho tem 130 dias de vida se
secarmos daqui para cima. Não adianta dividir o rio em dois. Ninguém no
mundo pode dividir o rio em dois. O rio é apenas um. Sobradinho tem tudo a
ver com São Roque, onde atravessamos o rio sem molhar a calça,
dependendo da altura da bainha.

O Deputado disse que, na foz, é possível atravessar com a mala na
cabeça. Sou de Montes Claros, e hoje, Deputado, não é possível atravessar
o rio Grande, porque já secou e virou lama. Não dá para atravessar de jeito
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nenhum. Esse é o resultado de um trabalho ou de um estudo que se
pretende fazer de trás para diante. Precisamos transpor. E uma obra
importante. Como vamos justificar essa transposição?

Em nome das entidades, eu parabenizo a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais por haver promovido esse debate. Entendo, como já
foi dito pelo Deputado Ceuber Carneiro, que estamos no inicio de um
processo, do qual vamos participar. Nós, das entidades ambientalistas,
fizemos algumas considerações, que chamamos de "Carta de Minas", cuja
leitura farei rapidamente,

"Considerando que:
- 70% da gênese das águas do rio São Francisco está em território de

Minas;
- um dos principais argumentos para a criação do Parque da Canastra foi a

redução em 75% da vazão do rio nas suas cabeceiras, comparada á vazão
da época do Império;

- não se conhece a viabilidade ambiental do projeto, porque o EIA-RIMA
não foi divulgado;

- vários tributários apresentam uma redução drástica de sua vazão,
inclusive estão secando;

- a necessidade de se implementar uma gestão compartilhada da bacia."
O rio São Francisco é de integração nacional, portanto esse projeto

também deve ser de integração nacional, não pode ser projeto de um
Senador ou de um Ministro, todos os Estados devem discuti-lo. Temos a
nossa entidade espalhada por todos os Estados. Temos discutido com a
associação do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, mostrando que
Minas não quer ficar com a água para si, porque entende que o rio é de
integração nacional. No entanto, esse projeto também tem de ser de
integração nacional.

o caráter simplista, porém já conclusivo do relatório do grupo de trabalho
da Câmara Federal, presidido pelo Deputado Marcondes Gadelha, propondo
requerimento ao Presidente da República, solicitando o imediato inicio das
obras, com a utilização do Exército brasileiro;

- a situação sanitário-ambiental da bacia;
Nós, signatários deste documento, requeremos, com vistas á conciliação

dos interesses dos Estados componentes da bacia, a inclusão de Minas
Gerais, notadamente de representantes da sociedade civil organizada, no
processo de avaliação e tomada de decisão. Isso é o EIA-RIMA, ou seja,
essa legislação ambiental, que não é um monte de papéis, é um processo de
avaliação e de tomada de decisão. Nós, que estamos fazendo essa
reivindicação, assinada por uma dezena de entidades - que passarei ás mãos
do Presidente da Mesa, Deputado José Braga -, estamos atentos e
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utilizaremos todos os recursos jurídicos necessários para participar. Minas
irá participar, as organizações não governamentais do nosso Estado irão
participar desse processo. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Paulo Romano
Muito obrigado, Deputado José Braga, Presidente desta reunião e 1°- Vice-

Presidente desta Assembléia; caro amigo e Deputado Federal Cleuber
Carneiro; Srs. Deputados de outros Estados; senhores e senhoras; creio que
a contribuição que, neste momento, posso dar para ajudar a construir uma
agenda de debates -embora estejamos com propostas que são chamadas de
projetos para execução - é a conceituação do que se está trazendo aqui. Se

1 entidades, Assembléias Legislativas, lideradas pela de Minas Gerais, trazem
a possibilidade de discussão do assunto, se alguém traz um projeto, e a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e as de outros Estados consideram
que ainda não é um projeto, há que se refletir sobre os precedentes a serem
discutidos. Mesmo que fosse projeto, poderiam considerar a complexidade de
um projeto dessa natureza, não apenas referente à transposição das águas
do rio São Francisco, mas também de qualquer projeto de transposição
dessa envergadura, como jamais foi feito no Brasil, e, talvez, poucas vezes
se tenha feito no mundo.

Essa é uma questão política, meu caro Cleuber, que você pode ajudar a
desdobrar. Na minha opinião, não basta haver viabilidade técnica, é preciso
que haja convicção por parte da sociedade que está absorvendo uma
decisão dessa natureza. A viabilidade técnica é encontrada com
componentes a favor, mas também pode haver inviabilidade técnica. Até
agora, não está havendo a necessária contraposição. Acho que esse
processo está se iniciando. Por isso, é importante que haja serenidade,
seriedade - como se tem nas coisas de Minas - e profundidade na discussão.

Outra coisa que considero fundamental, vamos ter de repetir isso muitas
vezes, são as mudanças de paradigmas. E uma questão conceitual profunda.

' Está-se discutindo a questão de uso de água, quando deveríamos discutir a
utilidade das águas de uma grande bacia que se chama São Francisco. Está-
se falando da utilização das águas que já estão lá, no rio. O rio é uma
conseqüência, não existe por si só. Aliás, todos falhamos em conceito

t quando ficamos apenas na emblemática nascente na serra da Canastra. As
nascentes são milhares e estão sendo esquecidas e degradadas, a começar
por Belo Horizonte, lamentavelmente. Então, a agenda é muito mais
complexa.

Quando me refiro à questão da revitalização, quero dizer que ela nasceu
forte no titulo do grupo de trabalho, do relatório, mas atrofiada na proposta.
Um programa de revitalização é muito mais complexo, muito mais amplo do
que o que se propõe. Sem querer entrar em detalhe técnico, quero deixar
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claro que mata ci l iar é o último reduto de resistência da base ecológica.
Estamos falando do rio São Francisco 20 anos para cá, na sua base de
nascente, um ecossistema do cerrado, que recebeu um monumental impacto
de atividade econômica como a agricultura, a mineração. Então, não há que
se falar que o São Francisco está estabilizado. Está em fone processo de
degradação. No cerrado, são 25t por hectares/ano de perda por erosão
laminar. Não é mata ciliar que vai resolver isso. E necessário que haja toda
uma mudança no processo de utilização agrícola e assim por diante.

Precisamos sair dessa cultura de acomodação a fim de evitar frustrações
para nós mesmos e, quem sabe, para os futuros beneficiários; temos de nos
aprofundar nessa questão. Não há solução simples para um problema tão
complexo.

Para terminar, falando de Minas Gerais, infelizmente, ainda estamos longe
de dar o verdadeiro contexto ao debate do São Francisco "versus" Minas
Gerais. Podemos dizer que Minas Gerais se confunde, literalmente, com o
São Francisco em, pelo menos, metade de sua realidade cultural, econômica,
populacional, geográfica. Não há como deixar aprofundar a geração de um
novo pacto sobre o rio São Francisco sem pensar que o que foi retirado do
rio, não importa onde, está se repactuando e será água que não voltará para
cá. Não podemos dizer que é uma água que não se perde. E uma água de
que Minas Gerais está dispondo para o seu futuro desenvolvimento. Muito
obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Neste instante, daremos início à

fase de debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar os
debates, solicitamos aos participantes que desejarem fazer uso do microfone
que se inscrevam previamente e se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,
estando dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para sua intervencão. A Presidência
solicita aos oradores que, para o bom andamento dos trabalhos, sejam
sucintos em suas respostas, fixando o tempo de 5 minutos para cada uma.

Debates
O Sr. Haroldo Roberto Kangussu - Bom-dia a todos. Mais uma vez, ocupo

este microfone para registrar a presença do Norte de Minas e do Comitê da
Bacia do Rio Gurutuba - de cuja comissão de implanta ção sou Presidente.
Não vou fazer uma pergunta, mas um comentário, tendo em vista que quase
todas as considerações já foram feitas. Gostaria de reafirmar que, como foi
dito, o no São Francisco não é apenas o rio São Francisco - compõe-se de
milhares de tributários, sendo o rio Gurutuba um deles.
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Gostaria também de, reafirmando as palavras do Deputado Cleuber

Carneiro, dizer que este debate não é uma questão de engenharia, que já
está bem resolvida - pelos estudos e pela tecnologia de que dispõe
atualmente, o homem é perfeitamente capaz de realizar um projeto dessa
envergadura A questão é política, realmente, e todas as suas nuanças
devem ser levadas em consideração.

Este é o comentário que gostaria de fazer. Nessa questão política, temos
de olhar, primeiramente, para a criação dos comitês das bacias, que é algo
novo na política nacional e deve ser reafirmado e reforçado. Muito obrigado.

O Deputado Federal Cleuber Carneiro - Agradeço a participação do
Presidente do Comitê da Bacia do Gurutuba, que é testemunha viva, neste
Plenário, do que ali sofremos e de quanto valem as providências e as
determinações do Governo com relação ao assunto de que tratamos. A
barragem do Gorutuba mudou a cara da região de Janaúba e Jaíba, onde
hoje temos um acúmulo de água suficiente para uma irrigação próspera e
que faz da cidade, da microrregião um oásis, talvez único, de prosperidade
no seco Norte de Minas - a região de Janaúba, Jaíba e Porteirinha. E está
aqui o Roberto Amaral, que dirigia a Superintendência da CODEVASF, à
época da construção, que também é testemunha disso. Comprova-se assim:
a banana de Janaúba e de Jaiba, hoje, vai para a mesa do mundo. Então, se
não fizermos as barragens necessárias dos afluentes do São Francisco para
regular a água e dar condição de trabalho ao povo, se não tivermos essa
preocupação de construir barragens reguladoras, que possam trazer
felicidade para essas regiões, de nada adianta o sonho da transposição.
Assim, foi ótimo o seu testemunho.

Como ao meio-dia tenho de estar no aeroporto, solicito ao Presidente que,
se houver alguma pergunta dirigida a mim, que me dê a honra de respondê-
la; queria fazê-lo antes, desculpem-me os colegas, mas tenho compromisso
às 14 horas, em Brasília-

0 Sr. Ricardo Lima - Bom-dia. Deputado Cleuber, em sua campanha para
Deputado Federal, obteve ô apoio do Município de Nova Lima. Na ocasião,
éramos Secretário de Meio Ambiente da cidade e discutíamos as questões
relativas ao rio das Velhas. Uma delas é que ele transpõe para o Município
de Belo Horizonte cerca de 6m31s e há aquele problema que rapidamente
discutimos em Nova Lima, na ocasião: as cidades de Raposos, Sabará e,
principalmente, Santa Luzia sofrem com um problema muito sério advindo
dessa transposição, e também de serem jogados os esgotos de Belo
Horizonte no rio das Velhas a jusante dessa captação, sem tratamento.

Na ocasião, discutimos essa questão com o senhor, que faz parte da
comissão que estuda a revitalizacão dos cursos de água. Está ao lado do
senhor, o representante de Sergipe. Podemos, evidentemente, considerar
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num âmbito maior os problemas que Sergipe terá com a transposição.

Não estamos dizendo que somos contra nem a favor da transposição, essa
coisa precisa ser estudada melhor. Um dos compromissos assumidos é de
termos o zoneamento econômico e ecológico, porque sempre somos
surpreendidos por grandes obras no Pais: Itaipu. CSN e outras. Qual seria
seu posicionamento não só em relação á bacia do rio das Velhas, porque
confiamos em seu trabalho, como também o posicionamento político que
teríamos de nosso representante : nessa Comissão, para que esses
problemas possam ser levados à tona e discutidos?

O Deputado Federal Cleuber Carneiro - Agradeço a intervenção do
Ricardo. Lembro-me perfeitamente de nossas conversas e andanças em
Nova Lima. Eu falo muito, Ricardo, que me "mineiralizei" em Nova Lima,
quando vocês lá me apoiaram. A mineiridade é uma coisa, mas acho que me
"mineiralizei", pois um homem da planície do São Francisco ser votado nas
minas de Nova Lima foi algo especial para mim.

Acho, Ricardo, que o compromisso é esse, não vamos correr do pau, não
vamos nos agachar. O problema do rio das Velhas que você tanto lamenta e
eu também, é o mais grave em termos de degradação de nosso rio São
Francisco, o que mais nos enoja. E um negócio que não tem limite. Toda vez
que vou daqui para Montes Claros e Januária olho e vejo que o rio morreu,
aquilo é água morta, é um caldo morto, não tem vida nenhuma.

Nosso compromisso é estar aqui, daqui a pouco em Brasília, amanhã, na
reunião da transposição para dizer, como já disse a Marcondes Gadelha, que
o relatório dele é inadmissível. Primeiro, porque os sub-relatores não foram
ouvidos. O sub-relator mineiro, que eu tanto sonhei ser, mas não pude, pois
Marcondes, do PFL já era relator, e o sub-relator não poderia ser também do
PFL? Mas está nas ótimas mãos do ex-Secretário da Saúde, Rafael Guerra,
e não foi entregue ainda. Estamos buscando ainda, na consciência de Minas
Gerais, as razões para nossa posicão.

Esse seu testemunho engrossa e aumenta a nossa veemência para dizer:
chega, basta; Minas não vai ceder. O tripé do Ministro Fernando Bezerra está
completamente invertido. Primeiro, a revitalização do rio; depois, a
transposição do rio São Francisco. Não aceitamos a inversão. Quem assistiu
- o Prof Apoio assistiu, porque foi um dos conferencistas de nossa região no
dia em que viemos de Três Marias - viu a minha posição. De tudo, podemos
transigir num ponto: em vez de priorizar absolutamente, como deveria ser, a
revitalizacão, cedemos para que ela seja feita concomitantem ente com a
transposição do rio ou com as obras do Tocantins, etc. Não admitimos, de
maneira alguma, que a revitalização passe para segundo lugar. Essa é a
consideração que faço.

Nova Lima me anima. Você pode dizer ao Vítor Penido, meu companheiro,
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meu amigo, meu colega, uma das vozes mais firmes de Minas, que a voz
de Nova Lima vai se fazer presente no Congresso e está se fazendo presente
onde quer que esteja, sentindo o drama, as aflições e as angústias que
sentimos a partir do rio das Velhas.

O Sr. Adelmar Ramos Morais - Bom-dia a todos. O Deputado Clêuber
Carneiro é da nossa região, do Norte de Minas. Há vários projetos no País,
inclusive o Jaiba, do qual sou colono, que estão em péssima situação. Não
quero culpar o ex-Deputado Roberto Amaral, pois quando começou, Projeto
Jaíba tinha um caráter diferente do de hoje.

A CODEVASF só sabe fazer críticas em jornais e revistas, mostrando ao
mundo a maravilha do Projeto Jaiba, criticando o pequeno produtor, dizendo
que ele não desenvolve, só sabe se endividar e não produz. Quem está
produzindo no Projeto Jaiba, acanhadamente, é o pequeno produtor. Eles
não dão condições boas para o pequeno produtor trabalhar, exploram
demais, colocam uma burocracia terrível em cima de nós. Peço ao Deputado
que faça uma visita ao Projeto Jaíba, que converse com o pequeno produtor,
que está sofrendo, empobrecendo-se, endividando-se, passando até fome e
abandonando seu lote. Eles estão deixando os seus lotes. Aquilo lá é uma
maravilha, é uma riqueza. O pequeno produtor gastou muito nesse projeto e,
agora, o está abandonando.

O rio Verde está se acabando e virando lama. Pergunto: se o Governo tem
bilhões para gastar com a transposição do São Francisco para o Nordeste -
não sou contra isso, porque penso que somos irmãos e precisamos ajudar
uns aos outros -,por que não cuida dos afluentes primeiramente? Quem
abastece o São Francisco, se não forem os afluentes?

Tenho em mãos um documento para entregar ao Deputado sobre o Projeto
Jaíba. Estamos pedindo socorro para o Projeto Jaiba ao Deputado José
Braga também. Muito obrigado.

O Deputado Federal Cleuber Carneiro - Presidente, vou receber esse
' documento com muita atenção, com muito carinho, comprometido com ele,

porque sou de lá também. Sei que, se fôssemos falar, estaria premido pelo
tempo, já são 11 h20min. Mas se fôssemos falar sobre o Projeto Jaíba... Aqui
há duas autoridades maiores: o Dr. Fantini, que foi diretor da RURALMINAS,

; durante toda a implantação, durante todo esse tempo: e o Dr. Roberto Mauro
Amaral, que foi diretor da CODEVASF. Essas duas empresas, em "pool",
trabalharam e fizeram o Jaiba.

Z A minha visão é a seguinte: Jaíba é um sonho do tamanho do mundo para
nós da região. Jaíba é a expectativa e a sinalização de que vamos
ultrapassar a nossa agonia na região norte-mineira. Eu me entusiasmo todas
as vezes que vou lá. E certo que há problemas, deficiências e tal, mas,
quando vejo aqueles canais cheios de água, quando vejo todos aqueles lotes
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irrigados, quando vejo o trabalho do Dr. (?), que chamo de apóstolo do
Jaíba. um homem que saiu de Belo Horizonte, de Brasília e vive e encarna ali
essa situação, me reanimo. Vejo todos os lotes trabalhados, destocados,
sarados, gradeados, irrigados, assistência técnica, assistência financeira,
tudo. Mas, de repente, vem uma frustração, pois sabemos, como você diz e
eu também sei, que não temos dinheiro sequer para pagar a taxa de água;
todas estão atrasadas. Então, estão fechando as torneiras. Quando vejo a
rotatividade do pessoal que compra o lote, que vende, que revende, oue vai
embora, começo a ter alucinações: será que não estamos loucos de importar
irrigantes em vez de fixarmos o nosso sertanejo, o nosso barranqueiro lá?
Para que trazermos gente de fora para vender, para sair? Então, essas
angústias me perseguem, vocês podem estar certos. Sei que temos que
fazer. A reforma agrária tem que ser feita. Acho que a sinalização de Jaíba é
um negócio... Realmente, este Pais não terá como expandi-la para todo o
canto. Antes que entreguemos as bandeiras da reforma agrária, as bandeiras
da seriedade, a bandeira social, a bandeira de justica a outras mãos, isso tem
que ser feito por nós, trabalhadores que estão lá, como você, Deputado da
região, como eu, etc.

Então, vou lhe dizer uma coisa: quero ir lá. Estou convidado para ir lá. Você
reúna todo o sindicato, todos os irrigantes. Tenho um bom acesso aos
órgãos, principalmente à CODEVASF, em Brasília. Tenho um bom acesso a
tudo isso. Acho que poderei, com muita autoridade, com a autoridade de
representante da região que vocês me delegam, ser o intermediário entre
vocês, que estão nessa situação de apreensão, de insatisfação, e os órgãos
do Governo. Não tenho como me estender, mas já me sinto convidado por
você. Marque dia, hora e local, agora em julho, que vou lá ouvir de perto. Vou
passar um dia inteiro visitando os canteiros, os lotes. Pode marcar que
estarei lá.

Sobre essa apreensão em relação ao rio Verde, ela é um negócio terrível.
Imagine que esse Deputado viu que, no orçamento da União, não havia nada
sobre rio Verde, sobre revitalização. Coloquei no PPA, no plano plurianual,
para que, nos próximos orçamentos, nesses três a quatro anos, haja dinheiro
para o rio Verde. Estão lá: barragem de pedras em Lausilándia e,
especialmente, revitalização do rio Verde. Não me esqueci disso, porque
conheço a situação. Desculpo-me, marco com você uma ida lá específica e
acho que a resistência tem que ser feita a partir do local onde se está
pisando em lama dentro do rio, onde não há água. Tem que começar de um
rio que não está morrendo, de um rio que já morreu, de um rio Verde Grande
que hoje não é grande, que não é pequeno, porque já desapareceu.

Fica meu compromisso com você.
Agradeço a todos pela presença e lamento não poder permanecer até o
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final da reunião. Por estarmos na última semana que antecede ao 1

recesso, temos compromissos inadiáveis em Brasilia. Despeço-me também
dos colegas de Mesa.

E lembrem-se, amigos: há sintonia de idéias entre nós. Estamos aqui numa
guerra. Minas vai declarar guerra a partir dos trabalhos de ontem e hoje nesta
Casa. Envergonha-nos ouvir falar de transposição das águas do São
Francisco e não ouvir falar em Minas. Não se fala de Minas no relatório. Não
se fala em revitalização do rio. Dizem apenas que o Velho Chico está
morrendo. Ora, chega de vivermos de folclore e de enganações.

Minas tem que marcar posição, solidária com o Nordeste, acreditando na
técnica e na engenharia, mas, antes de tudo, deixando pulsar o coração.
Precisamos temperar essa situação toda com o sentimento mineiro.
Queremos ver, antes de tudo, o sentimento cidadão aflorado. Muito obrigado.

O Deputado Ramilson Ramos - Compreendo o Dr. Haroldo, mas peço-lhe
permissão para discordar da opinião de que a questão técnica 'versus"
questão política é o que se deve colocar agora, por acreditar que a questão
técnica está caminhando. Penso que muito mais grave que a questão política
é a forma técnica com que o Governo Federal está querendo empreender a
transposição do rio São Francisco. Se esse Governo fosse tecnicamente
responsável e tivesse preocupação com o rio, faria, antes de tudo, a sua
revitalizacão. Não proporia tecnicamente sangria nenhuma do rio São
Francisco, sem preceder a sua revitalização.

O Dr. Aloisio Fantini - Os pilares do poder são a sabedoria e a vontade. E
interessante que se coloquem, neste momento, no bom estilo mineiro,
palavras que levem á reflexão e nos conduzam ao bom entendimento do
projeto, de forma que nossos anseios se realizem em base predeterminada.

Farei alguns comentários a propósito da ex periência que desenvolvemos,
há praticamente 30 anos, no São Francisco, começando pelo Jaiba. Nada
mais quero fazer senão prestar pequeno esclarecimento, sem alimentar
discussão sobre o projeto, o que é sempre apaixonante.

O Jaíba é um projeto de 100 andares cujo alicérce, ou seja, a dimensão
daquelas obras, está comprometido com o último andar que se vai
estabelecer. As pessoas fazem um julgamento sobre o projeto Jaiba
ignorando esse fato. Canal de chamada, casa de bombas e
dimensionamento de canais estão, em verdade, comprometidos com o último
dos 100.000ha que o projeto vai irrigar.

E um desafio extraordinário do ponto de vista técnico, económico, social, e
sabemos disso. O Brasil não tem experiência dessa magnitude, mas foi
concebido, foi idealizado num momento em que as condições conjunturais,
que são difíceis de retratar, eram plenamente favoráveis a esse vôo, a essa
iniciativa desse porte e dessa natureza.



E bom que se entendo também que a viabilidade agrícola do Norte de 504
Minas é absolutamente condenada, sem que um projeto da dimensão do
Jaiba e outros tantos, não do tamanho dele, viabilize a atividade a grícola e
faça essa abertura social e económica necessárias a uma região que tem
limitações climáticas muito grandes.

Fala-se que Minas contribui com mais de 70% do volume do São
Francisco. Isso é verdade, mas deve ser considerada no enfoque da
conservação da água e do solo. Minas, pela sua geografia, por suas
peculiaridades físicas e por sua força hídrica pode e deve, perfeitamente,
ofertar ao vale do São Francisco muito mais água do que já oferta. Nenhum
Estado a partir da divisa com a Bahia tem esse potencial.

Darei um exemplo muito simples. A execução do projeto Jequitaí, que pode
viabilizar mais de 30.0001ha de irrigação, permite que a vazão do rio, que
varia de dois, quatro, cinco, dependendo da condição climática, a mais de
10m3, seja regularizada para mais de 40m 3 por segundo. E um investimento
de US$250.000.000,00, capaz, portanto, de proporcionar ao vale uma oferta
extraordinariamente grande.

Temos a bacia do rio Verde Grande, a qual é pequena, mais ou menos do
tamanho de Alagoas. Tudo em Minas é muito grande. O Verde Grande é
palco de conflitos sobre água, os problemas existentes em bacias são
grandes. Não é preciso detalhar. O vale São Francisco é a área mais critica
do Estado. Sabemos que há estudos, lembro-me vagamente de sete ou oito
barragens, cuja implantação não demandaria mais de R$15.000.000,00, que
dariam uma contribuição extraordinária na formação da água, na sua
disponibilização e na regularização do rio. Essa é outra iniciativa que se pode
considerar.

Se olharmos a primeira faixa do São Francisco, da nascente, na primeira
divisão feita do ponto de vista do planejamento e gerenciamento dos recursos
hídricos, encontraremos 10 ou 12 rios incluindo o Bambui, muitos dos quais
em situação crítica que mereceriam, em termos dessa sub-bacia, um
tratamento de fortalecimento dessa oferta de água. E interessante considerar
essa observação do Dr. Paulo Romano de que é preciso sair da calha dos
rios. Essa é uma visão muito urbana - sou urbanóide, nasci em Juiz de Fora e
me enveredei pelo sertão, sou engenheiro agrônomo por vocação -. a visão
de calha é contraproducente. Não dá a essa mobilização que queremos fazer
à forca.

Vamos pensar no território, são milhares de pequenas bacias, são milhares
de fontes de abastecimento que precisam ser cuidadas individualmente. Isso
pressupõe uma mobilização social muito forte, um trabalho muito bem feito.
Temos pessoas experientes nessa área, e precisamos ter uma visão maior.
O produtor rural deve ser incluído nesse processo, porque é ele quem
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administra esse grande território e forma essa bacia que representa, como
disse o Or. Paulo, 50% da área do Estado.

Em relação ao plano diretor, Minas Gerais, com o apoio da Secretaria de
Recursos Hídricos, começou, em 1993, através do plano diretor do vale do
Jequitinhonha, todo esse trabalho que sempre foi prestigiado pela Secretaria
de Recursos Hidricos, que financiou não sã esse plano, mas também tantos
outros menores: Paraíba do Sul, rio Doce e parte do rio Grande.

O plano diretor do São Francisco, composto do rio Verde, do Paracatu e
dos demais afluentes, deve se completar agora em junho e fornece um
diagnóstico extraordinariamente importante, para que se possa, a partir dele -
e evidentemente com outros documentos importantes -, estabelecer uma
estratégia de tratamento desse projeto de transposição que nos leve ao
resultado que todos desejamos. Não tenho condições de negar ao Nordeste
qualquer contribuição, desde que ela não comprometa o nosso futuro. Jaíba,
Gorutuba e Jequitai vão demandar mais de 100m 3Is, que podem faltar se não
se tomarem cautelas e não formos conseqüentes no tratamento dessa
questão. Muito obrigado.

O Sr. Apoio Lisboa - Bom dia. Escolhi o Paulo Romano pelo grande
trabalho que realizou na questão da mobilização social, quando estava na
Secretaria de Recursos Hídricos.

Queria só fazer um comentário. Faia-se muito que o dinheiro é fundamental
para qualquer projeto. Sou do Projeto Manuelzâo, e partimos do princípio de
que dinheiro é secundário. A maior riqueza que temos no Pais é a
participação da população. Há pessoas competentes no meio do povo, com
ou sem curso superior, querendo trabalhar, querendo mudar o País, e não
conseguem apoio, não são respeitadas.

Tem de haver uma reforma na estrutura do Estado. Quando se fala em
parceria, isso significa compartilhar informações, atividades e recursos. Se
quem dirige o Pais acreditar mais na população brasileira, nos agricultores,
nos técnicos, podemos fazer uma grande transformação no Pais e reduzir o
custo de qualquer coisa. Vejo custos para a transposição, custos de
revitalização, custos de saneamento. isso é um absurdo, nunca vai haver.
Vocês vão me desculpar, mas o pessoal está metendo a mão. O povo vê
isso, isso é um escândalo! Temos de mudar o País, ter outra maneira de
atuar. Não é possível desse jeito.

Estamos diante do grande projeto da transposição, que me faz lembrar
outros grandes projetos fracassados no Brasil. Parece que de tempos em
tempos o Brasil entra em delírio. Na estrada de ferro Madeira-Mamoré
morreram milhares de pessoas de malária e febre amarela. Há ainda a
Transamazônica, a Ferrovia do Aço e o projeto nuclear brasileiro. Quantos
bilhões de dólares gastamos nisso e quais os resultados?
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transposição. Os comités de bacia estão-se organizando. Temos de ouvi-los
e mobilizar a população da região da bacia do São Francisco. O dilema que
está ai é falso, com toda essa pressa. Parece que tem a ver até com o
calendário eleitoral, com interesse de empreiteira, porque o problema das
injustiças e da miséria do Brasil não se resolve com água. Temos pessoas
passando fome e vivendo na miséria, na beira de rios e lagoas. Essa questão
está muito mal colocada.

Faço parte de uma organização da sociedade civil, apesar de associada à
Universidade Federal, e assinamos um documento para ser entregue ao
Presidente da reunião. E continuamos insistindo que o problema fundamental
é a questão de compartilhar poder. A sociedade quer construir o Brasil, mas a
estrutura do Estado, a representação política, tem de baixar a bola e
conversar com a população. Temos de vencer, em nível internacional, um
sistema de globalização. A mobilização do povo permite ao Brasil vencer
esse desafio, e não há forma de recuarmos. E um momento importante para
discutir não só a transposição e a revitalizaçáo, mas também métodos e
mentalidade.

No fundo, a grande questão do meio ambiente é a mudança de
mentalidade. Ela irá afetar todos os outros setores. Gostaria que o Paulo
Romano comentasse essas minhas considerações, se julgar necessário.

O Sr. Paulo Romano - Para quem não o conhece, quero dizer que o Prof.
Apoio tem o mérito de, há anos e anos, sem nenhum apoio institucional da
UFMG, tratar da mobilização em torno da questão da bacia do rio das Velhas.
Minas tem outro exemplo muito edificante, que é o Movimento Cidadania
pelas Aguas, que, com todas as dificuldades que enfrenta, também persiste,
dando um exemplo muito grande. Esse movimento já conta com 140 núcleos
pelo Pais inteiro, tratando da questão básica - há 4 anos, pudemos apoiar a
sua arrancada -, que é exatamente captar a energia da cidadania, o que,
realmente, é uma coisa básica. Gostaria de deixar claro, concordando com a
posição do Prof. Apoio, que, quando falamos em revitalização, queremos
exatamente fugir do lugar-comum de achar que a solução do problema das
águas se resolve com obras. Só isso não é suficiente.

Em segundo lugar, acho que não é apenas a acumulação de água -
falamos em conservação de águas nas vertentes de qualidade e
quantidade, que até se interpenetram. E por isso que o território mineiro,
onde nascem as águas e onde o seu ciclo tem sido quebrado pela intensa
produtividade agrícola ou pela degradada atividade pecuária, no caso das
pastagens, tem tido um dos maiores impactos. Temos visto que existe uma
tendência a simplificar a questão, apenas para fazer acumulação de água
para encontrar um número maior na vazão. Não discuto a importância da
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existência de barragens nas cabeceiras. Obviamente, elas são
importantes e têm um potencial enorme. Já existem estudos prontos e outros
que se farão viáveis.

Mas entendo que a nossa questão básica, volto a repetir, é de conceito.
Temos que mudar os conceitos, temos que nos preparar e que preparar
novos paradigmas em relação à água como parte da nossa vida, e não
apenas considerá-la um elemento físico ou econômico, como tem sido feito.
Esse é o grande problema que, no fundo, estamos discutindo com os
representantes dos outros Estados e entre nós, mineiros. Vamos tentar
colocar qualquer projeto no lugar certo, seja ele de transposição ou qualquer
outro, esteja ele no contexto de um grande programa de gestão da bacia do
São Francisco ou de qualquer outro rio.

Acho muito pertinente a cobrança que foi feita, de um documento vivo,
partindo do Presidente e de um grupo político que está no poder. Ele será um
compromisso pela vida do São Francisco e servirá de base para qualquer
projeto. Isso está escrito de maneira muito clara. Isso pressupõe, volto a
dizer, a participação na linha da gestão democrática e participativa. Mais do
que isso, é a abertura para a sociedade, é o inicio do processo. Não temos
nem devemos ter a ilusão de que só no plano institucional serão elaborados
projetos que não gerem dúvidas ou arrependimentos depois.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço e louvo essa iniciativa de mobilização
popular que servirá de base para o bom funcionamento dos comités de bacia,
das comissões e de tantas organizações que existem por ai. Acho que a
participação do público não precisa se dar somente dentro das organizações
formais. Elas existem e são importantes, mas são vertentes. E preciso que
haja uma energia na sua retaguarda.

O Sr. Ricardo Lima - Antes de fazer a pergunta ao representante de
Sergipe, gostaria de dar um depoimento sobre o esforço do Dr. Paulo
Romano, quando eu era Secretário de Planejamento e Meio Ambiente de
Paracatu. Seu trabalho pelas águas do PRODECER foi muito bom, apesar de
estarmos como representantes do Diogo Soares Rodrigues, que era da
Oposição. Nem por isso ele deixou de cumprir o seu trabalho. Quero elogiar
seu trabalho na Secretaria de Recursos Hídricos, sempre apoiando as
iniciativas do rio das Velhas. Não poderia deixar de fazer essas colocações.

Há muito, e o Dr. Paulo Romano sabe disso, lutamos pelo zoneamento
econômico e ecológico deste Pais. O zoneamento econômico nos diz qual a
potencialidade, como queremos desenvolver este Pais. Estamos cheios de
surpresa e a reboque dos Estados Unidos, do FMI, enfim, do grande capital
internacional. Precisamos saber para onde queremos ir no zoneamento
econômico e ecológico. Precisamos saber como o zoneamento econômico
vai pressionar os recursos naturais. Então, essa é a nossa grande luta,
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agora, no Triângulo Mineiro. Não precisamos saber o que vai acontecer em
Sergipe. Basta olharmos Belo Horizonte e Santa Luzia, que está aqui do lado.
E, então, o que perguntamos? Como a Cassilda disse, temos o rio São
Francisco e a montante o rio São Francisco de sua região. A questão da
cunha de salinização das águas é clara. E evidente que isso vai ocorrer,
como também a qualidade do rio vai ser alterada devido a diversos tipos de
lançamentos. Perguntamos ontem qual seria a alternativa de
desenvolvimento para a região. Será que a alternativa seria transportar as
águas do São Francisco? Foram estudadas outras opções. O pessoal da
região de Sergipe discutiu se a transposição era o melhor, a única solução.
Estamos discutindo uma única alternativa, O Pais inteiro não discutiu outra
maneira de alavancar o desenvolvimento económico do Ceará, da região
setentrional. E só isso? Gostaríamos de saber se o senhor vai juntar suas
forças com todos, pois ninguém é contra a trans posição, mas gostaríamos
que fosse comprovada a eficiência desse projeto enquanto alavanca de
desenvolvimento econômico e enquanto menor pressão sobre os recursos
naturais.

O Deputado Augusto Bezerra - Agradeço a oportunidade e, mais uma vez,
quero dizer que, no meu pronunciamento, ficou bem claro que a posição de
Sergipe é contrária à transposição, não por essa questão de não dar um copo
de água. isso não existe. Isso foi mais uma briga que se tentou plantar entre
o Nordeste setentrional e o baixo São Francisco, que é composto por
Sergipe, Alagoas e Bahia. Dizem que temos as águas, mas não queremos
dá-Ias.

Queria aproveitar e saudar o Prof. Apoio pela sua colocação brilhante. No
meu pronunciamento, fiz questão de repeti-ia. Parece-me que pensamos a
mesma coisa, ou seja, que o Brasil, de tempos em tempos, começa a delirar.
Vimos a Transamazõnia anteriormente. Agora temos a transposição. Prof.
Apoio, o Ministro chegou a dizer publicamente à Igreja, ao Governo do meu
Estado e a todos os Deputados que, se não sair essa obra, ele entregará o
Ministério, porque não precisa disso. E eu lhe disse: "Então, você deveria
entregá-lo, porque é um fruticultor, um industrial conhecido do Rio Grande do
Norte, mas está querendo levar essa água a qualquer custo, sem o relatório
do impacto".

Conhecemos a vocação do nosso Estado e de Sergipe. E turismo e
agricultura irrigada. Estamos'no baixo São Francisco.

Temos um projeto que tavez os mineiros e o pessoal do Sul do Pais não
conheçam. E o platõ de Neõpolis que manda frutos como o coco - conhecido
como coco-da-baia, mas que é plantado e colhido em Sergipe - para todo o
Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje a agricultura é irrigada, mas de forma
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natural. Como disse, é mais fácil tirar água onde o rio passa normalmente
do que passar um canal de cimento de 2.000km para levar essa água : que
será perdida. Cerca de 20% dessa água será perdida por evaporação. Será
roubada no caminho porque praticamente em todas terras em que passará
estão pessoas vivendo com seu gado morrendo. E não vai resolver.

Quando falam na quantidade pequena de 60m 3, sabemos que : abrindo a
torneira : vão levar 300 e 500. O rio é que vai sofrer. Quem conhece a
realidade do Cobrado sabe que Sergipe e Alagoas serão o México do
Cobrado. Estamos na pior parte, no baixo São Francisco, na foz do rio, onde
sofremos o impacto de 503 municípios que jogam seus dejetos e metais
pesados.

E importante e fundamental a presença de Minas porque os afluentes do
São Francisco estão basicamente no seu território. Há que se cuidar dos
afluentes. Existem pequenos projetos para isso. Não se pode pensar em
gastar U$4.100.000.000.00 nesse projeto. O dinheiro dessa obra interessa
aos grandes empreiteiros e corre atrás do calendário eleitoral. O que nos
deixa preocupados é o relatório que saiu, do Deputado Marcondes Gadelha,
que diz não ter ainda os dados, mas que dá para fazer a obra. Não existe
isso. Quanto tempo mais o País vai viver de achar? Acho isso e acho aquilo.
Não se deve achar. Há necessidade é de convocação de comités para se
discutir. Como V. Exa. disse, temos de ver quais as melhores saídas. Já não
podemos continuar com um País em que um Deputado que já foi Ministro,
Delfim Netto, diz ser melhor gastar todo o dinheiro em São Paulo do que
mandar algum dinheiro para o Nordeste. Acabou-se a idéia de o Nordeste
viver de esmola. Precisamos de respeito. Muito obrigado.

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente : membros da Mesa : senhores e
senhoras : Sr. Apoio, quando vejo pessoas como o senhor utilizar esse
espaço, que é permanente, de discussão na Casa, reflito em dois pontos.
Primeiro, trata-se de uma guerra em que não haverá vencidos nem
vencedores. Todos perderemos ou todos ganharemos. O segundo ponto - e
aqui me lembro do Herbert de Souza, o Betinho, que é do meu Norte de
Minas -, companheiro do Sergipe, esse mineiro dizia: "Ele, em muitos
momentos, funcionava igual a um beija-flor no incêndio de uma floresta.
Sabia que aquela gotinha que estava ali depositando não iria resolver o
problema, mas estava fazendo a sua parte".

Preciso deixar muito claro - e aqui estão presentes os Drs. Sebastião
Fiqueiredo e Fantini, o nosso colega Roberto Amaral e o Deputado Abdimar
Rodrigues, que dá o testemunho de que na bacia do Gorutuba - nós, como
comunidade : representação política, já temos isso formatado e discutido em
nossa região -, são 22 entidades que participam. Recebemos por via de
subvenção social, tínhamos dinheiro para a limpeza de uma parte do rio
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série de viveiros produzindo mudas para que possamos recuperar as matas
ciliares. Resolve o problema na totalidade? Não. Mas já é parte.

O que é correto e justo? Mesmo sendo do PSDB, estou contra o Exmo. Sr,
Fernando Henrique Cardoso, membro do meu partido. S. Exa. não é o PSDB
e não pode falar em nome do nosso partido em Minas Gerais. A região que
mais sofre hoje com a questão do São Francisco é a minha - o Norte de
Minas Gerais. Sr. Apoio, estamos cansados de ver elefantes-brancos. Temos
o nosso Jaíba lá, que ainda não está implementado em sua totalidade. Todo
dia estamos vendo os produtores saindo de lá porque o custo da luz é muita
alto e porque há falta de respeito com o produto agrícola.

Como aluna do Dr. Paulo Romano, aprendi a amar as águas, o São
Francisco e a minha região. O senhor, que foi grande companheiro do meu
pai, sabe disso, um homem que sonhou em ver o Norte de Minas como uma
Califórnia brasileira. Ternos todas as condições para tal. Já não adiantam
enormes volumes de dinheiro. Conforme disse o Dr. Sebastião Figueiredo -
presente neste Plenário-, com R$210.000,00 seríamos capazes de construir
sete ou oito barragens, fazendo com que o rio Gorutuba se tornasse perene.
Apesar de projetos e discussões - ele quase me matou, porque o levei ao
local e quase ficou atolado na poeira e na água, mas teria de ver a forma de
vida do gorutubano -, o dinheiro não saiu. Esses recursos resolveriam
parcialmente o problema da bacia do rio Verde Grande.

Agora, estão falando em bilhões e trilhões de dólares. Não estamos tendo a
coragem de entender que o Brasil precisa tomar rumos próprios. Para tanto,
precisamos fazer uma reflexão profunda. Estou disposta a marchar junto com
Minas, com a mulher rural, com o produtor rural. Existem problemas
profundos na questão da reforma agrária. Com muito pouco seriam
resolvidos, talvez com uma décima ou vigésima parte dos recursos
destinados à transposição do São Francisco. Devemos entender que o Norte
de Minas também é Nordeste, porque está na área da SUDENE. Portanto,
devemos juntar os nossos esforços. Vamos resolver um problema de cada
vez. Para que criarmos um mundo de problemas? Por que inúmeras obras
inacabadas? Por que não respeitar, em primeiro lugar, o nosso Pais, e em
segundo, aquelas pessoas que nós, enquanto representantes, formadores
das políticas públicas estaduais, queremos transformar em cidadãos? Por
onde passa essa reflexão?

Vejo o Prefeito de Olhos d'Agua, que fez um trabalho brilhante, está saindo
da Prefeitura com 92% de aceitação, realizando a maioria das obras com
recursos da própria Prefeitura, porque soube ouvir a comunidade, soube
partilhar e respeitar o dinheiro público. O Deputado José Braga, que tem o
São Francisco no coração, há de concordar com as minhas palavras. Não é
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inoperãncia nossa, Dr. Apoio, enquanto poUticos, e sinto-me orgulhosa de
ser política, e política do sertão. Nós, enquanto representante da região do
Gorutuba, estamos fazendo a nossa parte. envolvendo 14 municípios nas
discussões. Infelizmente, os R$200.000,00, RS300.000,00 ou R$400:000,00.
que poderiam solucionar grande parte do nosso enorme problema, não
aparecem. Existem recursos, sim. E necessário informarmos como o
Governo Federal pode nos ajudar. Existem os recursos destinados à mata
atlãntica. Existem municípios localizados na bacia do Gorutuba que são
remanescentes da mata atlãntica e que, portanto, poderiam fazer parte da
parceria de viabilização de tais recursos. Apesar de enviarmos projetos, o
dinheiro não é liberado.

Precisamos refletir sobre como ficará o orçamento do Estado de Minas
Gerais no que diz respeito ao problema da água. O que está sendo investido
na busca, pelas universidades federais e estaduais, daquilo que diz respeito
aos professores? Estou Deputada, mas sou professora universitária. O que
está sendo investido em tecnologia, o que está sendo investido nos
profissionais, a fim de discutirmos a viabilização da relação entre custo e
beneficio do dinheiro aplicado em nosso Estado?

Será que isso continuará a acontecer, Deputado Roberto Amaral? Tenho a
certeza de que V. Exa. também faz uma reflexão sobre tais problemas.

Quanta luta, quanto trabalho, quanto sonhamos com a solução desse
problema? E por tão pouco, não tenho noção do valor, por uma decisão
política, poderíamos ter o nosso problema resolvido.

Dentro da minha pequenez, da minha falta de horizonte para a percepção
da economia, do meio ambiente, acho que deveríamos buscar ajuda no
Nordeste, a fim de chegarmos a uma solução de respeito dos Governos
Federal e Estadual para com esse problema, que, no todo da bacia do São
Francisco, é pequeno, mas para nós é enorme. Se comecarmos a ver o
investimento de um recurso pequeno com resultado positivo, aí vamos
trabalhar numa trilha na qual os problemas precisam ser resolvidos e não
ficar colocando o problema por amostragem, gastando o dinheiro público sem
que haja um retorno efetivo. Por que não optar por acabar de implantar o
Jaiba? Por que não optar pela modificação da política de agricultura no Pais?
Estamos vendo agricultores que trocaram terreno por bicicleta, que estão
devendo, e tantos outros que estão entregando as suas terras, o seu trator, a
sua vida, porque não conseguem trabalhar.

Ouvi todas as discussões desta manhã e sou contra essa transposição do
São Francisco da forma como está colocada. V. Exa. pode contar com esta
Casa, que nunca se furtou a participar das causas de Minas e do Brasil. Não
posso falar por todos, mas posso falar por mim, como gorutubana, como
sertaneja. Busco, mais do que nunca, fazer com que a minha alma de
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sertaneja fale mais alto diante de qualquer empreiteira. Não conheço
ninguém, tenho pouco acesso a elas, mas tenho acesso ao povo que sofre,
estamos vendo isso diariamente.

O Sr. Antõnio Dias Neto - Bom dia a todos. Deputado Roberto Amaral, hoje
Diretor da SUDENE, conhecedor do Norte de Minas, que trabalhou durante
muitos anos na CODEVASF, não se faz transfusão de sangue de pessoa
doente para outra. Quando vamos realizar uma transfusão, fazemos um
"check-up" do doador para ver se tem condições de doar sangue para a
pessoa necessitada. Esse check-up" já foi feito no Velho Chico, e constatou-
se a sua doença. Mas ela não foi curada. Como, então, vamos fazer essa
transposição? Ora, temos de fazer reviver o São Francisco para depois
pensar em transposição.

Meus companheiros, componentes da Mesa, o São Francisco já está mais
do que olhado, está cansado de visitas. Precisamos, autoridades presentes,
organizadores deste debate, fazer reviver esse Velho Chico, que está
morrendo, que está para se acabar, para depois pensarmos em transposição.
Claro que não somos contra levar água para o Nordeste, mas como vamos
tirar água de um rio que está se acabando?

Acredito que essas autoridades deveriam pensar primeiro em levantar e
fazer reviver o São Francisco, com seus afluentes e seus pequenos córregos,
para depois pensar em transposição.

Dirigi-me ao Roberto Amaral, porque sei de seu conhecimento e tenho
certeza de que sabe da pobreza do Norte de Minas. Como foi dito por alguns
Deputados, no Norte de Minas, á beira do São Francisco - a 60km ou 80km -,
há gente passando sede. Aliás, como Presidente da AMAMS, que hoje
representa quase 70 municípios, estou querendo fazer uma visita a V. Exa,
para mostrar-lhe que o Norte de Minas já está começando a ter problema
com a falta de água. Passei isso ao senhor justamente para que, como
alguém do Executivo, analisasse, juntamente com os Deputados do Norte de
Minas, a quem parabenizo pela presença, pois o Norte de Minas foi muito
bem representado hoje. Então, que olhem para o Norte de Minas e que não
facam bobagem. Muito obrigado.

O Sr. Roberto Amaral - Quero agradecer a oportunidade que, por ter sido
expositor, foi-me dada pelo Prefeito de Olhos d'Agua, ao fazer esse
questionamento - aliás, muito mais uma colocação. O nome de seu município
já diz tudo: é um olho de água. Como bem disse a Deputada Elbe Brandão,
ele tem uma administração espetacular e, a gora, está sob sua
responsabilidade conduzir a Associação dos Municípios da Área Mineira da
Sudene - AMANS.

Então, aproveitando essa oportunidade, quero dizer que nosso
conhecimento, hoje, está à disposição da SUDENE e que já estamos
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trabalhando para isso. A SUDENE já elaborou o Programa de
Desenvolvimento do Nordeste, que inclui isso. E quero fazer referência a dois
técnicos da SUDENE de Recife que aqui estão.

Mas quero trazer também uma informação. Esta Casa, em sua 122
Legislatura, no período de 1991 a 1994. constituiu uma comissão de
parlamentares de vários Estados para estudar a situação do vale do São
Francisco, a CIPE - São Francisco, da qual fazia parte o Deputado José
Braga, que preside esta reunião. Ou seja, desde aquela ocasião, esta Casa
tem contribuições a dar, não só com o trabalho da CIPE, cujo Presidente era
o então Presidente desta Assembléia, mas também de todos os Deputados
que compõem o vale do São Francisco. E ainda contamos corri uma
assessoria espetacular da consultoria técnica desta Casa. Então, desde
aquela ocasião, esta Casa é detentora destas informações - aliás, á época,
tivemos pronunciamentos e decisões tomadas pelo Governo do Estado. Com
certeza; isso servirá de contribuição para o trabalho dessa comissão e para o
trabalho que agora está sendo encetado para a participação de Minas na
discussão sobre o rio São Francisco.

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. léda Ester de Mendonça, do Sanatório
São Francisco de Assis, de Bambui, dirigida ã Sra. Cassilda Teixeira de
Carvalho: "A conscientização, a mobilização e a divulgação não seriam o
caminho para que tomássemos pé do problema? A educação ambiental
ainda é deficitária nas escolas, na televisão, nos jornais, nas revistas, etc.".

A Sra. Cassilda Teixeira de Carvalho - Sem dúvida, léda, as ações de
educação ambiental custam muito pouco e têm um resultado muito grande.
No entanto, dependem da mobilização social. Se olharmos com cuidado,
veremos que as ações que dizemos ser fundamentais para a revitalização do
São Francisco são uma parte muito pequena do projeto de revitalização.

A recomposição das matas ciliares e de lagoas adjacentes e toda a parte
de educação ambiental são, do ponto de vista financeiro, investimentos muito
pequenos. Sendo assim, nos perguntamos porque isso já não foi feito. Não
há dúvida nenhuma de discussão, debate e envolvimento da comunidade.

A Lei Nacional de Recursos Hídricos, n° 9.433, é uma enorme ferramenta
nesse sentido, quando deixa clara a necessidade de criação dos comitês, das
agências, e indica o comitê como definidor do recurso arrecadado e utilizado
na bacia.

Na minha opinião, estamos no início dessa caminhada, mas, com certeza,
é por aí que temos de andar. Por isso é que neste momento açodado, como
já foi dito, de transposição do São Francisco, partindo logo para obras de
engenharia, utilizando o exército, sem necessidade da licitação pública, sem
esperar os relatórios de impacto, etc., por isso é que nossa posição é
contrária ao imediato início das obras. Não somos contrários á transposição
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em si, mas, sem dúvida nenhuma, iniciada sem o devido arranjo
institucional viabilizado para revitalização do São Francisco. que é barato,
não custa caro, mas depende da participação de quem mora na bacia e quer
participar. Falta entendermos que o momento é agora, em julho, como está
no crono grama da revitalização apresentado para nós, para iniciarmos a
constituição de cada um dos subcomités da bacia, com mobilização, recurso
e viabilidade institucional para partirmos para a revitalização.

E um processo longo, não quer dizer que esperaremos toda a mata ciliar
estar constituída para fazermos a transposição, não é disso que estamos
falando. Mas temos de iniciar a revitalização, antes de qualquer projeto de
transposição-

0 Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Deputado José Braga;
meus companheiros Deputados do Nordeste, que nos honram com sua
presença; ex-Deputado Roberto Amaral, Superintendente da SUDENE;
Deputada Elbe Brandão; Secretário Nacional de Recursos Hídricos

'
 Dr. Paulo

Romano, demais autoridades presentes; meus senhores e minhas senhoras;
queremos falar da importância desta reunião, em que discutimos o rio São
Francisco.

Sr. Presidente, senhores presentes neste Plenário, queremos dizer que,
para fazermos a transposição do rio São Francisco, precisamos regularizar
nossos rios e construir os barramentos, Mas nos deparamos com o descaso
do Governo Federal com nossos rios. Precisamos seguir o exemplo do rio
Gorutuba. Ali foi construída a Barragem do Bico da Pedra, com
786.000.000m3 de água, e resolvemos parte do problema social da nossa
cidade. Construímos a Barragem de Gameleira, também pela CODEVASF. e
vamos resolver grande parte do problema. Temos também Monte Azul, onde
resolvemos o problema com a barragem para abastecimento de água em
nossa cidade.

Precisamos conscientizar o Governo Federal da necessidade de se investir
em nossos rios. O rio São Francisco é importantíssimo para Minas Gerais.
Temos aqui nossos companheiros do Jaiba, são produtores rurais, pequenos
irrigantes, e o rio São Francisco é importante para aquele projeto. Temos um
dos maiores projetos da América Latina.

Muito bem falou nosso Presidente, Sr. Geraldo, que precisamos baixar os
custos das águas do rio São Francisco. Sabemos do trabalho importante da
CODEVASF, mas precisamos discutir mais com ela, conscientizar o Governo
Federal, porque a CODEVASF é Governo Federal, para baixarmos o preço
da água. Quero aqui defender a importãncia desse rio e dizer que precisamos
investir neles,

No Norte de Minas, região que tenho orgulho de representar aqui nesta
Casa, chove muito pouco, em torno de 700mm a 900mm. Mas, se captarmos
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as águas, se construirmos barragens, vamos resolver grande parte do
problema social do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri.

Levando o homem ao campo com a construção das barragens, vamos
resolver em parte o problema do desemprego em Minas Gerais.

Mais uma vez, quero cumprimentá-los pela belíssima reunião, que é muito
importante. Vamos lutar junto aos nossos Deputados Federais, para mostrar
que o Governo Federal precisa destinar recursos para os nossos rios. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Fernando Antônio Leite - Boa-tarde. Represento uma entidade que
tem um posicionamento compartilhado com a posição da representante da
ABES, a Cassilda, que se resume em revitalizar o rio, para, depois, fazer a
transposição.

Antes de fundamentar a minha pergunta, vou-me remeter à nascente do
São Francisco, porque tenho o privilégio de ter nascido em São Roque de
Minas. Quando se fundou o Parque da Canastra, um dos grandes
argumentos foi a solidariedade aos irmãos nordestinos. Havia um dado da
CODEVASF que mostrava que a vazão das nascentes estava diminuindo
drasticamente. De lá para cá, a situação tem piorado muito. Um grupo de
Deputados esteve lá. Quero fazer uma reflexão em cima da nossa culpa,
como cidadãos, pela nossa atuação predatória em relação ao rio.

São Roque, hoje, experimenta um "pool" de crescimento do ecoturismo.
Tem feito todo um esforço com investimentos ousados em divulgação, etc., e
nada, absolutamente nada, voltado para a preservação dos recursos
naturais. Esse esforço predatório que temos está ao longo de todo o rio. Essa
nossa sensibilidade ao clientelismo e ao imediatismo é muito grande. Temos
lá os ruralistas que insistem, anualmente, em colocar fogo, assim como em
Brasília há os "migueletos", que articulam na Casa Civil projetos nefastos. Em
nossa comunidade lá na nascente do rio, também nos articulamos. Há anos e
anos, estamos adotando essa técnica de queimada, que impermeabiliza o
solo e interfere no ciclo das águas. Mesmo assim, estamos lá batendo firme.

Notadamente, os senhores do Nordeste são reconhecidos, no Executivo e
no Legislativo, pela competência da promocão, do gerenciamento, do
fomento à indústria da miséria. Em grande parte, isso é devido ao
clientelismo e ao imediatismo. A minha pergunta é: até que ponto o nosso
clientelismo e imediatismo interferem para nos levar a uma oposição como a

4 do Deputado Marcondes Gadelha?
O Deputado Ramilson Ramos - Dr. Fernando, quero congratular-me com o

senhor e veementemente afirmar que não faço parte dessa geração de
políticos que fomentaram a indústria da miséria. Faço parte da geração de
políticos comprometidos, e a minha participação neste fórum é uma
demonstração e uma tentativa de contribuir com a luta empreendida pela
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Quero ainda rechaçar, com uma veemência maior, o ato desastroso - refiro-
me a essa transposição - que o Governo quer praticar contra a cidadania de
um povo ribeirinho. Ele, sim, tem um grande argumento para a indústria dos
miseráveis.

O Deputado Augusto Bezerra - Sr. Fernando, quero também me
congratular com o senhor.

E verdade o que o senhor disse. E verdade que devemos muito ao São
Francisco, porque, durante toda a sua história, só fizemos retirar dele água
para beber, para irrigação, para energia e pesca, e nada foi dado ao rio. O
senhor disse isso. Essa revitalização deve começar na serra da Canastra,
desde a nascente do rio.

Devemos cuidar, realmente, do rio São Francisco, preservar, porque ele foi
explorado ao longo de toda a história. Realmente, no Nordeste, no Baixo São
Francisco, onde residimos, em Sergipe, em Alagoas, essa indústria é
fomentada pelo Governo Federal. E ele que determina ; quem acompanha a
"Hora do Brasil" sabe, vai cesta básica para tais e tais municípios, vai frente
de trabalho. Isso tem que acabar. Então, a nossa linha é lutar e pedir o apoio
desta Casa, que é muito forte, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Conseguimos apoio da Bahia, de Alagoas e de Sergipe e saímos unidos em
um projeto para não se gastar essa fábula de dinheiro, como foi dito, em um
projeto sobre o qual ninguém tem certeza, como disse a colega que faz parte
desses movimentos não governamentais. Tenho um relatório em mãos e pedi
uma cópia, inclusive, desse "achismo", acho que dá para se fazer, acho...

Quer dizer, então, o Marcondes Gadelha é, além de um filhote da ditadura,
um filhote de tudo de ruim que existe no Nordeste. Esse tipo de político que
vem de coronéis tem de acabar. Então, chegou a hora de se discutir isso e de
se levar o que for melhor para a população e, logicamente, para os Estados e
para o País. Muito obrigado.

O Sr. Edésio Teixeira de Carvalho - Soa-tarde. Ouvi, durante todo o tempo,
os apresentadores falarem que conhecem o rio da cabeceira à foz. Então,
eles conhecem uma parte da terra da cabeceira à foz de um rio. Não existe
rio vivo em terra morta, isso é pouco, mas eu sei. Não existe rio morto em
terra viva, isso é pouco, mas eu sei. A sociedade atual, a civilização atual
parece não se dar conta disso. Vive falando da água sem falar da terra,
quando o rio é apenas o chorume da terra, é o chorume da civilização atual.
O rio é isso, embora seja muito valioso, ele é o chorume. Portanto, temos que
falar em áreas.

Peço muita desculpa aos senhores do Nordeste que falaram. Tenho
imensa simpatia por Pernambuco e por Sergipe, que conheço bem. Também
o terei por Ceará, mas o conheço menos. Gostaria, então, que o Dr. Paulo
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Romano comentasse isso e também a seguinte proposta: hoje se falou
muito que a sociedade precisa de realizar ações pessoais em defesa do rio
São Francisco. Da minha visão geológica, acho que, agradecendo muito a
esta Casa a oportunidade dessa intervenção, ela comete um crime ambiental,
perfeitamente capitulável na lei dos crimes ambientais. Gostaria de saber se
existe algum programa de coleta de águas pluviais, de infiltração de águas
pluviais e de repermeabilização desse verdadeiro carnaval de áreas
impermeabilizadas que estão nessa praça, á nossa frente. Agradeço a
atenção de todos e estimaria uma reposta do Dr. Paulo Romano.

O Sr. Paulo Romano - Edésio, comecei a minha observação na linha do
que o senhor fala. Temos uma questão conceitual a ser aprofundada. Disse
que o rio é conseqüência, o rio não existe por si. O senhor usa uma outra
expressão: o rio é o chorume da terra. E por aí. Não é fácil, obviamente,
esperarmos apenas que cada cidadão se mobilize por si, até por questão de
informação. Por outro lado, eu, que sempre participei de governos, sou critico
em relação á auto-suficiência de governos e de instituições que acreditam
que têm programas e que, tendo-os, resolvem o problema. Faz o discurso e
resolve.

A mudança de comportamento, relativamente ao ambiente, tem que ser
feita com perseverança, paciência e, principalmente, com a introdução de
novos conceitos. Queiramos ou não, nosso cotidiano é predador. A
sociedade brasileira, lamentavelmente, é predadora. Vivendo da cultura da
abundância e da idéia de que somos ricos em mananciais de àgua, não
temos o menor cuidado com nossos rios.

Estamos cansados de ouvir dizer que 'Minas é a caixa de água do Brasil",
a essa afirmativa sempre interponho: 'A caixa de água está cheia? A água
está limpa?". Todos sabemos que nem uma coisa nem outra. A verdade é
que nos acomodamos a ver o córrego e o rio secarem. Pensamos que água
nunca vai nos faltar.

E preciso que aconteçam problemas sérios, impactantes - e o projeto da
transposição é impactante - para ensejar a discussão. O relatório preliminar,
quando fala em revitalização, é forte no titulo, mas atrofiado e míope no
conteúdo, porque não considera as pastagens degradadas, a má
conservação das estradas e o assoreamento dos córregos.

Mesmo que não exija ação por parte do cidadão, deve-se ensiná-lo a
sinalizar a agentes públicos e econômicos a necessidade de alterar
comportamentos.

A contribuição do senhor que fez a pergunta tem um valor fundamental,
que vou resumir numa palavra, na mesma que emocionou a Deputada Elbe
Brandão: indignação. Precisamos nos indignar, como cidadãos, quando
entendemos que as coisas estão ocorrendo de forma errada. E quando nos
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O Sr. Eduardo Nascimento - A título de informação, há 15 dias, no Jaiba, a
caixa de 26kg de banana-prata de primeira qualidade estava sendo vendida a
R53,00. Para um projeto que já consumiu RS400.000.003,00, isso é de
insustentabilidade assombrosa.

Passemos ao questionamento. O grande fomentador da guerra fiscal no
Pais é o Governo Federal. Quem acabou com a noção de federação foi o
Governo Federal. E, agora, o Governo e parte expressiva das elites
predadoras nordestinas armaram um alçapão em torno da expressão
"solidariedade com o Nordeste".

Solidariedade é algo que todo ser humano precisa e deve prestar. De São
Roque até o final do São Francisco existem as populações ribeirinhas, os
pobres do campo e os pobres da cidade que precisam de solidariedade.

Não se pode permitir que o Governo e as elites transformem essa questão
nesse primarismo do populismo brasileiro. Solidariedade e políticas públicas.
Há essa conversa de compensação, mas isso não existe neste País. A luta
da esquerda, a luta dos democratas é por políticas públicas sérias.

Você participou ontem, a pergunta é a seguinte: Com essa verba que existe
prevista para a revitalização, qual a avaliação dessa verba anunciada ontem?
A revitalização, tomada como pressuposto, depende do trabalho nos
afluentes.

Segundo, a pergunta já foi feita ontem e hoje. Você tem conhecimento de
alguma opção alternativa, algum projeto alternativo? Hoje de manhã foi dita
urna coisa de enorme sabedoria sobre a qual nós, do sindicato, temos
trabalhado há três anos. Trata-se de convivência. Convivência com o semi-
árido, convivência no Amazonas, convivência em qualquer lugar. O respeito
ao meio ambiente parte desse principio.

A Sra. Cassilda Teixeira de Carvalho - Sabemos das suas décadas de luta
ao lado dos trabalhadores rurais.

Sua pergunta discute dois pontos fundamentais. Na minha avaliação esse
circo está armado. A aprovação da ANA, nessa pressa que ocorreu nos
últimos 15 dias, tem a ver com esse contexto maior. Na minha opinião, o
Governo Federal está com todo o desenho para o inicio imediato para a
transposição do São Francisco muito bem articulado.

Conforme você diz essa guerra está armada. Minas tem muita água, parte
da Bahia. Alguns Estados que estão à beira do rio não querem dar água para
o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nesse ponto o discurso está bem
desenhado.

Só ontem à tarde, recebemos o projeto sobre revitalização que propõe
RS1.370.000.000,00 de reais para a revitalização. Ele não é especifico.
Assusta-nos o seu calendário de desembolso. De julho, quando ele se
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propõe a iniciar, até julho de 2002, serão desembolsados menos de 20%
disso. O grande desembolso ocorrerá de 2002 a 2010, ou seja, pós-
transposição.

Se compararmos o calendário proposto para a revitalização com o
calendário proposto para a transposição do São Francisco e do Tocantins fica
claro que a revitalização está sendo feita para calar aqueles que estão
pedindo revitalização. Inicialmente, ela estava sendo proposta para atender
Sergipe e Pernambuco, a cunha salina.

A primeira proposta de revitalização não fala nas cabeceiras. A segunda
proposta que nos chegou já fala em atender as cabeceiras, no plano diretor,
na recuperação de seus afluentes, no valor de RS1 .370.000.000,00.

Não há estudo de alternativa no relatório do Deputado Marcondes Gadelha,
nem na revitalizaão. Não tenho conhecimento de nenhum estudo de opções
de atendimento. Quando se estuda, fica claro que se decidiu fazer a
transposição, decidiu-se tirar as arestas do projeto anterior, decidiu-se
atender ao Senador Antônio Carlos Magalhães. O Oeste baiano está muito
bem atendido, não só em volume de água, mas também em geração de
energia, na transposição do Tocantins.

Armou-se esse desenho para o imediato apoio. Não tenho dúvida de que
esse projeto, da forma como está, já está com o apoio desenhado no Senado
e na Cãmara. É por isso que temos de correr para nos mobilizar e, antes de
tudo, usar a ferramenta - o Deputado me perguntou se acredito nela - da
legislação ambiental, acredito. Ao longo desses anos temos visto Juizes,
tanto federais quanto estaduais, impedir, embargar, dar liminar, segurando
qualquer obra que não tenha passado por todo o processo de licenciamento
ambiental, temos de ficar de olho nisso.

A Sra. Dardânia Fonseca Lisboa - Quero cumprimentar as autoridades da
mesa e os senhores presentes. Queria fazer uma ponderação para o Sr.
Roberto Amaral, a quem conheço de longa data. Tenho pelo senhor uma
profunda admiração, por todo o trabalho que realizou nesta Casa, nas suas
ações legislativas e nos postos em que realizou a ação executiva, sempre
com muita honradez. Por essa razão, sinto-me à vontade para me dirigir à
sua pessoa.

Faço o meu aparte na qualidade de brasileira e professora. Sou pedagoga,
especializada em dar aula de História e Geografia, dentre outras matérias.
Fico preocupada em não saber se existe um estudo profundo sobre a parte
geológica. Gostei do aparte que foi feito, porque nós, no Brasil, somos um
bloco de terra e de águas unido a outros blocos de terra.

Durante longos 18 anos, por ser mulher, pesquisei com muita luta e
dificuldade a razão por que o nosso contorno leste era muito parecido com o
contorno oeste da África. Depois de todo esse tempo, pude detectar que
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parte do Brasil é um bloco de terra deslocado há milhares de anos atrás
da parte oeste da África. Esse deslocamento de terra, vindo através das
águas, provocou um impacto ambiental no mundo. O que temos hoje na
história é a comprovação desse impacto. Esse impacto foi tão profundo que
hoje a nossa serra da Canastra e parte das serras que compõem a
cordilheira dos Andes fazem parte desse impacto ambiental. Sabemos que,
na época, esse impacto se ajuntou a uma ilha, que se chamava ilha da
Lemúria.

Pergunto às pessoas e aos políticos que estão imbuídos desse grandioso
projeto que viria resolver parte do problema de desemprego em nosso País,
mas dentro de posições à altura da inteligência das pessoas que estão nas
áreas ribeirinhas. São pessoas realmente sem cultura, mas são fortes, firmes
e amam o solo em que vivem. Isso poderia não ser muito importante para os
políticos do Pais. Não estou defendendo aqui política de partido algum,
apenas me preocupo com o impacto ambiental que poderia advir de uma
transposição de rio.

Sabemos qual o peso da água que será transportada? Sabemos se essa
terra na qual essa água irá se postar seria morta, como disse nosso geólogo
aqui presente? A minha preocupação se prende a isso, uma vez que
sabemos que, de parte desse impacto geológico de milhares de anos atrás,
temos hoje uma comprovação nítida, por exemplo, na cidade de São
Francisco, no Oeste dos Estados Unidos, que está fadada a submergir por
uma fenda que existe embaixo do seu solo.

Assim, acho que seria o caso de levar esse assunto para a área
internacional, em que existem autoridades que conhecem mais
profundamente essa minha preocupação. Não sou especialista em biologia,
nem conheço o impacto que isso causaria, mas gosto de saber das coisas e
sempre assisto às reuniões políticas. Mas quero deixar aqui a minha
preocupação, que passo aos senhores. Considero-os responsáveis por suas
ações, pelo bem-estar de toda a população, não apenas do Pais, como a de
todos os países da América Latina, que poderiam sofrer o impacto de
terremotos e outros que não sabemos. Não sei responder a essas questões,
mas gostaria de saber se alguém dentro do programa trata desse assunto.
Se não existir, gostaria de solicitar que fosse feito um profundo estudo a esse
respeito, levando em consideração o meu aparte. Muito obrigada.

O Sr. Roberto Amara! - Quero cumprimentar minha amiga professora.
Agradeço suas palavras iniciais, que são fruto de nossa amizade. Acho que
suas palavras vêm engrandecer este debate. Cumprimento-a por sua posição
e chamo a atenção da Casa para o assunto. E muito importante ouvir as
pessoas, principalmente pessoas como ela, que disse algo da maior
procedência possível e extremamente técnico. Temos de conviver com essa
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situação e precisamos levantar todos os problemas para chegar ao
melhor resultado, que atenda não apenas a Minas Gerais ou a Sergipe - que,
como disse o Deputado, poderá transformar-se em um México, comparando-
o com o Cobrado -, mas também traga a harmonia necessária ao Pais, para
que tenhamos sempre uma população tranqüila e para que tenhamos dias
melhores, com a utilização de todos os nossos recursos naturais.

O Sr. Mauro da Costa Vai - A minha pergunta é para o Dr. Paulo Romano,
mas eu gostaria que tanto o Deputado José Braga quanto os outros que
possam influenciar decisões políticas do Governo Estadual prestassem
bastante atenção. A possibilidade que nós temos de avaliar e alterar o projeto
da transposição deve-se muito aos princípios e aos fundamentos básicos
estabelecidos pela Lei n° 9.433, da qual o senhor foi um dos principais
articuladores. Em nível estadual, tivemos um grandioso avanço na gestão
compartilhada das águas de uns tempos para cá. Devemos muito aos
engenheiros sanitaristas Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo, que está
aqui, e João Bosco Senra, os dois últimos Diretores do IGAM. Neste
momento, estamos correndo um sério risco de retrocesso, por uma decisão
política Esse retrocesso poderá significar a volta de um "rnodus operandi" no
IGAM, o qual condenamos e ajudamos a mudar, que continha até mesmo
corrupção em seu processo de outorga.

Pergunto ao Dr. Paulo Romano: qual é a importância que vê nesse espírito,
nessa dinãmica do IGAM, no processo de recursos hídricos do Estado?

O Sr. Paulo Romano - A importância é grande. Temos de considerar que,
quando estamos falando sobre a bacia ou sobre as águas do São Francisco,
estamos falando principalmente de águas que, pela Constituição, são de
domínio do Estado. Como tal, essas águas têm o IGAM como órgão
coordenador. Então, acho que, para Minas Gerais, seja para a bacia do São
Francisco, seja para qualquer outra, a saúde institucional, política, técnica e
operacional do IGAM é absolutamente fundamental. A descentralização não
é meramente uma questão de outorga de poder do Governo Federal. Isso
está baseado no principio federativo da Constituição. Se não desenvolvermos
um bom trabalho de gestão no plano estadual e no plano federal não
conseguiremos recuperar perdas ocasionadas por omissão ou por ineficácia.
Então, acho que não se trata apenas do IGAM, mas de toda a área estadual.

O Sr. Mauro da Costa Vai - Muito obrigado, Dr. Paulo Romano. Atendendo
a um pedido da Associação dos Biólogos, quero, em seu nome, acrescentar
uma pergunta.

Precisamos reforçar a necessidade de estudos de viabilidade Iocacional e
tecnológica, ficando sempre atentos à possibilidade de o nível estadual ser
soterrado por um licenciamento da transposição, no âmbito nacional, a toque
de caixa. Corremos esse risco.
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O Sr. Vaidemar Rodrigues - Fazemos parte do Instituto Desert, uma

organização não governamental que há 15 anos luta contra o maior problema
ambiental brasileiro, ou seja, a desertificação do Nordeste, que alcança uma
área de 900.0001Km2 e 15 milhões de brasileiros. Estamos hoje, em parceria
com a SUDENE, implementando, em todos os Estados que alcançam o semi-
árido, as políticas estaduais de combate à desertificação. Coincidentemente,
estamos hoje em Minas para estabelecer contatos com alguns órgãos
estaduais, particularmente a SUDENOR, no intuito de iniciarmos esse
trabalho em Minas, que sempre esteve fora dessa discussão.

Minha pergunta é a seguinte: sabemos que a desertificacão, que alcança
todas as terras secas do mundo, teve como causas principais o mau uso dos
recursos hidricos e o incremento da disponibilidade, fazendo com que
tenhamos, ha Ásia, quase 50, 70% de terras improdutivas. No Brasil, pelos
dados do DNOCS, cerca de 35% dos perímetros irrigados estão hoje estéreis
e improdutivos devido ao mau uso dos recursos hídricos. Temos um
instrumento jurídico internacional, do qual o Brasil é signatário: a Convenção
Mundial de Luta contra a Desertificação, que já foi aprovada pelo Congresso
Nacional e sancionada pelo Presidente da República. E um instrumento
jurídico e tem como proposta, justamente, a defesa da qualidade ambiental
para as pessoas que vivem nas regiões secas do mundo, em especial nas do
Brasil. Qual é a consideração que os senhores estão dando a esse
instrumento jurídico na luta pela transposição ou não das águas do rio São
Francisco?

O Deputado Augusto Bezerra - Na verdade, foi muito significativo o seu
pronunciamento. Realmente, precisamos do gerenciamento e aproveitamento
dos recursos hídricos. Não vamos nos alongar. Desde ontem, tem sido
lembrado aqui que 97% das águas do mundo. são salgadas e apenas 3%
servem ao ser humano. Desses 3%, ainda temos a água encontrada em
forma de gelo. Sobra o mínimo. Se não houver uma captação, um
gerenciamento, um tratamento, tudo isso que se fala vai se tornar uma
falácia, vai acabar se perdendo. A grande crise já existe no Oriente Médio,
onde pessoas trocam barris de petróleo por barris de água. Se houver uma
terceira guerra mundial, não tenham nenhuma dúvida de que será por água.
Essa é uma preocupação legitima. Antes de se apressar em fazer
transposição, deve-se aprender como cuidar dessa água. Quero deixar claro
que a transposição do Cobrado levou 40 anos no Senado dos Estados
Unidos. Ela foi feita em 18 anos. Aqui, querem começar em julho. Essas
coisas nos assustam.

Não há preocupação com essa captação, com esse bom uso e essa
educação ambiental de... O nosso Pais vive uma grande crise. No Nordeste -
e me desculpem por descer a dados menores -, lava-se automóvel com água
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potável e dá-se descarga sanitária com água, que não é reciclável. Não
entendo onde está essa crise e essa falta de água para se querer uma obra
faraônica de 2.000km de canais. Fico muito satisfeito com a sua colocação.
Tenha certeza de que essa é uma das preocupações que vou levar ao nosso
representante em Brasilia, Deputado Federal Marcelo, para ver se ainda dá
para fazer alguma coisa. Aqui temos o relatório final, sem ter sido assinado
pelos sub-relatores, por ninguém. Aqui, o Marcondes Gadelha expressa e
antecipa tudo para que essa obra seja feita. Mas saio da Casa satisfeito com
o nível desta discussão, Sr. Presidente, que no momento representa o
Presidente da Casa. Vamos precisar muito de Minas Gerais, que, nos
momentos mais difíceis, tem dado sempre ao Brasil a ajuda de que realmente
precisa.

O Deputado Ramilson 'Ramos - Apenas para cciaborar um pouco na
colocação do Dr. Valdemar, quero dizer que a convenção mundial contra a
desertificação, de Recife, realizada no final do ano passado, mostrou mais
uma vez a falta de compromisso do Governo Federal. Diante de uma
necessidade de 1.300.000.000,00 para enfrentamento do problema da
desertificação, o Ministro Sarney Filho anunciou US$12.000.000,00. O
primeiro real da verba para esse compromisso ainda não apareceu. Não
conheço, no Estado de Pernambuco, e não tenho noticia de compromisso de
nenhum Estado - peço desculpas aos companheiros de Minas Gerais, posso
até estar enganado - para o enfrentamento da desertificação.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e senhores palestrantes, quero concluir a
minha participação neste ciclo, novamente parabenizando a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais por este ciclo de debates. Deixo aqui três teses
que havia colocado no meu pronunciamento. A primeira é a solidariedade e o
compromisso com o povo nordestino, privado do uso da água. Portanto,
apoiamos que qualquer transposição com respeito, compromisso e

z responsabilidade seja executada, inclusive como função do rio. A segunda: o
que deve preceder a essa discussão? A revitalizacão, a preservação e a
realimentação do rio. A terceira tese é a política de reação veemente ao ato
do Governo Federal que nos impôs, a nós, nordestinos, o primeiro conflito
nacional ferindo, por sinal, o princípio federativo da Nação sem nenhuma

; preocupação com o resultado desse conflito.
Estabeleceu-se um conflito de Estados que estão na bacia do São

ã Francisco contra os Estados que querem ser - e são candidatos - usuários da
água. O Governo Federal é irresponsável. Temos de ser veementes na
reação a esse ato insano do Governo. Sempre que for convidado pelos
senhores e por qualquer fórum do Nordeste ou do Pais, vou participar das
discussões. Muito obrigado-

0 Sr. Nisio Armani - Peço desculpas a todos, mas, como mineiro, quero
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patrocinando esse inicio de formação da agenda da sociedade. Em certo
sentido, não vejo o Executivo mineiro mobilizado fortemente para a discussão
e até para a formulação.

Por exemplo, no que se refere à proposta de revitalização, não
conhecemos uma contribuição do Governo de Minas. Em segundo lugar. ao
falarmos de IGAM, de gestão de águas, precisamos quebrar o vezo de
pensar simplesmente em distribuição de usos ou aumento de ofertas. E muito
mais complexo. Precisamos pensar em reutilização. Em qualquer plano - é
importante ficar isto bem caracterizado - de transposição de águas ou grande
projeto de uso de águas, devemos verificar se os beneficiários já adotam
princípios de gestão em que aqueles preceitos de gestão participativa,
economicidade e "reúso" são utilizados, ou a água será levada para atender a
outras regiões, mantendo a ineficiência dos processos de distribuição. São
indagações que precisamos fazer permanentemente quanto à gestão de
águas. Muito obrigado.

Um participante - Fui o primeiro a inscrever-me, no entanto, não sei por
quê, a minha pergunta não fez parte da pauta. Como um patriota, um cidadão
brasileiro cônscio de tudo que faz, militante da pesquisa científica e da
tecnologia avançada, detentor de tecnologias inovadoras, limpas e
ambientalmente corretas, implementáveis em qualquer parte do mundo,
entrego, oficialmente, à Mesa, um CD-Rom, que é parte de um seminário de
que participei como palestrante. Aqui estão inseridos seis megaprojetos,
abrangendo as questões referentes à engenharia no controle de erosão, que
podem ser aplicados em qualquer lugar do mundo. Detenho muitas
tecnologias que vêm ao encontro das necessidades de preservação de água,
redução de consumo para irrigação, etc. Coloco a minha inteligência à
disposição do Pais, caso os senhores queiram levar isso em conta.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece e, a pedido de uma participante
do Plenário, fará a seguinte leitura:

"Privatização da CHESF é vetada por comissão. Governo é pego de
surpresa na Câmara. Projeto aprovado impõe pré-condições à venda de todo
o setor elétrico.

A Comissão de Economia da Câmara dos Deputados aprovou ontem
projeto que proíbe a privatização da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco - CHESF - e estabelece restrições para a venda das demais
empresas públicas geradoras de energia. A matéria vai agora para a
Comissão de Constituição e Justiça. O Governo foi pego de surpresa. Os
líderes governistas não orientaram suas bancadas para votar contra e o
projeto acabou sendo aprovado por 16 votos a 2.

O projeto original - do Deputado Jorge Costa, do PMDB do Pará - proibia a
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privatização de todas as empresas geradoras. O relator, Deputado
Clementino Coelho, do PPS de Pernambuco, flexibilizou a proposta,
mantendo a proibição de venda apenas para a CHESF. Para as demais
empresas, porém, o texto aprovado estabelece pré-condições para a venda.
Exige, por exemplo, que, ao vender uma das empresas, o Governo não
garanta ao comprador a vazão de água para garantir a geração de energia.
Isso significa que o Estado não poderá, em hipótese alguma, segundo o
projeto, indenizar os compradores por uma eventual estiagem.

As empresas privadas querem comprar as hidrelétricas, mas com o Estado
garantindo e assumindo o risco da falta de água. Isso não pode ser permitido,
como explicou o relator do projeto.

O projeto determina ainda que metade dos recursos apurados com
eventuais privatizações tem que ser aplicado em projetos de
desenvolvimento nas respectivas bacias dos rios."

A Presidência aproveita a oportunidade para fazer um apelo. (- Lê:)
"Em dezembro de 1991, os Deputados dos cinco Estados que compõem a

bacia do rio São Francisco, isto é, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e
Minas Gerais, assinaram um protocolo de intenções para a criação de uma
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do São Francisco, conhecida como CIPE São
Francisco.

De 1992 a 1997, a CIPE realizou diversas audiências públicas nas Capitais
dos Estados envolvidos e em cidades situadas na calha do rio. Nessas
reuniões, fez-se um levantamento dos grandes problemas da bacia, e seus
resultados estão publicados em boletins editados pela Assembléia Legislativa
de Minas Gerais.

Especificamente sobre a transposição das águas para outras bacias do
Nordeste, a CIPE ouviu o então Ministro Aluizio Alves e diversas autoridades

z do Governo Federal. Naquela ocasião, pretendia-se incluir a transposição em
programas de obras emergenciais; a CIPE São Francisco conseguiu

5 convencer o Governo Federal a retirar esse caráter emergencial da obra por
entender ser necessário um amplo debate sobre a questão.

Infelizmente, o Executivo Federal não promoveu esse debate. Durante esse
ciclo, ficou evidente a necessidade da discussão do problema com a
sociedade, especialmente quanto aos aspectos ambientais da obra.

Aproveitamos a presença dos Deputados Ranilson Ramos, de
Pernambuco, e Augusto Bezerra, de Sergipe, para que somem forças
conosco a fim de levarmos às Presidências o desejo de reativar a CIPE São
Francisco."

O Deputado Augusto Bezerra - Também estou trazendo declaração do
Presidente da nossa Casa, de Sergipe, Deputado Reinaldo Moura, que, na



época, com o Deputado Nicodemos Falcão, fez parte da CIPE São 526
Francisco: ela sã funcionou a contento quando Minas Gerais esteve à frente
dos trabalhos. Vou levar o desejo desta Assembléia de juntar os cinco
Estados que compõem a bacia do São Francisco e parti r para ações
concretas. Fico muito feliz com a posição desta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esta Casa, por iniciativa do Deputado Edson Rezende,
está organizando a Frente Parlamentar em Defesa do São Francisco.

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 211712000, as seguintes comunicações:
Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

Antônio José de Carvalho, ocorrido em 171712000, em Varginha. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira (2), dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Maria Borsatto Guidi, ocorrido em 16/712000, em
Botelhos, e do Sr. João de Abreu, ocorrido em 16/7/2000, em Botelhos. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA 104a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 71712000
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Questão de Ordem - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°5 389199 e 80012000;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão
Especial do Rio São Francisco; aprovação - Requerimento n° 1 .398/2000;
arovacão na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimentos n

os 1.453 e
1.464/2000; aprovação - Requerimento n° 1.50112000; aprovação na forma
do Substitutivo n° 1 - ? Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.02212000; discursos dos
Deputados Márcio Cunha e Miguel Martini; encerramento; requerimentos do
Deputado Sávio Souza Cruz (4); deferimento; votação do Substitutivo n° 1,
salvo emendas e destaques; aprovação; prejudicialidade das Emendas n

os 1,
2, 4, 9, 14, 15, 18, 20, 25 a 27, 33 a 35, 39, 42, 45, 48 e 49; votação do § 1°
do art. 17 do Substitutivo n o 1; aprovação; votação do § 30 do art. 17 do
Substitutivo n° 1; rejeição; votação do § 7 0 do art. 17 do Substitutivo n° 1;
discurso do Deputado Sávio Souza Cruz; rejeição; votação do parágrafo
único do art. 48; discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Alencar da
Silveira Júnior, Durval Angelo, Miguel Martini e Mauro Lobo; aprovação;
votação do art. 41 do projeto: discurso do Deputado Sávio Souza Cruz;
Questão de Ordem; leitura do art. 41; rejeição; votação das Emendas n

os 3, 5
a 8, 10  13, 16, 17, 19, 21 a 24,28 a 32, 36 a 38, 40, 41,43,44,46, 47, 50 
51, salvo destaques; rejeição; votação da Emenda no 6; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; prejudicial idade do art. 40
do Substitutivo n° 1; votação da Emenda n° 13; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 50; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; prejudicial idade do art. 34
do Substitutivo n° 1; discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz e Durval

o Angelo; declaração de voto - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
98012000; discurso do Deputado Luiz Tadeu Leite; encerramento da
discussão; votação do Substitutivo n° 1; aprovação - Discussão, em 1° turno,

'o do Projeto de Lei n° 1.04312000; aprovação - Discussão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.074/2000; discurso do Deputado Nivaldo Andrade;

o encerramento da discussão: votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação da Emenda n° 2; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 445199; aprovação na forma do



528vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
83212000; emissão de parecer pelo relator; suspensão e reabertura da
reunião; requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; rejeição;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Iva José;
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; a provação na
forma do vencido em 1° turno; votação das Emendas nos 1 e 2. salvo
destaques; aprovação; votação da Emenda n o 1; rejeição - Discurso do
Deputado Durval Angelo - Discussão e Votação de Pareceres de Redação
Final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n o

s 262 e 445199, 832
e 1.02212000; aprovação - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Heiy Tarqüinio - Iranï
Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Pastor George - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9h14min, a lista de

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

1  Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário "ao hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, verificando a pauta da reunião,
que tudo indica será a última ou a penúltima deste período legislativo, vejo
que temos projetos de grande importância. Esses projetos, de alguma forma,
justificam todo o trabalho legislativo dos Deputados, que foi muito proveitoso.
Matérias importantes foram aprovadas, apesar de ter havido controvérsias, e
houve uma produção muito significativa. Mas noto a ausência do Projeto de
Lei Complementar n° 17199.

Essa ausência merece uma explicação por parte da Presidência, da nossa
Mesa e do Colégio de Lideres. A Mesa se reuniu com representantes dos
Tribunais de Justiça e Alçada e da Associação dos Magistrados. quando
assumimos um compromisso verbal e assinamos um Acordo de Lideranças.
Por este, o Projeto de Lei Complementar n° 17 seria votado, em 1 0 turno, no
primeiro semestre. Posteriormente, ainda para mais democratizar a
discussão, como tem sido a postura de V Exa. à frente dessa Presidência,
foram feitas sete audiências públicas regionais; uma em Uberaba, a cidade
que estará governando a partir de 1 0 de janeiro do ano que vem, outra em
Pouso Alegre, na região do nosso colega e brilhante Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, em Juiz de Fora, Ipatinga, Montes Claros e Contagem, representando a
região metropolitana. Acredito, Sr. Presidente, que tornamos público esse
Acordo, pelo menos em três audiências que coordenei em nome da Mesa.
Nelas h o Acordo publicamente. Houve em Pouso Alegre, uma presença
expressiva de Juizes, advogados, Promotores, representantes da sociedade
civil. Em Contagem, a participação também foi expressiva. Tivemos
informações de que em outras regiões a representatividade foi a mesma.
Quando estamos chegando ao final do período legislativo, a ausência desse
projeto na pauta é estranha, mostra claramente que não honramos o
compromisso que firmamos, que vamos frustrar muitas pessoas que
esperavam, com o aumento de varas em suas cidades, a possibilidade de
agilizar a prestação jurisdicional. Vamos frustrar muitas pessoas que
esperavam que a votação desse projeto fosse democratizar, de fato, as
ações dentro do Tribunal de Justiça. E lamentável, ao chegar ao final, que o
referido projeto não esteja na pauta. Acho que essa explicação deve ser
dada, e mais: todos os Líderes que estão aqui - o PSDB e o PFL não
assinaram o Acordo, mas concordaram, não assinaram por outras razões,
mas tivemos unanimidade - acho que seria importante, além da explicação de
V. Exa. e da Mesa, os Líderes também se manifestarem sobre o assunto.
Não estamos cumprindo um pacto feito. Se acreditamos que bons tempos
eram aqueles em que o fio do bigode era compromisso sério, que diríamos
da assinatura firmada pelos parlamentares! Sinto-me frustrado no final deste
período legislativo. Vou insistir nisso hoje, tanto na reunião da manhã quanto
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O Sr. Presidente - Respondendo à indagação formulada pelo Deputado
Durval Angelo, a Presidência tem a esclarecer o seguinte: o projeto foi
modificado em sua essência, pelo parlamento. O projeto inicial foi remetido a
esta Casa pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Pela forma como
conduzimos o Projeto de Lei Complementar n° 17, fazendo as audiências
públicas, a Assembléia ouviu, pela primeira vez, a justiça de 1a instância. Ao
ouvi-Ia, achamos por bem modificar o projeto. A assessoria técnica da Casa e
o Deputado Chico Rafael fizeram um excelente trabalho de modificação do
projeto original.

A Presidência recebeu o Presidente do Tribunal de Justica de Minas,
Desembargador Sérgio Léllis Santiago. Nesse encontro, em que estavam
presentes o Deputado Dilzon Meio e, pelo menos numa parte da reunião, o
Deputado Durval Angelo, o Presidente colocou as observações feitas pelo
Tribunal de Justiça no substitutivo apresentado pela Comissão de
Administração Pública. Foram várias as modificações e as observações do
Tribunal de Justiça.

Para chegarmos a bom termo, que é o nosso objetivo e a nossa intenção
com relação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, achamos que
deveríamos ter um pouco mais de tempo. Como houve o entendimento e a
compreensão dos Srs. Líderes de que poderíamos votar a LDO ainda hoje e,
obviamente, terminar o semestre, a Presidência entendeu, com alguns
Lideres, com o novo relator da Comissão de Fiscalização Financeira, que
esse projeto deveria ser votado no mês de agosto. Assim foi feito, e,
exatamente por isso, ele não consta na pauta de hoje.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão do Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei n° 389/99, do Deputado Pastor George, que altera a
Lei n° 12.622, de 2519197, que cria a Ouvidoria de Policia e dá outras
providências. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 80012000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que incentiva a instrução e a educação escoteira nas
escolas públicas estaduais por meio do Projeto Escotismo na Escola. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial do Rio São

Francisco, apoioado pela totalidade dos Lideres com assento nesta Casa,
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solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30
dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 1.39812000, do Deputado Antônio Andrade. solicitando
informações sobre gastos públicos ao Secretário da Administração, nos
termos que especifica. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n°1.398/2000 na forma do Substitutivo n°
1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.45312000, da Comissão de Fiscalização Financeira, em
que pede informações ao Secretário da Fazenda sobre o impacto da redução
da carga tributária do ICMS nas operações internas com produtos de couro e
sintéticos industrializados. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.46412000, da Comissão de Direitos Humanos, em que
solicita informações ao Comandante-Geral da Policia Militar do Estado
acerca do número de policiais militares mortos em serviço, ou fora dele, nos
anos de 1999 e 2000, com as especificações que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.50112000, da Comissão de Transporte, solicitando
informações ao Diretor de Transportes Coletivos Intermunicipais do DER-MG
sobre as atividades desse órgão a partir de sua posse e sobre as solicitações
da comunidade, atendidas ou não, durante sua gestão. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovacão do requerimento na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
1.50112000 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência

passa à 2a Fase da r Parte da reunião, com a discussão e a votação da
matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°

1.022/2000, do Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para os
orçamentos fiscal e de investimento das empresas controladas pelo Estado
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para o exercício de 2001. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e
pela rejeição das Emendas de n°s 1 a 51. Em discussão, o projeto. Com  a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Márcio Cunha,

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoal da imprensa, visitantes, em primeiro lugar, gostaria de
ressaltar o fato de que, sob a égide de uma nova Constituição, os
orçamentos públicos passaram a contar com instrumentos mais eficazes e
capazes de planejar melhor os recursos públicos.

E evidente que todos ainda temos muitas críticas, e ainda virá o tempo em
que possamos efetivamente saber que os recursos públicos, além de
soberbamente aplicados, tenham sido discutidos de forma mais democrática,
tendo a própria população participado mais. Mas tudo isso é um processo
cultural, e todos sabemos que não conseguiremos esses avanços da noite
para o dia. E preciso tempo para que possamos chegar aonde desejamos.
Parodiando o poeta, ninguém faz uma rosa desabrochar dando-lhe
chicotadas. Temos de semear o terreno, plantar, regar e esperar o momento
certo. Portanto, ainda está por vir o momento em que isso ocorrerá. Mas
insisto: com a nova Constituição, inserimos no bojo da administração pública,
especialmente no orçamento, instrumentos que são capazes de norteá-lo
melhor, como é o caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, sem dúvida,
é um importante avanço.

No Governo Itamar Franco, estamos na segunda LDO.
Sem entrar muito em detalhes, quero dizer que um aspecto importante

chamou a atenção de todos nós, e os relatores, efetivamente, preocuparam-
se: é a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada pelo Congresso Nacional e
em vigência. Sem dúvida, os Deputados relatores tiveram o cuidado de
adequar a LDO à égide da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Gostaria, em nome de minha comissão, em nome de todos os Deputados,
cumprimentar os Deputados relatores da LDO: Irani Barbosa, Rêmolo Aloise
e Mauro Lobo, que se dedicaram a esse projeto e que trazem hoje, para
consideração de todos nós, o parecer sobre a LDO.

Um outro aspecto que gostaria de salientar e chamar a atenção do
Deputado Durval Angelo, porque eu, no dia, não estava em Plenário, mas em
meu gabinete e ouvi o Deputado Durval Angelo fazer críticas à nossa
comissão, a este Deputado, que é Presidente da Comissão e ao Deputado
Iran Barbosa, relator, especialmente ao projeto do Tribunal de Justiça.

Gostaria de esclarecer fraternalmente ao Deputado Durval Angelo que ele
foi injusto em suas críticas e vou explicar o porquê. No que concerne a esta
Presidência, queria lembrar ao Deputado Durval Angelo alguns aspectos. Em
primeiro lugar, que, sem exceção, todas as vezes que fui procurado pelo
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vezes, com a maior celeridade possível para que os projetos de interesse
desta Casa, ou mesmo de interesse dele, fossem aprovados em nossa
Comissão, fazendo reuniões extraordinárias, etc. De minha parte. há não só
um respeito muito grande, mas também um carinho pelo mandato do
Deputado, que, sem dúvida alguma, presta um grande serviço à comunidade
mineira. E importante que ele se lembre disso.

Em segundo lugar, preciso relatar a ele e aos Deputados alguns fatos que
ocorreram, principalmente no ano passado. Ilustre Deputado, no ano
passado, avoquei para mim várias relatarias. Quero hoje revelar porque as
fiz: não foi porque quisesse fazê-las, mas porque me foi pedido pelo Colégio
de Lideres, muitas vezes por Lideranças do Governo nesta Casa, e assim o
fiz.

Infelizmente, Deputado Durval Angelo, encontrei por parte de muitos
colegas uma discriminação muito grande, achando que eu era centralizador e
que estava avocando para mim esses relatórios pura e simplesmente para ter
maior espaço. Isso não é verdade, não é do meu feitio.

Quero aqui, com muita humildade, mas também com muita firmeza, dizer -
fui Vereador por 16 anos em Belo Horizonte - que, sinceramente, não preciso
valer-me da condição de Presidente de uma comissão ou da condição de
relator de qualquer matéria para distinguir meu mandato e meu trabalho.
Acho importante dizer isso.

Deputado Durval Angelo, este ano adotei um comportamento diferente.
Trago aos Srs. Deputados o quadro que mostra os Deputados que foram
relatores na minha comissão: Márcio Cunha relatou 2 projetos; Mauro Lobo,
13 projetos; Irani Barbosa, 7 projetos; Olinto Godinho, 13 projetos; Eduardo
Hermeto, 12; Rémolo Aloise, 20 projetos; Rogério Correia, 11; e o Deputado
Miguel Martini, que posteriormente foi substituído em nossa Comissão, hoje é

zl suplente, mas sempre nos brinda com sua presença, relatou 3 projetos.
' Deputado Durval Angelo, era importante esse esclarecimento para V. Exa.

ter a certeza absoluta de que este ano tomei a prática de distribuir
eqüitativamente as relatarias.

Em terceiro lugar, é importante que V. Exa. saiba que no ano passado fui
; relator do projeto do Tribunal de Justiça. Confesso a V. Exa. que, nessa

oportunidade, fui relator, por causa de pedidos de algumas Lideranças desta
j Casa, cujo nome prefiro não dizer, e também dos funcionários do Tribunal.

Esse foi o projeto que mais me deu trabalho. Tive de ir diversas vezes ao
Tribunal de Justiça para reunir-me com a associação dos funcionários,
Deputado Durval Angelo. Graças a Deus, consegui fazer um bom trabalho.

Quero revelar a V. Exa. - isto é importante, Deputado - que, ao designar o
relator para esse projeto, consultei alguns Deputados da comissão, que
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Barbosa boa-vontade para proceder ao relatório desse projeto. Por isso,
ilustre Deputado, fiz do Deputado lrani Barbosa relator.

Queria dizer a V. Exa., Deputado Durval Angelo, que é pelo respeito que
tenho a V. Exa. que estou conduzindo esse assunto da tribuna.
Evidentemente, não precisaria dar esclarecimento algum das minhas atitudes
como Presidente dessa comissão. Tenho a consciência tranqüila de que
tenho tentado realizar um trabalho democrático e transparente. Portanto,
quero dizer a V. Exa. que continuo tendo por V. Exa. o maior respeito e
admiração. Vou continuar tratando-o da mesma maneira, com muita
consideração. Quando V. Exa. solicitar algum tipo de celeridade nas atitudes
da Comissão de Fiscalização Financeira será prontamente atendido.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Deputado Márcio Cunha, logo
após este aparte vou pegar. em meu gabinete, as notas taquigráficas de
nossa intervenção em Plenário no momento dopinga-fogo", para que V.
Exa, tenha a certeza de que não houve crítica ã comissão, mas sim ao
Deputado Irani Barbosa.

Por que não criticaria a comissão? Primeiramente, ela é fundamentar para
esta Casa e tem prestado um grande trabalho e serviço ao Poder Legislativo.
Toda a pauta do Plenário depende, decisivamente, dessa Comissão.

O que V. Exa. disse é real. Cito algumas das minhas intervenções na
Comissão: nas reuniões de regulamentação da desvinculação dos bombeiros
da Polícia Militar, a Comissão esteve sempre presente; em projetos de nossa
autoria, sempre que recorremos á sua comissão solicitando agilidade, fomos
atendidos. O único problema que vejo na Comissão é a definição do dia de
sua reunião.

Tradicionalmente, a Comissão de Fiscalização Financeira se reúne na
quinta-feira, porque é a última comissão que analisa os projetos. Com isso,
consegue-se, em uma semana, um trâmite normal de um projeto. V. Exa.
deve ter sentido isso. Depois das eleições, teria de ser considerada a
possibilidade de a Comissão se reunir em seu dia tradicional, às 11 horas,
porque, quando se tem um projeto que precisa de maior agilidade e um
posicionamento mais firme do Legislativo, não se precisa marcar reunião
extraordinária, porque é a última comissão da semana. Esse é o único reparo
que faço. Aliás, já o fiz a V. Exa,: o dia não é o tradicional nem próprio para
as reuniões da Comissão de Fiscalização Financeira. ,Já fui membro dessa
Comissão e digo que foi a que mais me comprometeu, me trouxe
responsabilidades e ocupou meu tempo, nesta Casa.

Em segundo lugar, não faria criticas à Comissão porque é V. Exa. quem a
preside. V. Exa. é alguém por quem tenho muito respeito, consideração e
admiração, e tenho respeito pelo trabalho que desenvolve aqui. V. Exa. é um
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Deputado que faz debate em Plenário, discute e apresenta projeto.
Mesmo que possa haver alguma discordância entre nós, isso engrandece e
dignifica o Poder Legislativo. E V. Exa. é dos Deputados que mais respeito
aqui.

A minha critica foi que o Deputado relator não estava respeitando um
Acordo de Lideranças firmado. Por exemplo, o relator da Comissão de
Administração Pública acompanhou praticamente todas as audiências
públicas motivadas por esse Acordo de Lideranças. Há pouco falei, em
questão de ordem, que tínhamos um compromisso, em que o Presidente
Anderson Adauto tinha empenhado a sua palavra, de que o Projeto de Lei
Complementar n° 17 seria votado no primeiro semestre. Vamos ser cobrados
por isso, porque nas audiências públicas as pessoas estão esperando com
grande ansiedade a mudança na lei de organização e divisão judiciária do
Estado.

Hoje, vemos que o grande fator de agilização de toda prestação
jurisdicional são os juizados especiais. A lei está criando muitos juizados
especiais em comarcas expressivas do Estado. A lei aumenta em algumas e
cria outras em comarcas. O Poder Judiciário está precisando dessa lei.
Fizemos o Acordo nesses termos. Então, o que disse é que o relator estava
desrespeitando o Acordo, e usei de uma prerrogativa que entendo regimental
porque tem direito e todas as condições, como qualquer Deputado, para
exigir isso. Assim, a minha crítica foi dirigida a ele e tão-somente a ele.

Vou passar a V. Exa. as notas taquigráficas para que verifique com
exatidão a quem foi dirigida a minha critica. No entanto, acho que faltou
entrosamento, comunicação. A Comissão de Fiscalização Financeira deveria
ter sido convidada para participar das audiências públicas regionais. Se
assim tivesse ocorrido, como no caso do relatório do Deputado Chico Rafael,
o assunto fluiria naturalmente no próprio processo de discussão. Assim, em

Z  meu entendimento, não deveríamos ter realizado audiências públicas
ol regionais da Mesa e da Comissão de Administração Pública sem a presenca

da Comissão de Fiscalização Financeira. Porque V. Exa. teria sentido, como
outros membros da Comissão, todos os anseios que estavam na base e o
que estávamos dizendo.

Participei e presidi três audiências públicas regionais e lia sempre o Acordo
de Lideranças, segundo o qual, votaríamos ainda no primeiro semestre esse
projeto. Na realidade, havia a palavra empenhada dos Líderes e do
Presidente da Assembléia. Assim, talvez tenha faltado essa comunicação
para que a Comissão de Fiscalização Financeira entrasse no espírito da
discussão, incorporasse o projeto e também estivesse imbuída de que a
agilidade seria necessária.

Hoje, digo que termino o semestre com a grande frustração de não termos
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Faço também esse esclarecimento pelo respeito e pela consideração que
tenho a V. Exa. porque não quero que paire, em hipótese nenhuma, algum
tipo de dúvida.

O Deputado Márcio Cunha - Deputado Durval Ângelo, muito obrigado. Em
primeiro lugar, quero agradecer as palavras elogiosas que V. Exa. dirigiu a
minha pessoa. Em segundo lugar, quero dizer que não há necessidade de
que eu veja as notas taquigráficas, porque confio e acredito nos
esclarecimentos de V. Exa. Queria apenas dizer que não há por parte da
Comissão nenhuma intenção de protelar o exame desse projeto. Como
anunciado pelo nosso Presidente, já há um Acordo de Lideranças para se
votar essa matéria no início do mês de agosto. Embora estejamos em
meados de julho, acho que não haverá tanto prejuízo, porque no mês que
vem esse projeto será votado. Mais uma vez, agradeço a atenção
dispensada por todos e quero também cumprimentar os relatores da LDO.
Deputados Irani Barbosa, Rêmolo Aloise e Mauro Lobo. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado
Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos
discutir o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dizer que teremos de
encontrar opções, até regimentais, para suprir a deficiência desse Governo
ao encaminhar a LDO. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma
série de planilhas e de documentos que o Governo teria de remeter junto á
LDO não vieram porque, segundo os técnicos do Governo, não foi possível
encaminhá-los em razão do quase desmonte da Secretaria do Planejamento
promovido por esse Governador. Em um ano e meio de desgoverno, Itamar
Franco trocou quatro vezes o Secretário do Planejamento, e os técnicos da
Secretaria, por mais competentes que sejam, por mais boa-vontade que
tenham, não conseguiram reunir os documentos necessários para que
fossem encaminhados junto à LDO, a ser examinada e votada nesta Casa.

Lamentamos profundamente que o Governo fique preocupado apenas com
o Sr. Fernando Henrique Cardoso, com a invasão do Estado pelas tropas
federais, fique preocupado em pedir o "impeachment" do Presidente e se
esqueça de governar. O que estamos vendo é um desrespeito à sociedade
mineira, num instrumento mínimo, que é a LDO.

Definir a sua política, aquilo que pretende realizar no orçamento, nem isso
este Governo soube dizer, o que é lamentável.

Apresentei requerimento que chegou à Secretaria do Planejamento, mas os
técnicos informaram que era impossível conseguir remeter as planilhas
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Acredito que, com toda a
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discussão, a competência dos técnicos desta Casa e dos parlamentares,
que se debruçaram sobre a LDO, conseguimos melhorar bastante a proposta
original do Governador.

Esperamos que esta Casa continue realmente independente, como deve
ser. A sociedade não entende que possa ser de outra maneira. E a LDO já
estará mostrando isso. Faremos o melhor para o povo mineiro, e não aquilo
que o Governador quer. Esperamos que esse mesmo sentimento persista em
nossos pares desta Casa e, por ocasião do orçamento, possamos
verdadeiramente definir as prioridades do povo mineiro, e não as prioridades
politiqueiras desse Governo, que está muito próximo da irresponsabilidade,
em razão do desmantelamento do aparelho do Estado. A LDO está bastante
melhorada. Esperamos, quando votarmos o orçamento, que V. Exas. já
tenham em mente que temos de acabar de vez com a suplementacão de
70% que temos habitualmente dado a esse Governador. E importante que o
Governo planeje, é importante que ele paute seu comportamento por.dados
fundamentados, e não apenas pela imaginação da equipe do Governo. O
orçamento tem de ser, tanto quanto possível, realista. E nós somos
responsáveis por colocar esse orçamento na medida em que deve ser
colocado, priorizando aquilo que é mais importante para a sociedade mineira,
e não aquilo que é interesse politiqueiro do Governo, aliás, eu diria, do
Governador, porque não temos governo em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por
sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Sávio Souza Cruz (4) em que solicita a votação
destacada dos seguintes dispositivos do Substitutivo n° 1 ao projeto: § 1°, 30
e 70 do art. 17; parágrafo único do art. 48; o art. 41 do Projeto de Lei n°

, 1.02212000; e as Emendas n°s6, 13 e 50.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas e

destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam

i prejudicadas as Emendas n°sl,2, 4, 9, 14, 15, 18, 20, 25, 26, 27, 33, 34, 35,
; 39, 42, 45, 48 e 49. Em votação, o § 1° do ad. 17 do Substitutivo n° 1 ao

projeto, destacado, o qual recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, o § 3 0 do art. 17 do Substitutivo n° 1 ao projeto, destacado, o qual
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam

, como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o § 70 do art. 17 do
Substitutivo n° 1 ao projeto, destacado, o qual recebeu parecer pela
aprovação. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado .Sávio

rÀ
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O Deputado Sávic Souza Cruz - Conforme havia sido discutido em reunião
que a Assembléia Legislativa promoveu com outros Poderes, sou pela
rejeição, porque aqueles limites que foram retornados, aliás, com o condição
de a Assembléia poder aumentá-los, não fazem parte do que foi discutido no
Colégio de Líderes nem do que foi discutido com os outros Poderes. Em
razão disso, estou pedindo á base de sustentação do Governo a rejeição
desse destaque.

O Sr. Presidente - Em votação, o § 70 do art. 17 do Substitutivo n° 1 ao
projeto, destacado, o qual recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados
que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em
votação, o parágrafo único do art. 48 do Substitutivo n° 1 ao projeto,
destacado, que recebeu parecer pela aprovação. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sou também pela rejeição deste
dispositivo destacado, tendo em vista que, na minha interpretação, a
combinação desse dispositivo com o do § 1° do art. 17 poderia caracterizar o
retorno de subvenção social. Não é isso. Não concordo, mas por achar
ocioso que isso seja posto no texto, encaminho pela rejeição.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a votação, o Deputado
Alencar da Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, vejo que estamos
votando, mas não estamos vendo o Governador cumprir o planejado. Um
telespectador da TV Assembléia me perguntou: 'Deputado, vocês estão
votando a LDO. E se o Governador não cumprir o que foi colocado nela,
como fez com as emendas ao orçamento no ano passado?".

Sr. Presidente, só queria entender.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Não podemos confundir alhos com bugalhos

nem chamar urubu de meu louro. O que essa emenda diz não tem nada a ver
com subvenção social.

O meu partido, o PT, é contra a subvenção social. Essa emenda garante
que os Deputados possam apresentar emendas ao orçamento. Que bom
seria se colocássemos 100% para Deputados aprovarem emendas.

No dia em que não pudermos mexer na LDO, vamos entregar os nossos
mandatos no guichê da Presidência e vamos para as nossas casas fazer
outra coisa, cuidar de bode, criar galinha ou ver disco voador.

Essa emenda ainda é tímida, não é a volta da subvenção social. Tanto que
se for apresentada emenda a respeito de subvenção social, a Comissão de
Justiça - está aí o Deputado Ermano Batista - tem de dar parecer contrário,
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porque isso tem que passar pelos Conselhos de Assistência Social. O
Deputado não pode apresentar emenda de subvenção social, porque
tecnicamente, orçamentariamente, emenda de assistência social é a que diz
respeito a assistência social.

Ninguém vai confundir isso com obras ou com área de educação ou de
saúde. Nesse sentido, é muito tímido o que a Assembléia está querendo, ou
seja, apresentar emenda numa parcela dessa. Além disso, não está definido
que as emendas a serem apresentadas serão para loteamento. Então, acho
que não é subvenção social. Criou-se, também, um terror em relação à
questão da subvenção social, e todos ficam submetidos a ele. E isso não
pode acontecer em hipótese alguma. E direito nosso apresentar emendas ao
orçamento, e devemos apresentá-las. Ou tenhamos coragem para isso ou
abdiquemos do nosso poder de Deputados.	 -

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Durval Angelo que
use seus canais junto à imprensa - que, todos sabemos, são bons - para
fazer a defesa deste parlamento, porque a Presidência percebe que existem
Deputados que estão fazendo colocações sobre subvenções de forma
deliberada, a fim de macular a imagem da Assembléia, e elas não são
verdadeiras. A Presidência solicita ao Deputado Durval Angelo que, em nome
da Mesa, envide todos os esforços possíveis, com o PT, para explicar à
imprensa o que significa o parágrafo único do art. 48 do Substitutivo n° 1 ao
projeto. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini t - Acho boa essa postura de V. Exa., assim
como a fala do Deputado Durval Angelo, que é minha também. Sou contra a
subvenção social e fui um dos únicos Deputados que dela abriu mão quando
tinha direito a recebê-la. O que o Líder do Governo tentou fazer não é outra
coisa que não uma intimidação, com palavras que não são verdadeiras,
tentando lancar a sociedade contra este parlamento. A apresentação de
emendas é dever deste ou de qualquer parlamento. A emenda ao orçamento
é dever de cada parlamentar, e, infelizmente, abrimos mão dela por muito
tempo. E agora este Poder, de maneira independente, está recuperando isso.

Queria dizer que somos realmente pela aprovação disso, e não é
subvenção, mas apenas um direito que já deveria ter sido reconhecido e
utilizado por este parlamento. Espero que, ao se terminar com a
suplementação automática no próximo orçamento - e estarei falando sobre
isso até a votação do orçamento -, possamos fazer este Governo entender
que ele executa o que o parlamento define, e não aquilo que quer. Obrigado.

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

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, também gostaria de me
manifestar sobre essa questão e já pude falar à imprensa, quando me
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perguntaram, se voltaria a subvenção. E claro que não é. E até o
Governador, que era contrário à subvenção, sancionou as emendas que
colocamos no orçamento deste ano. Ele apenas não as cumpre, o que é
diferente, O que estamos querendo, nesse processo, é que as emendas
aprovadas na Casa e sancionadas sejam cumpridas, e nada mais.

O Sr. Presidente - Em votação, o parágrafo único do art. 48 do Substitutivo
n° 1 ao projeto destacado, que recebeu parecer pela aprova ção. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (--Pausa.)
Aprovado. Em votação, o art. 41 do Projeto de Lei n° 1.02212000, destacado,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Na discussão da Liderança do Governo
com os Deputados da base, havia a presunção de que seria votado o art. 43
do substitutivo. E está sendo votado justamente o 41, do texto original, que
queremos aprovar. Por isso, estamos orientando para a aprovação do art. 41,
na forma original.

Questão de Ordem
• Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, solicito que seja lido o art. 41.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda á leitura do art. 41 do Projeto de Lei n° 1-02212000.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê:)
"Art. 41 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Tribunal de

Contas e o Ministério Público farão publicar, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por
unidade orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com a
remuneração de seus servidores, por cargo ou função, realizada nos meses
do trimestre anterior, discriminando o número de servidores e o total dos
vencimentos, das vantagens de qualquer espécie e das gratificações pagas
por função.

Parágrafo único - O disposto no caput' deste artigo aplica-se às autarquias,
às fundações, às empresas subvencionadas e às empresas controladas pelo
Estado.".

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 41 do Projeto de Lei n° 1,02212000,
destacado, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, as
Emendas n os 3,5 a 8, 10  13, 16, 17, 19,21 a 24,28 a 32,36 a 38, 40, 41,
43, 44, 46, 47, 50 e 51, que, receberam parecer pela rejeição, salvo
destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 6, destacada, que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa-) Aprovada.

• Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai procederá verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Srs. Deputados
que ocupem os seus lugares.

Em votação. Votaram "sim" 41 Deputados: votaram 'não" 5 Deputados: não
houve nenhum voto em branco, totalizando 46 votos. Está, portanto,
aprovada a Emenda n°6. Com a aprovação da Emenda n° 6, fica prejudicado
o art 40 do Substitutivo n° 1. Em votação, a Emenda n° 13, destacada, que
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

• Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai procederá verificação de

votação pelo processo eletrônico. Solicito aos Deputados que ocupem os
seus lugares.

- Procede-se á verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados: votaram "não" 5

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação da Emenda n° 13,
destacada- Em votação, a Emenda n° 50, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição- Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovada.

• Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação de votação, Sr Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental- A Presidência solicita aos Deputados que

ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados: votaram "não 5

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação da Emenda n° 50,
destacada. Com a aprovação da Emenda n° 50, fica prejudicado o art. 34 do
Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°
1.02212000 na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°5 6, 13 e 50,
sendo rejeitados os § 3 0 e 70 e os art. 34 e 40. A Comissão de Redação.
Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado Sávio Souza
Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputados Durval Angelo e Miguel Martini, a respeito da votação do § 1° do
art. 17 e do parágrafo único do art. 48, o esclarecimento que faço - isso tem
sido comparado á subvenção, e encaminhamos contrariamente - é que no
art. 17 se reservam 5% do orçamento para as emendas individuais

O art. 17 reserva 5% do orçamento para emendas dos parlamentares.
Estou entendendo que o Deputado Durval Angelo assume o compromisso,
sendo eleito Prefeito de Contagem, de reservar percentual igual ou maior
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Prefeituras administradas pelo PT, aconteça o mesmo? Talvez o Governador
Olívio Dutra e outros possam adotar o mesmo procedimento.

Isso se garante no art. 48, ao se obrigar a remessa da LDO com 1,5% de
reserva de contingência, saindo com 1% da Assembléia - garantindo, assim,
espaço para as emendas dos Deputados. Mas o que mais me estranha,
Deputados Durval Angelo e Miguel Martini, é que se coloque no art. 17 um
caráter de prioridade a parte do orçamento resultante de emendas individuais
de parlamentares. E me causa ainda mais espécie que o PT seja favorável a
que se dê precedência às emendas individuais dos parlamentares a respeito
de outros itens do orçamento, como as despesas nas áreas sociais, na
saúde, na educação, na seguranca, ou mesmo ás emendas ao orçamento
Participativo. E realmente de causar estranheza que agora se propugne pela
preferência às emendas individuais sobre qualquer outro assunto. O único
assunto que terá preferência, segundo os dispositivos encaminhados
favoravelmente pelos Deputados Miguel Martini e Durval Angelo, em nome
do PT, são as emendas individuais de parlamentares. Não me consta que
isso faça parte do programa de qualquer partido, muito menos do PT.

Mas as coisas estão mudadas, e o Governador Itamar Franco já me
adiantou que vetará esses dispositivos. E como esses dispositivos ferem
frontalmente o ordenamento constitucional e legal, temos garantias da
Procuradoria do Estado de que, sendo derrubado o veto que se sucederá,
será ajuizada uma Ação Direta de Inconstitucionalidade garantindo a não-
vigência desses dispositivos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o
Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Gostaria de me dirigir ao ínclito Líder do
Governo nesta Casa, dizendo que gostaríamos de deixar claro que temos o
poder, como Poder Legislativo, de apresentar emendas ao que acharmos
conveniente, inclusive ao próprio Orçamento. O Deputado começou
corretamente sua intervenção, dizendo "comparado á subvenção". Aí já está
sofismando, tendo a compreensão de que estamos voltando à subvenção
social, que, como todos sabemos, carece de base popular e de base legal.

A Lei Orgãnica de Assistência Social já estabelece claramente que toda
verba de subvenção social, no caso de Minas, tem de passar pelo Conselho
Estadual de Assistência Social, o que o Governo que V. Exa. representa
nesta Casa não está fazendo, O Governo de V. Exa. está liberando verbas de
subvencão pela Secretaria da Educação - e há vários exemplos - e pela
Secretaria do Trabalho. Então, se há alguém que não está respeitando a lei,
é o Governo que V. Exa. representa nesta Casa, porque não está cumprindo
o que determina a legislação federal.
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O que estamos defendendo é o direito constitucional de os Deputados

apresentarem verbas ao orçamento. E, até para não gerar nenhuma
retaliação ao próprio orçamento, essa verba está sendo retirada da reserva
de contingência.

E o que seria a reserva de contingência? A reserva de contingência seria
para que o Vice-Governador, Newton Cardoso, fizesse obras sem licitação
pública no Sul de Minas? Ou que pudesse fazer o contorno rodoviário de
Manhumirim sem licitação, com a justificativa da chuva? Ou fazer a
duplicação da rodovia Nova Contagem também sem licitação? Isso significa
que a reserva de contingência é propriedade privativa do Vice-Governador.

É de se admirar que o nobre colega, pertencente a um partido de esquerda
e que tem um candidato em Belo Horizonte que se opõe ao candidato do
Vice-Governador, venha aqui fazer urna defesa dessas. A verba de
subvenção tornou-se uma desculpa para se fazer um terror contra esta Casa,
para que ela não legislasse. Eu repito: temos a Comissão de Justiça. Toda
emenda que versasse sobre verba de subvenção teria, obrigatoriamente, de
ser rejeitada e encaminhada ao Conselho Estadual de Assistência Social. E o
que vamos fazer no orçamento. Já estou adiantando uma emenda, nobre
colega: toda subvenção social do Governo - vamos definir isso no orçamento
- será alocada ao Conselho Estadual de Assistência Social. Seja subvenção
social da educação ou da Secretaria do Trabalho.

Quando apreciarmos o orçamento, só o Conselho terá acesso a elas. Se é
que essa é a justificativa do Governador, que Deputado - e eu concordo com
isso - não pode aprovar e apresentar emendas que versem sobre verba de
subvenção, penso que as secretarias também não. Vamos fortalecer o
Conselho Estadual de Assistência Social. Isso é fundamental. O Conselho,
hoje, funciona com muitas dificuldades. Os recursos orçamentários não são
repassados a ele, que não define política nenhuma, porque a Secretaria
acaba definindo todas as políticas.

O PT tem orgulho de sempre ter travado, aqui, uma luta contra a verba de
subvenção, levado essa luta à justiça, apoiado um grande movimento de
iniciativa popular para acabar com verba de subvenção. Nossa posição é
contrária. Qualquer argumento diferente é sofisma. Sendo um sofisma um
mero argumento, carece de fundamentação maior.

Acho que ele não é muito respeitoso quando se dirige aos Governadores e
Prefeitos do partido, porque entendemos que o PSB e o PT têm sido aliados
em muitos lugares, em projetos comuns. Talvez V. Exa. esteja
desconhecendo o próprio partido que participa, que é o PSB.

Declaração de Voto
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, o que vimos nessa votação foi

uma manifestação inequívoca do Legislativo em relação ao direito
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constitucional de apresentar emendas. Queremos que a emenda
sancionada pelo Governador, com a qual concorda a Liderança da Maioria, a
Liderança do Governo, seja cumprida, apenas isso.

Quando o Líder do Governo fala que será vetada e argüida sua
inconstitucionalidade, ele está desprezando a votação a que assistimos aqui,
com apenas cinco votos a favor do Governo. Deve ficar esse registro, e
devem, tanto a Liderança da Maioria quanto a da Oposi ção e a do Governo,
atentar para esse número, que é muito significativo e demonstra a vontade e,
mais ainda, a manifestação de independência do Poder Legislativo.

Por isso, acho que a votação de hoje é uma marca importante para nós,
principalmente nesta legislatura-

0 Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 980/2000,
do Governador do Estado, que prorroga prazo para a concretização das
medidas previstas no § 20 do art. 1 0 da Lei n° 12.985, de 3017198, que dispõe
sobre a transferência da administração dos presídios e das cadeias para a
Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos. Esse projeto se encontra em
regime de urgência. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Para
discutir, com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados. tenho
acompanhado esse assunto desde o inicio, na Comissão de Direitos
Humanos, da qual faço parte. Fui o autor, em nome da Comissão, desse
substitutivo.

Na verdade, não vou utilizar todo o tempo que tenho. Quero apenas
lembrar aos nobres pares que o Governo do Estado enviou a esta Casa um
podido de prorrogação de um prazo que se expira ainda este mês. O nosso
interesse é que esta Casa. no futuro, não seja acusada de ter protelado a
aprovação do projeto, porque o projeto ficará, por alguns dias, sem cobertura
legal. Mas, no principio de agosto, teremos condições de aprovar o
substitutivo.

O Governo do Estado pediu a prorrogação por dois anos. O substitutivo
aumenta esse prazo para três anos, porém cria uma cronologia concreta de
transferência das cadeias e dos presídios da Secretaria de Segurança para a
de Justiça. Quero dizer que isso encontra ressonância nos técnicos das
Secretaria da Segurança e de Justiça. A primeira etapa será dentro de oito
meses. Nesse tempo, haverá a transferência de boa parte desses presídios e
cadeias. Alguns mais complicados, que demandarão mais estudos, terão -
um tempo maior. Por conseguinte, quero esclarecer a esta Casa que o
substitutivo concede o prazo, mas estabelece uma cronologia, cuja primeira
etapa se dará nos próximos oito meses. Ao que parece, o Governo tem a
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intenção de fazer essa transferência. É do interesse das Secretarias da
Segurança e de Justiça que isso se realize. Apenas esta Casa teve o cuidado
de estabelecer os prazos para a transferência progressiva, que será
acompanhada por esta Casa, através da Comissão de Direitos Humanos.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros 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 0 turno, o Projeto de Lei n° 98012000 na forma do Substitutivo
n° 1. A Comissão de Direitos Humanos.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.04312000, do Deputado
Durval Angelo, que atualiza a pensão de ex-Deputados cassados e concede
indenização. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
opinam 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° 1.07412000, do Deputado
Nivaldo Andrade, que modifica o parágrafo único do art. 8 0 da Lei n° 12.265,
de 2417196, que dispõe sobre a pesca. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação com a Emenda n° 2,
que apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Para discutir o projeto, com a palavra, o Deputado
Nivaldo Andrade.

O Deputado Nivaldo Andrade* - Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou muito
feliz com os companheiros. Devo ficar nesta Casa até janeiro.

Peço aos colegas que, quando vier um projeto desse tipo para esta Casa,
que o examinem, porque até o IEF foi favorável a ele.

Na época, disse que alguns pescadores que tinham terreno grande na
beira do rio das Mortes aqui vieram, havia muito acesso ao Governo, e a
pesca foi proibida, sem que ninguém fosse olhar e sem nenhum critério. Fico
muito feliz pela Comissão de Meio Ambiente, o IEF, os Deputados terem
aprovado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 2, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com
a aprovação da Emenda n°2, fica prejudicada a Emenda n° 1. Fica, portanto,
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2. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 445/99. do Deputado Edson
Rezende, que dispõe sobre a implantação de agrovilas no Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Política Agropecuária opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 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°
445/99 na forma do vencido em 1 0 turno.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°83212000, do Deputado Miguel
Martini. que regulamenta o art. 66, § 2 0, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública perdeu prazo para emitir
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
solicitou o prazo regimental para emitir seu parecer. A Presidência indaga do
relator se está em condições de emitir o seu parecer. (- Pausa.) Com a
palavra, o relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte.

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 83212000
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe objetiva
regulamentar o art. 66, § 20, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual e dar outras providências.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 261212000, o projeto foi distribuído
às comissões competentes para receber parecer, nos termos do ad. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Em 1 0 turno, sem o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, em virtude de perda de prazo regimental, a Comissão de
Administração Pública emitiu parecer pela aprovação da matéria com as
Emendas n o

s 1 e 2.
Aprovado em 1 0 turno, com as Emendas 1 e 2, o projeto retornou à

Comissão de Administração Pública para receber parecer de 2° turno.
Expirado o prazo regimental nessa Comissão para a emissão de parecer, a
Proposição foi incluída na ordem do dia para receber parecer de Plenário.

Fundamentação
Objetivando viabilizar o processo de seleção para o provimento das

serventias vagas, a proposição em exame trata da regularização da
delegação para os serviços notariais e de registro, no tocante ao exercício do
direito do substituto do titular da serventia, na condição prevista na
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Constituição mineira.

Com efeito, ainda que o provimento das serventias já esteja devidamente
regulamentado pelas normas legais pertinentes, notadamente a Lei Federal
n°8.935. de 1994, e a Lei n° 12.919, de 1998, o direito á delegação efetiva,
nos termos do art. 66, § 2°, da Carta mineira, não está sendo exercido.

Estabelece o referido dispositivo constitucional que se tornara • efetiva em
caso de vacáncia, a delegação dos serviços notariais e de registro em favor
do substituto do titular, desde que esse possua a estabilidade assegurada
pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição da República". E relevante, portanto, o objetivo colimado na
proposição em apreço, uma vez que esta estabelece condições e prazo para
a expedição do ato governamental declaratório da delegação efetiva.
Reconhecida a delegação, o poder público poderá iniciar, imediatamente, o
processo de seleção para o provimento das serventias que estiverem vagas,
uma vez que não se permite que serventias notarial e de registro fiquem
vagas, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de
seis meses (art. 16 da lei federal referida anteriormente).

Vê-se a necessidade de aprovação da matéria, para o bom desempenho
da prestação dos serviços notariais e de registro, visto que seus titulares
exercem um ofício público.

Finalmente, propomos as Emendas n
os 1 e 2 ao vencido, objetivando,

respectivamente, acrescentar parágrafo único ao art. 3° e corrigir o termo
"efetivação" constante na proposição.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 83212000 na forma do vencido

em 1 0 turno com as Emendas n os 1 e 2 que apresentamos.
EMENDA N° 1

Acrescente-se ao art. 30 o seguinte parágrafo único:
"Art. 30 - .............................................
Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos notários

e aos registradores que na data da publicação desta lei tenham mais de
cinqüenta e cinco anos de idade.".

o	 EMENDA N°2
o	Substitua-se no projeto o termo "efetivação" pela expressão "delegação

efetiva".
Redação do Vencido no 1° Turno

o,	 PROJETO DE LEI N°832/2000
Regulamenta o art. 66, § 2 0 . do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecido para os Notários e Registradores que preenchem
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os requisitos do art. 66, § 20 , do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual, o prazo de sessenta dias para
apresentarem seus títulos à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos, para fins de efetivação no cargo.

§ 1° - O direito à efetivação no cargo de Notário ou Registrador independe
de ato formal declaratário de estabilidade na função.

§ 21 - Para fins do disposto neste artigo, a delegação efetiva em favor do
substituto somente ocorrerá com a comprovação do efetivo exercício no
ofício de notário ou de registro pela autoridade competente.

Art. 20 - O Governador do Estado expedirá o decreto de efetivação no prazo
de trinta dias a contar da data do protocolo na Secretaria de Estado da
Justiça e de Direitos Humanos, devendo o interessado, em igual prazo,
apresentar-se à autoridade judicial competente, para a posse e o exercício do
cargo.

Ad. 31 - Aplicam-se as regras dos arts.1 0 e 20 desta lei aos notários e aos
registradores que, tendo ingressado como substitutos, na forma da lei, e
tendo completado cinco anos de exercício nessa atividade e na mesma
serventia até 31 de dezembro de 1983, ainda não possuam a delegação
efetiva da respectiva serventia.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos,

para entendimento entre os Líderes sobre a votação da matéria constante na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz solicitando o adiamento da
discussão do Projeto de Lei n° 83212000 por cinco dias. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Ivo José em que solicita, na forma regimental, a votação destacada da
Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 83212000. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso XVII, do art. 232 do Regimento
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n°5 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação,
salvo destaque. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 1, destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto,
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 83212000 na forma do vencido em
1 0 turno com a Emenda n°2. A Comissão de Redação.

Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento interno, o Deputado Durval
Angelo.

O Deputado Durval Angelot - Sr. Presidente, gostaria, neste momento, de
dar conhecimento ao Plenário de um requerimento de minha autoria, já que
não pude fazê-lo na entrevista intitulada "Visão Parlamentar". Vou fazê-lo em
Plenário, exercendo meu direito como parlamentar. Apresento-o hoje com 45
assinaturas. Ele é destinado à instalação de uma CPI para apurar denúncias
de irregularidades envolvendo o contrato de exploração do Terminal
Rodoviário Governador Israel Pinheiro Filho - TERGIP -, rodoviária de Belo
Horizonte, mantido entre o DER-MG e a Administradora de Terminais
Rodoviários S.A. - ADTER.

Gostaria de fazer uma breve justificação. No dia 17 de fevereiro de 1990,
por ordem do então Governador Newton Cardoso, foi deflagrado um
processo licitatório para exploração do Terminal Rodoviário Governador
Israel Pinheiro Filho. No referido edital, foram incluídos como serviços que
poderiam ser explorados pela empresa vencedora a locação de salas e lojas
comerciais e de áreas destinadas às agências e aos guichês de venda de
passagens, os serviços de estacionamento de veículos e ônibus, a utilização
de espaços para exploração de publicidade comercial, os serviços de
carregadores de bagagem e a exploração comercial dos banheiros e dos
sanitários.

A empresa vencedora desse certame hcitatório foi a ADTER, licitante única.
Foi a única que participou do processo. Como única, foi a vencedora. Assim
sendo, no dia 13/6/90, foi firmado o contrato respectivo, com duração de
cinco anos. Segundo o edital, o contrato poderia ser prorrogado por igual
período de tempo, a juízo do DER-MG.

O interessante é que o probo e íntegro Governador Newton Cardoso, logo
após assinar o Decreto ui° 32.656, autorizou o DER-MG a incluir um item
novo, que não estava previsto no edital inicial, a questão da remuneração das
tarifas de embarque (art. 33 desse decreto). Na realidade, isso mostrou
claramente que o edital passou a contar com novo item de remuneração não
previsto nem no edital, tampouco no contrato respectiva Isso se tornou a
maior fonte de arrecadação da rodoviária. Estamos vendo uma sucessão de
irregularidades.

Em 13/6/95, após haver expirado o prazo do contrato com a ADTER, o
DER-MG, em total desobediência á lei e sem sequer cumprir as formalidades
de praxe (publicação do ato e sua motivação), prorrogou-o ao arrepio da lei e
das normas de legalidade.
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Também em 2619197. sob o frágil argumento de que o telhado da

rodoviária necessitava de reparos, o contrato foi prorrogado por mais um ano,
Deputado Irani Barbosa, quer dizer, uma norma do maior despudor.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Gostaria de lembrar que a
rodoviária não tem telhado, tem uma laje que nunca teve problema, nem
sequer foi vedada, porque não precisa, já que a sua construção foi muito bem
feita.

Gostaria de só lembrar um outro dado a V. Exa.: de cada passageiro que
passa pelo terminal rodoviário, são cobrados RSO,60.

• Deputado Durval Ângelo* - São cobrados RS0,94.
• Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Sim. Eles não falam o número

exato de passageiros que passam pela rodoviária, mas isso gera uma
arrecadação superiora RS1.500.000,00 por mês-

0 Deputado Durval Angelo* - Vamos chegar também a isso. Mas, em junho
de 1999, por uma manobra envolvendo o DER e a ADTER - o Governador de
então era o Vice-Governador de hoje, infelizmente, para o povo mineiro -,
esta última impetrou um obscuro mandado de segurança contra o Poder
Judiciário, pleiteando o direito de continuar por mais um ano. A defesa do
DER, pasmem os senhores, foi totalmente inconsistente. Isso levou o
Judiciário a deferir a prorrogação por mais um ano.

Agora, no Dia dos Namorados - observem como isso envolve uma relação
amorosa, Deputado João Paulo -, sem ninguém saber, houve a prorrogação
por mais 30 dias, a qual vence no dia 13 de julho.

Vamos deixar bem claro que, durante a vigência das inúmeras
prorrogações, o DER-MG vem sempre autorizando aumentos acima da
inflação. Hoje a tarifa, que não estava prevista no edital de fevereiro ce 1990,
está em RS0,94. Entre 1997 e a última majoracão, a inflação oficiar foi de
14,4%, e a tarifa, que era de R$0,58, aumentou, como disse o Deputado,
62%, ou seja, bem acima da inflação.

Agora estamos ouvindo a história da privatizacão. E evidente que a grande
beneficiária será a ADTER. O problema complica porque o terminal estava
orçado em R$168.000.00, e estão falando numa privatização de 113 desse
valor, aproximadamente R$50.000.000,00.

O que mais estranhamos é que o Governador, junto com o Prefeito de Belo
Horizonte, montou uma comissão para a municipalização do terminal. Antes
de essa comissão funcionar, numa entrevista coletiva com o Governador e o
Prefeito Célio de Castro, foi noticiada a prorrogação e, agora, a privatização.
Ora, quem governa Minas Gerais? Será que o argumento é que o Sr. Newton
Cardoso é o Primeiro-Ministro, como ele próprio disse, o Governador cuida
de política, e o outro é quem opera? Deputado Rêmolo Aloise, não sabia que
ele era cirurgião, porque foi o Governador Newton Cardoso que disse que
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opera o Governo.

Outro fato que nos chama a atenção é que, em janeiro de 1997. o valor
repassado ao DER-MG pela ADTER foi de apenas RS43.315,64. Em
fevereiro, esse valor passou para R$39.815,14. Já em março do mesmo ano,
a receita do DER-MG diminuiu mais ainda, ou seja, foi para R$31.828,32. Na
realidade, teria que ser 7% da receita bruta, mas o que estamos vendo é que
ela está sendo colocada abaixo de R3500000,00. O Deputado Irani Barbosa
tem razão, ela está em R$1.500.000,00.

O próprio Diretor da ADTER fez um reajuste recente, depois de toda essa
confusão, repassando R$155.000,00. Então, há irregularidade de 1995 a
1999, pois o Estado perdeu R$5.920.000,00. E se pegássemos valores não
repassados, com a arrecadação por volta de R$1.500.000.000, o prejuízo do
DER seria muito maior.

Então, Deputados, esta Casa acertou ao apresentar 45 assinaturas para a
constituição dessa CPI- Mas há, também, uma comissão do Ministério
Público. Hoje, á tarde, estarei protocolando um documento, com tudo isso, no
Grupo Especial do Ministério Público - pois, a pedido do Governador Itamar
Franco, o Ministério Público criou um Grupo Especial para apurar denúncia
de irregularidades e corrupção no Governo. Já mandei uma denúncia para lá,
sobre a acumulação indevida e incorreta do Primeiro-Ministro Henrique
Hargreaves; agora estou mandando esta; na semana que vem, mandarei
uma sobre a Fábrica Montese, ou seja, a cada semana, estarei apresentando
uma denúncia ao Ministério Público, pois sei que, apesar de ser uma
comissão muito ágil, o trabalho poderá se acumular, porque há muitas
denúncias que envolvem o Governo. Apesar de todo o esforço do
Governador Itamar Franco no tocante à questão da probidade, a companhia
do Vice é uma nódoa certa, que mancha e marca a administração pública do
Estado de Minas Gerais.

Gostaria que, mesmo sendo período eleitoral agosto e setembro, houvesse
empenho dos Deputados para que apurássemos essas irregularidades. Pela
informação que temos, está havendo sonegação fiscal. E fácil comprovar o
movimento de passageiros, que sempre é colocado abaixo do que realmente
é, assim como o movimento de ônibus - dai a contradição entre órgãos
municipais e a empresa administradora. Queremos que isso seja esclarecido.
E, com essa quebra de sigilo bancário, também queremos que seja apurado
o envolvimento de alguns senhores.

A grande pergunta é qual o grande interesse do Vice-Governador em todo
esse processo, que já se manifestava desde 1990. E há mais: quando
tramitava uma emenda nesta Casa para se prorrogar o contrato do DER-MG
com a ADTER, todos conhecemos o Deputado que tanto se empenhava em
sua aprovação - e o Deputado Irani Barbosa até o confirma.
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Também queremos entender, na apuração fiscal, como fica a própria

direção do DER-MG. Temos informações de que o estacionamento da
rodoviária é administrado e gerido por um ex-Deputado Estadual. Então,
temos de investigar isso, pois até Deputado Federal esta Casã está
investigando, como vimos na CPI do Narcotráfico. Acho que não podemos
contemporizar no tocante a essa questão, deixando de ver que o interesse
público, o povo, está sendo lesado, porque tudo na rodoviária é pago. Daqui
a alguns dias, vão cobrar do usuário até o sentar-se nos bancos, que já são
Poucos- Qualquer dia, vão cobrar do usuário até o transitar lá dentro. Se
precisar ir às instalações sanitárias da rodoviária, mesmo em uma situação
de aperto, se não tiver como pagar, vai-se sujar todo : porque não poderá
usá-las, e nos locais próximos não há mato onde possa satisfazer suas
necessidades fisiológicas. Tudo ali é pago, e acaba sendo mais caro. Ali tudo
tem um preço - até os painéis, até o espaço para publicidade. Então,
queremos dizer que, nesse contrato da rodoviária, há coisa muito mais séria
do que possa supor a nossa vá filosofia. E necessária uma ação desta Casa.

Tenho documentos de uma CPI realizada nesta Casa em 1991, e o
relatório do Deputado Tarcísio Henriques, que apontava todas essas
irregularidades, foi rejeitado na Comissão. Há também o voto em separado
do Deputado Marcos Helênio, que não concordou. Mesmo o relatório oficial
aponta irregularidades, tanto que o pedido de anulação do contrato foi feito
pelo Tribunal de Contas do Estado, a partir do relatório da CPI. Por mais que
tentassem encobrir, os fatos ficaram evidentes. Houve uma tentativa de se
reduzir o impacto do relatório, para que ele não correspondesse aos fatos.

Analisando, vemos que a CPI de 1991 era a respeito das linhas
interestaduais e a ADTER. cue entrava como um ponto; agora, não. O objeto
fixo, determinado, é diferente do daquela CPI.. Há fatos novos, que são as
prorrogações de 1995, 1997, 1999 e 2000- Há um fato novo para justificar a
CPI.

Se o Governo quer privatizar, se RS58.000.000,00 é o preço da rodoviária
hoje, digo que só a licitação das linhas interestaduais daria dez vezes mais
do que o Governo está querendo.

Todos nós sabemos que a Constituição Federal estabelece o processo
licitatório. A Lei n° 8.666 também, mas não temos licitação do sistema
intermunicipal de transporte. Essa licitação garantiria, Deputado Dinis
Pinheiro, dez vezes mais o recurso que o Governo está querendo obter com
a venda da rodoviária.

Há um outro problema: se a Prefeitura de Belo Horizonte, por uma lei
municipal - o Deputado Alencar da Silveira Júnior foi Vereador -, determinar
que ônibus interestadual não pode circular no Centro, que a área para uma
rodoviária é fora da Avenida do Contorno, quem comprar a rodoviária fará o



que com ela?
Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte está insistindo em que o local da

rodoviária é no eixo da Via Expressa, próximo ao metrô; para que esses
õnibus não circulem no Centro, em razão do 'transito caótico de Belo
Horizonte, que foi concebida com uma dimensão e hoje é dez vezes maior.
São questões que vamos apreciar.
- O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)' - Deputado Durval
Angelo, quero lembrar que aprovamos um projeto na Câmara Municipal que
pedia a retirada da rodoviária do Centro. Foi sancionado pelo Governador
Eduardo Azeredo, naquela época, e previa o prazo de cinco anos para a
retirada da rodoviária da região central de Belo Horizonte, já que temos de
melhorar a velocidade comercial da frota. A retirada da rodoviária da região
central iria solucionar isso.

Temos de ter dois pontos: no Calafate, por exemplo, e outro no Bairro São
Paulo, pois a rodoviária não pode permanecer onde está, na região central de
Belo Horizonte.

O Deputado Durval Angelo* - O projeto de V. Exa. é de grande alcance. E
já que V. Exa. pensa assim, e com isso concordo, levarei esse requerimento
para que V. Exa. possa assiná-lo, porque vem ao encontro do que estamos
pensando também. Vou encaminhá-lo para que V. Exa. possa assiná-lo, e
teremos 46 assinaturas, e não 45.

O Deputado João Paulo (em aparte) - Estou acompanhando com atenção o
pronunciamento de V. Exa., e é uma matéria com a qual tenho também uma
preocupação muito grande, não é de hoje.

Quando Vereador por Belo Horizonte, apresentei um projeto que foi
aprovado pela Cãmara Municipal propondo que o terminal rodoviário fosse
descentralizado e, de preferência, multiplicado por três, sendo cada um
próximo das vias de escoamento. Previa outras coisas importantes.

z	Há, em Belo Horizonte, uma dificuldade muito grande relativa ao trânsito de
' pedestres, devido aos ambulantes que estão instalados margeando as

calçadas, interrompendo o trãnsito. Meu projeto previa que o terminal
rodoviário fosse convertido em um camelódromo, um "shopping" do
ambulante. Previa também que o administrador municipal de Belo Horizonte
estaria impedido, sob pena de responsabilidade administrativa, de conceder
novas licenças a ambulantes para operar nas vias da Capital.

E um projeto simbiótico, que atenderia a todos os clamores que se fazem
em torno do hipercentro. A feira de artesanato que acontece na Avenida
Afonso Pena aos domingos também seria removida para o atual terminal
rodoviário, trazendo uma solução importantíssima, porque sabemos que ela
não só obstaculiza uma artéria importante de circulação do hipercentro como
também ameaça a segurança dos moradores dos prédios daquela área e
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dificulta o acesso ao Pronto-Socorro. Se houver um incêndio em uma
daquelas barracas, o Corpo de Bombeiros terá dificuldades homéricas para
chegar até lá.

O meu projeto contemplava uma série de reivindicações do empresariado,
dos comerciantes que reclamam da concorrência predatória dos ambulantes;
o trârs to sena otimzado, porque não haveria mais obstáculos nas vias, os
grandes õnibus que apodam no Centro não teriam mais que dar voltas.
Então, o meu projeto atende todos os setores.

O Prefeito de Belo Horizonte vetou o projeto. Parece que ele não tinha
muito compromisso coma matéria. Queria deixar isso registrado-

0 Deputado Durval Angelo - Agradeço a intervenção de V. Exa. Para
encerrar, quero dizer que isso demonstra que a CPI da Rodoviária veio para
ficar e vai pegar.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação, sendo aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°5
262199, do Deputado Márcio Cunha, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel à UEMG; 445199, do Deputado Edson Rezende, que dispõe sobre a
implantação de agrovilas no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências; 83212000, do Deputado Miguel Martini, que regulamenta o art.
66, § 2°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal e dá outras providências; e 1.02212000, do Governador do Estado,
que estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o Exercício de
2031. A sanção.

Palavras do Sr. Presidente
Ao darmos por encerrados os presentes trabalhos, apraz-nos endereçar

aos colegas Deputados, bem como aos servidores da Casa, aos jornalistas e
a todos os que colaboraram conosco, a nossa mensagem de agradecimento.

Gostaríamos, ao ensejo, de fazer breve levantamento de nossas atividades
no semestre, coerentes com aquele critério de transparência que tem
norteado este parlamento e que o povo mineiro - que nele representamos -
faz por merecer.

O primeiro período da atual sessão legislativa caracterizou-se por louvável
inovação no comportamento desta Assembléia, sobretudo em rela ção aos
demais Poderes. Fazendo prevalecer nossa condição de poder
constitucionalmente autónomo, reafirmamos a isenção e o compromisso com
a causa popular, não nos curvando a pressões externas.

Assim agimos não a titulo de desafio para auto-promoção, mas com o
propósito de assegurar que a indesejável concentração de poderes -
ciosamente defendida pelo Palácio do Planalto em favor da União - não se
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estendesse ao âmbito estadual. Foi uma oportunidade única para a
reafirmação desta Casa, e que - sem falsa modéstia - soubemos
bravamente aproveitar.

Nesse critério, apoiamos o Executivo em suas iniciativas que julgamos de
legitimo interesse público. Em contra-partida, exercitamos nossa capacidade
de questionamento sempre que esses interesses estiveram em jogo.
Portanto, não se pode dizer que ocorreram nem embates nem imutável
aquiescência entre Executivo e Legislativo: o que tivemos foram saudáveis
discussões e conclusões positivas. Para tanto, foi considerável a contribuição
do Colégio de Lideres desta Casa. Ele assegurou a efetiva participação, nas
decisões, dos partidos aqui representados, evitando que prevalecesse o
conceito individual ou de grupos isolados ou mesmo o vácuo de poder, que
não pode, de forma alguma, acontecer dentro de uni parlamento.

Nosso trabalho foi expressivo, tanto quantitativa quanto qualitativamente.
Para começar, foram aqui apresentados 327 projetos de lei ordinária, sendo
16 de autoria do Executivo e 1 por parte do Tribunal de Contas do Estado; 10
projetos de lei complementar, dos quais 1 emanado da Procuradoria-Geral de
Justiça e outro originário do Executivo; e 8 propostas de emenda
constitucional, entre elas, unia do Governador do Estado.

Desnecessário dizer que as proposições são, em grande maioria, de
variado e relevante alcance. Como exemplo, citamos os projetos de lei
complementar que definem a organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público; propostas relativas ao meio ambiente; à defesa do consumidor; aos
direitos humanos; ao desenvolvimento das políticas públicas municipais; à
saúde; ao saneamento básico; à agropecuária; ao turismo e aos servidores
públicos. Especificamente, ressaltamos a importância de projetos como os
que tratam dos consórcios intermunicipais; •da revisão dos critérios de
distribuição da parcela do ICMS pertencente aos municípios; da instalação de
fábricas de medicamentos genéricos; da questão dos transportes e da
revisão da política tributária, estes últimos sob novo enfoque em vista do
advento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto às propostas transformadas em norma jurídica, seu número foi
o igualmente expressivo. Foram editadas, este ano, 1 emenda constitucional; 2
o leis complementares; 2 resoluções e 175 leis ordinárias, sendo 6 delas

promulgadas pela Assembléia, em vista da existência de veto do Executivo.
Da mesma forma, a legislação versou sobre temas abrangentes e

oportunos. Nesse quadro, merecem destaque a emenda constitucional e a
resolução que permitiram a edição de lei delegada, para reajuste salarial dos
servidores do Executivo; a lei que criou o Instituto de Terras do Estado; que
viabilizou a operacionalidade de fundos como o SOMMA e o FUNDEURB; a
que possibilitou convênio com o Governo da Alemanha, para preservação da
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mata atlãntica; a que instituiu o programa de proteção a vítimas e
testemunhas de contravenções penais e a que instituiu o Código de Defesa
do Contribuinte. Cumpre notar que essas duas últimas foram promulgadas
pelo Palácio da Inconfidência, em virtude da existência de vetos do
Executivo.

Se o trabalho em Plenário foi intenso, não menos absorvente e produtivo foi
aquele desenvolvido nas comissões. Sem entrar em maiores dados sobre as
atividades regulares das comissões permanentes, vamos registrar que, em
sua pauta de trabalho, realizamos nada menos que 12 debates públicos,
versando sobre temas que foram da segurança pública ao uso da urna
eletrõnica nas eleições, para citar dois exemplos.

Capitulo à parte merecem, outrossim, os trabalhos das comissões
especiais para emitir pareceres, em número de 34, bem como daquelas para
proceder a estudos. No caso dessas últimas, tivemos 7 comissões,
responsáveis pela realização de 3 reuniões especiais, 14 ordinárias e 5
extraordinárias. As matérias tratadas incluíram a apuração de denúncias
sobre irregularidades registradas na Loteria do Estado; a transposição das
águas do rio São Francisco; a prostituição infantil; o Programa Micro Geraes;
contrato entre o Estado e a Mercedes-Benz

'
pagamentos feitos a

empreiteiras no final do Governo anterior e financiamentos operados com
recursos do SOMMA.

Já em relação às CPls, sua dimensão reflete a importância que assumiram
nesta Casa as funções fiscalizadora e político-parlamentar deste Poder.
Foram 9 CPls, que se reuniram 3 vezes em caráter especial; 56 vezes em
caráter ordinário e 31 vezes extraordinariamente. Será redundante
especificar todos os assuntos tratados - que são do conhecimento geral
mas lembraremos que dizem respeito a denúncias de corrupção na área da
saúde; narcotráfico; irregularidades no FUNDEF; dispensa de licitações
públicas e privatização dos Bancos estaduais, entre outros.

E humanamente compreensível que para nós, parlamentares, seja difícil
repetir, em volume, o trabalho executado no primeiro semestre. Nos próximos
meses, estaremos envolvidos com o processo eleitoral nos municípios, e
esse envolvimento é justificado: afinal, são os municípios que representamos
nesta Casa, e não participar da sucessão das administrações municipais
seria, no mínimo, negligência de nossa parte. Vários dos parlamentares aqui
presentes, por outro lado, estarão concorrendo ás eleições, o que igualmente
consideramos demonstração de espírito público: eles estarão carreando para
suas cidades a valiosa experiência auferida no parlamento.

Entretanto, fazemos um apelo aos colegas para que, na medida de suas
possibilidades, dêem andamento, nos próximos meses, ao trabalho tão bem
desenvolvido no primeiro período desta sessão. Vamos envidar esforços para
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que nada se interrompa e para que continuemos a honrar esta Casa com
desempenho á altura da confiança que deposita em nós o povo mineiro.

Mais uma vez, agradecemos aos que nos ouvem e endereçamos a todos
os coestaduanos a saudação desta Assembléia. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de hoje, às 14 e ás 20
horas, e convocando os Deputados para a ordinária do dia 1 0 de agosto, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será
publicada no dia 1 01812000). Levanta-se a reunião-

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE JULHO DE 2000

ATAS

ATA DA 92a REUNIÃO ESPECIAL. EM 31712000
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas -. Destinação da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - 1 0 Painel: Composição da Mesa - Palavras do
Senador Ronaldo Cunha Lima - Palavras da Sra. Regina Célia Feres Borges
- Esclarecimentos sobre os debates - Debates - 20 Painel: Composição da
Mesa - Registro de presenca - Palavras do Sr. Otto Luiz Vilela do Nascimento
- Palavras do Sr. Paulo Fernandes de Souza Júnior - Palavras do Sr. Hércio
Afonso de Almeida -3° Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. James
Raymundo Menezes de Carvalho - Palavras do Sr. Alexandre Paiva
Damasceno - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Gil Pereira - Agostinho Patrús - Carlos Pimenta - Fábio Avelar - Geraldo

Rezende - Irani Barbosa - João Paulo - Márcio Kangussu - Maria Olivia -
Rêmolo Aloise - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 9h15min, declaro aberta a

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

Atas
- O Deputado Geraldo Rezende, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do 1 Seminário
Regional Interlegis do Sudeste, cujo tema central é a nova realidade do
Poder Legislativo. Nesta manhã, serão proferidas as seguintes palestras:
"Apresentação do Programa Interlegis", "Abordagem Técnica das Áreas
Componentes do Programa Interlegis" e "Formação da Comunidade Virtual
do Poder Legislativo".

Palavras do Sr. Presidente
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais - consciente da importância da

questão municipal no contexto socioeconâmico brasileiro - tem-se
empenhado na interiorização de suas atividades. Por meio de encontros e
audiências públicas que regularmente promovemos nas várias regiões
mineiras, aproximamos este parlamento dos municípios, por entender que
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deles - como célula-mãe de nossa organização política - irradiam-se as
manifestações da nacionalidade.

Nesse sentido, estamos sempre abertos a apoiar as iniciativas que
robusteçam o relacionamento entre o Poder Legislativo e as unidades
municipais. E é em consideração a isso que estamos dando nosso endosso
ao Programa Interlegis, desenvolvido e administrado pelo Centro de
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal.

E, portanto, grandemente auspiciosa a realização, nesta Casa, do 1
Seminário Regional lnterlegis - Região Sudeste. Temos aqui representados
um grande número de municípios do nosso Estado, de São Paulo, do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo, todos eles, como nós, interessados na possível
consolidação do Programa lnteregis como comunidade virtual do Poder
Legislativo em nosso País.

Em outras palavras, estamos atuando como elo entre o Congresso
Nacional e as Câmaras Municipais, nesse esforço concentrado para vincular
ao Programa um número expressivo de edilidades. Desse modo, teremos um
Legislativo mais eficiente e informado; poderemos aprimorar a qualidade da
legislação elaborada; aumentará nossa capacidade de fiscalização sobre o
Poder Executivo; e, muito importante, será intensificado, por parte da
sociedade como um todo, o acompanhamento de nossas atividades.

A postura do Legislativo mineiro sempre foi a de valorizar e utilizar
efetivamente os recursos da informática no exercício de suas funções.
Podemos afirmar, sem falsa modéstia, que fomos um dos pioneiros no
processo de informatização legislativa no País e uma das Casas que mais
avançaram nesse sentido. E é com satisfação que, depois de termos
organizado, em 1997, o 2 0 ENIAL - Encontro Nacional de Informática
Aplicada ao Legislativo, evento no qual o projeto Interlegis foi lançado,
sediamos agora este primeiro seminário regional.

Na condição de Estado com maior número de municípios contemplados no
Programa, Minas Gerais tem muito a dele usufruir, e esta Assembléia saberá
dar o necessário respaldo para que tal fato ocorra. Esperamos, desde já,
contribuir nos comitês técnicos do Interlegis, por meio da nossa Área de
Informática e da Escola do Legislativo; no caso desta, aproveitando a sua
vasta experiência na capacitação de agentes públicos municipais.

Como se sabe, o Interlegis é patrocinado, em partes iguais, pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento e por dotações próprias do Senado. O
volume total de US$50.000.000,00 permitirá o fornecimento gratuito às
edilidades de equipamentos, de sistemas e de treinamento. Em última
análise, esses recursos provêm do contribuinte : o que aumenta nossa
responsabilidade em bem utilizá-los. Trata-se de argumento ponderável para
que os municípios brasileiros, por via das Cãmaras Municipais, prestigiem o
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Programa.

E interessante observar como a utilização da tecnolo g ia pode ajudar-nos no
processo de fortalecimento do Poder Legislativo e, em conseqüência, do
próprio sistema democrático. Para esse aspecto, pedimos a atenção dos que
nos ouvem: o processo de intera ção entre o Senado Federal, a Câmara dos
Deputados, o Tribunal de Contas da União, as Assembléias Legislativas e as
Cãmaras Municipais - esssencial à democracia plena - poderá ter no
Interlegis um válido instrumento.

Verificamos, com satisfação, que o evento de hoje está sendo prestigiado
por Vereadores, Deputados Estaduais e Federais, Senadores e servidores do
Legislativo em geral.

A eles e aos demais participantes, bem como aos expositores que nos
honram com sua colaboração, a mensagem de boas-vindas da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Primeiro Painel
O Sr. Presidente - Neste momento, daremos início ao primeiro painel, com

o tema "Apresentação do Programa lnterlegis".
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Senador Ronaldo Cunha Lima, 1 0-Secretário do Senado Federal
e Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN

'
Deputado Gilson

Lopes, da Assembléia Legislativa do Espírito Santo; e a Sra. Regina Célia
Feres Borges, Diretora Executiva do PRODASEN e Diretora Nacional do
Programa Interlegis.

Palavras do Senador Ronaldo Cunha Lima
Sr. Deputado Fábio Avelar, que representa o Presidente desta Casa,

Deputado Anderson Adauto; Deputado Gílson. Lopes, da Assembléia do
Espírito Santo; Dra. Regina Célia Peres Borges, Diretora Executiva do
PRODASEN, Srs. Deputados, Vereadores, minhas senhoras e meus
senhores, a Mesa do Senado Federal, sob a Presidência de Antônio Carlos
Magalhães, elegeu o Programa lnterlegis como uma das principais metas da
nossa atual gestão. Como 1°-Secretário do Senado e representante de seu
Presidente, sinto-me muito feliz por participar deste encontro, que o
Deputado Fábio Avelar já resumiu com muita propriedade. Neste instante,
reproduzo suas palavras, porque o Interleg is é a comunidade virtual do Poder
Legislativo, consistindo numa rede de informação e comunicação entre os
parlamentares de todas as instãncias, dos níveis federal, estadual e
municipal. A ligação, como disse o Deputado Fábio Avelar, visa ao
fortalecimento do Legislativo e, como conseqüência, da democracia. O
lnterlegis, segundo os expositores que irão ouvir daqui a instantes, procura
integrar o Senado, a Cãmara dos Deputados, as Assembléias e todas as
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Câmaras de Vereadores. Todas as Assembléias já aderiram ao programa,
com exceção da de Mato Grosso. Creio que, em breve, ela também irá
incorporar-se ao programa. Estamos realizando este encontro regional aqui
em Belo Horizonte, com a participação dos Estados do Sudeste. Já o fizemos
na Bahia e vamos fazê-lo na Paraíba na próxima semana, quando
programaremos o encontro nacional, em Brasília.

Se possível, programaremos um encontro internacional, porque o Interlegis
tem provocado a curiosidade de vários países, que mandaram
representantes a Brasília para conhecer de perto o seu grande avanço.
Estamos aproveitando os avanços tecnológicos para adaptá-lo ao
fortalecimento do Legislativo brasileiro. E uma espécie de portal do
Legislativo nacional. Com um simples "click", vamos resgatar discursos,
pareceres, apartes, proposições, enfim, acompanhar toda a vida do
Legislativo. E um avanço sensacional. Acompanho de perto esse processo,
pois ele é a menina dos olhos da minha gestão como 1 0-Secretário. Tenho a
sorte de ter lá a Dra. Regina, que conhece profundamente a matéria e
preside a Diretoria Executiva do PRODASEN.

Ela vai falar para mostrar como é bonito, interessante e avançado esse
programa lançado pelo Senado. O Deputado Fábio Avelar resumiu com
propriedade esse processo, principalmente em relação aos custos. Os
equipamentos serão levados a todas as Assembléias e Câmaras de
Vereadores do Pais. Cerca de 5.500 municípios estarão interligados à rede,
por via da Internet, participando do programa, transmitindo comunicação e
informação para o aprimoramento do Legislativo e o fortalecimento da
democracia. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Regina Célia Feres Borges
Exmo. Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1°-Secretário do Senado Federal e

Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN: Exmo. Sr. Deputado
Fábio Avelar, representante do Presidente desta Casa, Deputado Anderson
Adauto; Exmo. Sr. Deputado Gílson Lopes, que nos honra com sua presença;
Deputados, Vereadores demais autoridades, servidores de casas
legislativas, senhores e senhoras, é com muita satisfação que estamos hoje
em Minas Gerais para apresentar o Programa Interlegis.

Vamos começar passando o vídeo institucional que mostra, de modo geral,
a proposta do programa. Em seguida, dissertarei sobre detalhes dele.

- Procede-se á exibição de vídeo.
A Sra. Regina Célia Feres Borges - Vocês tiveram um pano de fundo

contextualizando o que é o Interiegis, e, agora, vamos pensar no que levou o
Senado Federal a desenvolver esse programa. Indiscutivelmente, o primeiro
impulso foi a sensibilidade da Mesa do Senado Federal, presidida pelo
Senador Antônio Carlos Magalhães, tendo o Senador Ronaldo Cunha Lima
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na V-Secretaria. Todo o apoio tem sido dado não só a esse programa,
mas também a todos os projetos das áreas de tecnologia. comunicação e
atividades meio da Casa e aos que dizem respeito à atividade parlamentar
legislativa.

Nós, os técnicos, temos recebido incentivo para refletir, pensar,
implementar soluções que possam ser úteis ao desempenho parlamentar.

Do ponto de vista da motivação, vivemos um momento de
redemocratização do País, em que aspectos como transparência,
participação e incentivo à cidadania, com o parlamentar sendo dotado de um
número maior de informações para tomar suas decisões e mesmo aumentar
a eficiência das Casas Legislativas, têm sido uma tônica, porque é claro que,
na medida em que aumentamos e fortalecemos a representação do cidadão,
a representação do povo, temos uma democracia mais forte. O parlamento é
a expressão máxima da democracia; assim, um parlamento forte significa
uma democracia forte.

Todos esses aspectos ganharam um impulso muito grande com o
desenvolvimento da tecnologia da informação, especialmente com o advento
da Internet, ponto em que os recursos da informática se somam aos da
telecomunicação, viabilizando uma integração mundial. Atualmente, com a
troca de informações e a rapidez com que o conhecimento circula, as
próprias relações da sociedade estão sendo mudadas. Por meio da Internet,
podemos, por exemplo, fazer reuniões mesmo que as pessoas estejam
distantes umas das outras: adquirir produtos; transmitir conhecimento, por
meio das universidades virtuais que estão surgindo; fazer juntas médicas
para proceder a uma cirurgia, com os especialistas estando em vários cantos
do mundo. Enfim, o advento da Internet trouxe-nos infinitas possibilidades;
tantas que nem conseguimos vislumbrar a todas em um primeiro momento.

Também para o Legislativo esse recurso veio trazer uma revolução. A rigor,
todas as Casas Legislativas precisam tratar das questões de transparência e
de maior acesso à informação, porque o parlamentar necessita basicamente
de informação para cumprir o seu papel. Para criar leis, apreciar o orçamento
e fiscalizar, ele precisa cada vez mais de informações. E, indiscutivelmente, a
Internet traz grande facilidade para o acesso à informação. Há também as
questões do uso da tecnologia para ampliar a competência nos processos de
trabalho das Casas Legislativas e a possibilidade de o cidadão acompanhar a
ação do parlamentar e de se comunicar com ele - de cobrar, sugerir, elogiar.
Enfim, é com esse ciclo - transparência e participação - que há o
fortalecimento desse processo.

Tudo isso nos levou a, como uma casa de tecnologia, refletir sobre a forma
como essa tecnologia pode ser mais bem utilizada, não só pelo Senado, mas
também pelo Poder Legislativo como um todo. Sabemos que há grande
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heterogeneidade do ponto de vista da capacidade e dos recursos das
Casas Legislativas, neste Pais tão grande e com tantas diferenças sociais,
culturais e econômicas. Assim, surgiu a idéia de buscarmos um organismo
internacional. No caso, o Banco Interamericano de Desenvolvimento foi
procurado pela Mesa do Senado Federal, e foi viabilizado um financiamento
de US$50.000.000,00 - metade do BID, metade de contrapartida -, para que
pudesse ser implementado esse programa, que promete um grande beneficio
para todas as Casas Legislativas e, em última instância, para o cidadão
brasileiro.

Bem, o que é esse programa? O Interlegis teve como motivação maior as
possibilidades da tecnologia e delas se valeu, mas vai muito além da própria
tecnologia - ela é a base, o instrumento pelo qual as informações poderão
circular e a comunicação poderá ser feita. Mas, na verdade, o maior objetivo
é o de criar uma comunidade virtual do Poder Legislativo. Sabemos que cada
Casa Legislativa tem e deve ter sua independência, sua soberania, sua total
autonomia - isso também é fundamental no modelo democrático em que
vivemos. Porém, sem prejuízo dessa autonomia, é muito importante que haja
uma troca de informações, uma comunicação entre parlamentares, entre
técnicos das Casas Legislativas e entre os parlamentares e a sociedade.
Cada Casa Legislativa vai procurando, por si, muitas vezes a duras penas, o
desenvolvimento de suas soluções de organização, de suas soluções de
informática e vai buscando treinar e desenvolver os seus recursos humanos,
sendo que, no âmbito da atividade legislativa, uma lei elaborada em um
município do Sul do Pais, por exemplo, pode ter enorme ligação com uma
necessidade do Norte do País, no outro extremo. Assim, se houvesse o
conhecimento de como foi aquela experiência ou a aplicação daquela lei,
poupar-se-ia muito em tentativa e erro para achar o melhor caminho. Então, a
possibilidade de troca e de simbiose entre as Casas Legislativas faz com que
soluções bem-sucedidas nas áreas de organização, de melhoria dos
processos de trabalho, de racionalização das atividades das Casas, de
treinamento, de informática, de tecnologia e, especialmente, na área das
atividades fim das Casas Legislativas possam ser reaproveitadas, com uma
economia de escala na aquisição de programas de computadores, de
programas de organização e de treinamento de pessoal. Todos esses
elementos foram motivadores para se pensar nessa integração.

Então, como será essa base tecnológica, para permitir não só a busca de
informações que subsidiem a atividade parlamentar, mas essa troca, essa
simbiose, esse contato, essa integração com a sociedade? A idéia é que seja
pelo uso da Internet. Mas, entre as Assembléias Legislativas, a Câmara
Federal e o Senado, com a participação do TCU, será criada uma rede
privada, de propriedade do Legislativo, pela qual os parlamentares,
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Deputados Federais, Estaduais. Senadores e membros do TCU possam
se comunicar a qualquer momento.

Um aspecto fundamental dessa rede é que ela será dotada dos recursos de
videoconferéncia. Todas as Casas Legislativas e Assembléias poderão se
comunicar a qualquer momento, numa grande reunião. E o que estamos
chamando de plenário virtual: Senadores e Deputados Federais terão
condições de discutir problemas nacionais, regionais e partidários sem sair
de seus Estados. Também os técnicos das Casas Legislativas poderão fazer
reuniões para discutir a melhoria dos processos, a fim de que possam ser
feitos treinamentos à distáncia. Poderão ser feitos ! por exemplo, treinamentos
sobre processo legislativo, técnicas de orçamento, elaboração da lei
orçamentária, organização, informática, etc. Isso poderá ser feito sem que
haja deslocamento dos servidores. E uma coisa fantástica o que isso
representará em termos de economia. Também na área de comunicação,
espera-se reduzir muito as despesas com correio, fax, papel, telefone. A
redução de custos deverá ser muito grande, além do efeito principal, que é a
melhoria do desempenho das Casas Legislativas.

A infra-estrutura a ser montada consistirá numa rede ligando Assembléias,
Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União com os recursos de
videoconferência. Cada Assembléia Legislativa será dotada de uma sala -
que está sendo chamada sala de multiuso - contendo de 15 a 20
microcomputadores, servidor de rede, tudo integrado numa rede interna e
ligado a essa rede nacional. Essas salas serão usadas para desenvolvimento
de tecnologia, transferência de tecnologia para os municípios, treinamento de
pessoal e até para algumas atividades da própria Assembléia.

Algumas Assembléias já estão muito bem equipadas, e esse conjunto de
recursos será um "plus". Outras Assembléias estão absolutamente sem
recursos, e esse conjunto de equipamentos será a base da sua
informatização, já que algumas delas ainda estão muito carentes.

Essa rede privada não tem como chegar às Câmaras Municipais, porque o
custo seria exorbitante e inviável. Mas temos a Internet, através da qual será
feita a ramificação para os municípios. E lógico que a implantação nos
municípios será escalonada, porque não há como fazer em todos, de uma
vez. Cada Câmara Municipal receberá um microcomputador, uma
impressora, programas, treinamentos, antena parabólica e todos os recursos
para a ligação com a Internet. Esse micro será de boa capacidade, podendo
servir como um núcleo para a instalação de outros micros de menor
capacidade, para se criar, a partir daí, uma rede nas Câmaras Municipais que
queiram criar uma estrutura maior em termos de informática.

Falei sobre o programa do ponto de vista da estrutura. Teremos em Brasília
uma sede para o Interlegis, que será a casa do parlamentar de todo o Brasil.
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Qualquer Vereador ou Deputado que chegar a Brasília encontrará um
ambiente, uma estação de trabalho. e lá poderá dispor de assessoramento,
poderá ligar, passar e-mail", ter orientação sobre como transitar em Brasília
e outras informações.

Quanto à concepção, quem são os participantes desse Programa? Temos
Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Vereadores, técnicos das
Casas Legislativas - não sã de atividades-fim, mas também de atividades-
meio, de áreas administrativas e de recursos humanos - e a sociedade. Ela é
parte da rede Interlegis.

A Interlegis dará cobertura e assessoramento a atividades na área de
treinamento, tecnologia, recursos humanos, comunicação e informação, com
a criação de um grande portal, um grande "site", contendo todas as
informações sobre os parlamentares das Casas Legislativas de todo o País.

Gostaria de chamar a atenção para o aspecto de que esse Programa é
feito por adesão. Não há nenhuma obrigatoriedade; cada parlamentar, cada
Casa Legislativa deve se manifestar explicitamente. Hoje temos um grupo
fazendo inscrições, para que passe a participar, sem nenhum custo, dessa
grande rede.

Teremos mais detalhes com os colegas que falarão especificamente sobre
cada subprograma.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Nesse instante, daremos inicio à fase de debates. A

Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular
perguntas à expositora. As questões poderão ser encaminhadas por escrito
ou oralmente. Para que possamos agilizar os debates, solicitamos aos
participantes que desejarem fazer uso do microfone que se inscrevam
previamente e que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, estando
dispensada a formalidade das saudações pessoais.

Debates
O Sr. Presidente - Pergunta de Philipp Wege, da Assembléia Legislativa do

Estado do Rio de Janeiro, encaminhada à Dra. Regina Célia: "Há risco de o
Poder Legislativo desaparecer futuramente, com a Internet, pela maneira
obsoleta de atender às reivindicações da população, como é no presente
momento, no caso da não-implantação de um programa como o citado?".

A Sra. Regina Célia Feres Borges - Philipp, eu não diria "desaparecer". A
representação do povo é muito forte, mas, no que me cabe, a parte de
tecnologia, vejo que, indiscutivelmente, ele tem essa oportunidade e
possibilidade de se desenvolver, de se fortalecer, porque a representação vai
se tornar quase direta. Hoje, o cidadão tem o canal direto para falar com o
parlamentar, que também tem recursos para ouvir, auscultar uma gama
imensa de eleitores, de cidadãos com essa possibilidade de racionalização
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do acesso ao grande volume de informação, podendo fazer uma
representação mais sintonizada, auscultando melhor as expectativas e as
necessidades da sociedade. Então, com certeza, com o uso da tecnologia,
que hoje é uma realidade para nós - inclusive, no caso do Brasil. há uma
forma pioneira, com recursos que já existem -, isso vai fortalecer, mas sobre
"desaparecer", mesmo sem o uso, não acredito que seria o caso.

O Sr. Presidente - Há duas perguntas que são, mais ou menos,
semelhantes. Vou ler as duas, Ora. Regina. Também parece que. naquele
video institucional, foi falado sobre isso, mas, de qualquer maneira, seria bom
repetir, para reforçar. Seria a pergunta do João Zeferino Andrade Souza, da
Câmara Municipal de Diamantina. Ele pergunta se a senhora saberia precisar
em qual data os microcomputadores e as impressoras serão distribuídos às
Cãmaras. Há também a pergunta do Ricardo Costa, da Câmara Municipal de
Nova Friburgo, Rio de Janeiro: "Qual o cronograma para a implantação do
Programa nas Câmaras Municipais? Quais municípios serão contemplados
primeiramente? São os que se inscreveram primeiramente ou há prioridade
em termos de municípios com maior número de habitantes?".

A Sra. Regina Célia Penes Borges - João e Ricardo, esse financiamento foi
vinculado a um rigoroso cronograma de execução. Então, a idéia é a
seguinte: foi feita a previsão de se atingirem, nos três primeiros anos, 2.500
municípios. Por que, nesse primeiro momento, pensou-se em 2.500
municípios? Porque existem municí pios muito pequenos onde não há
comunicação, energia elétrica. Em alguns, não existe sequer a sede da
Câmara Municipal. Então, analisaram-se aqueles que teriam, de pronto,
capacidade para absorver essa tecnologia. Porém, esse número não é
absoluto, porque é possível o remanejamento de metas para se ampliar o
número de municípios, segundo sua capacidade para absorver a tecnologia.

Então, nos três primeiros anos, serão, em principio, 2.500 municípios,
podendo esse número crescer na medida das possibilidades dos municípios.
Agora, no primeiro ano, são 600 municípios classificados pelo IBGE como
municípios pólo, porque irradiam cultura, influenciam cada microrregião.
Então, imaginou-se que, fazendo a implantação nos municípios pólo, esses
ajudariam na irradiação para os demais municipios. A Assembléia Legislativa
apóia a implantação no Estado, o município pólo apóia a implantação na
microrregião. Então, foi essa a maneira de distribuir, abrindo a árvore,
pensando isso como uma forma da racionalidade na implementação. Então,
em termos de municípios, seria, nesse ano, atingir - já estamos em processo
de licitação dos equipamentos 600 municípios pólo. A partir do segundo
ano, não está ainda bem definido qual é o critério, mas, com certeza, a ordem
de inscrição será um fator bastante importante nessa distribuição dos micros.
As Assembléias Legislativas, nesse primeiro ano, serão dotadas de todos
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esses recursos, a idéia é que a Mesa Diretora esteja inaugurando, em
uma reunião plenária, no Senado Federal, no início do próximo ano, toda
essa rede nacional, com todos esses equipamentos de videoconferénda e já
com 600 municípios instalados.

O Sr. Presidente - Dra. Regina Célia, estou procurando colocar juntas as
perguntas semelhantes. Vou ler, então, quatro perguntas. De Leandro
Aracate, da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro: 'Qual o
prazo máximo para a instalação e o funcionamento da lnterlegisT. Acho que
a senhora já respondeu a isso. Pergunta do Wellington G. Vítor, da Câmara
Municipal de Capelinha: "Inicialmente, falou-se que os equipamentos seriam
entregues às Câmaras no mês de julho. Essa proposta ainda está de pé'?".
Pergunta do Jackson M. M. Almeida, da Câmara Municipal de Guarulhos:
"Dra. Regina Célia, há ônus financeiro para as Câmaras Municipais com a
implantação da Interlegis?". Pergunta do Clemente Ferreira de Souza Neto,
da Câmara Municipal de Pedra Azul: "Estando interligado à Internet, as
Casas Legislativas estão expostas a invasores e a destruidores de bancos de
dados. Como esse sistema seria protegido? Há possibilidade de falhas?".

A Sra. Regina Célia Feres Borges - Em relacão à pergunta do Leandro,
sobre a implantação, nós já colocamos a questão dos equipamentos, dos
cronogramas. Há uma coisa que é muito importante colocarmos:
equipamentos, programas. tecnologia é a parte mais fácil do Programa. A
mais complicada e onerosa, por incrível que pareça, indiscutivelmente, é a
mais fácil, porque o Programa tem um grande desafio, que é de todos nós, de
cada um, a parte cultural, de conhecimento, treinamento, hábito de usar a
informação, a tecnologia. Não há de se ter preocupação, porque a tecnologia
assusta em um primeiro momento. A pessoa fala que isso é muito
complicado, mas não é, é simples. O uso dos equipamentos, cada vez mais,
é para conversação. Vamos estar preocupados com os cursos, seminários,
encontros para desmitificar isso, mas essa busca de integração,
comunicação, mudança de paradigmas será fundamental e é um trabalho de
toda a comunidade que vai começar pelo primeiro ponto, que é o desejo de
participar. Então, cada um de vocês que tiver contato com outros
parlamentares, com outros municípios, outros técnicos legislativos conversem
sobre Interlegis, levem essa notícia. A mídia pode nos ajudar muito nisso,
contando o que é esse Programa, os seus benefícios, para que haja
participação e o entendimento do que uma rede dessa natureza traz para o
Legislativo e a sociedade. Esse é o maior desafio.

Quanto à questão do Wellington, se, em junho, vai ser implantado, eu digo
que não. Infelizmente, estamos no processo licitatório, mas não teremos
condições de estar com esses equipamentos disponíveis em junho. Nossa
meta é para o final deste ano. Toda essa parte processual é custosa, ainda
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mais com financiamento externo, que é um procedimento muito peculiar!

Quanto á questão do ônus, em princípio, não há ónus: a Assembléia, a
Cãmara terá de disponibilizar espaço físico, recursos humanos para
disponibilizar equipamentos; quando acabar a garantia, ai, sim, a
manutenção dos equipamentos passará a ser por conta do Legislativo, como
suprimento de papéis, disquetes, etc. O custo com equipamentos, com
acesso à informação será por conta do Legislativo. Será muito incentivado o
treinamento á distância, por micro, por videoconferência, com uso de
disquete e todos os mecanismos. Também teremos custos presenciais, como
esse tipo de treinamento que estamos fazendo hoje, mas tudo isso será sem
ónus para a Casa Legislativa.

O colega de Pedra Azul fala sobre a questão da segurança. No Senado,
temos uma preocupação muito grande com a questão da segurança, e já se
desenvolveu muito "know-how" sobre isso. Hoje, ninguém pode falar que está
imune a essas investidas, e temos sobrevivido a essas questões devido a um
cuidado muito grande com a segurança de nossos dados, e esperamos
trabalhar junto com as Câmaras dos Deputados e Assembléias dos Estados.
Temos de estar sempre cuidando dessa proteção.

O Sr. Presidente - Temos uma pergunta do Sr. Fernando Elias dos Reis
Costa, da Câmara Municipal de Lagoa Santa, minha terra natal, e muito
obrigado pela presença de Lagoa Santa. A pergunta é a seguinte: "Essa
egrégia Casa Legislativa tem conhecimento de que a Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais, passou recentemente a taxar o acesso â sua página
na Internet, regredindo no processo de democratização da informação?". Eu
não posso falar em nome da Assembléia Legislativa porque estamos
presidindo esta sessão, tenho conhecimento disso como parlamentar, mas
não tenho a posição da Casa, não posso falar em nome da Casa, mas em
nome deste Deputado; acho absurda essa medida. Vamos trazer esse
assunto para ser debatido nesta Casa; realmente, temos de facilitar a
informação, e isso que estamos vivendo hoje é um processo que visa facilitar,
ao máximo, a informação; no vídeo institucional que vimos, há uma frase que
marcou: diz que a falta de informação é a mais moderna forma de exclusão,
e, por isso, temos de lutar para que seja evitado.

O Deputado Gilson Lopes - Ora. Re gina, devido à dinâmica supersônica
que vive o mundo da informática, vislumbramos que rotineiramente teremos
de renovar os equipamentos. A quem caberá esse custo, uma vez que
estamos em plena implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal?

A Sra. Regina Céba Peres Borges - Nesse primeiro momento, estamos
fazendo com o financiamento, e o Programa terá um comité gestor, do qual
participarão as várias Casas Legislativas. Tenho a impressão de que o
próprio 810, pelo carinho e pela crença que eles têm, pela importância desse
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Programa, que tem sido mostrado no mundo inteiro, tenho a convicção de
que eles terão a boa vontade de desdobrar esse financiamento em outras
etapas, vendo o sucesso desse Programa-

Existem outras maneiras de se conseguirem fundos e recursos para a
gestão do Programa Interlegis; por exemplo, se tivermos todas as Casas
Legislativas alimentando de informações esse grande portal, teremos um
portal com informações de todos os municípios do Pais. Imaginem o que isso
representa do ponto de vista do valor dessa informação. E lógico que a
transparência, quanto mais puder ser gratuita, melhor, mas isso pode ser
tratado e disponibilizado para entidades com algum custo que possa ser
revertido; teremos de ver alguns aspectos que poderão ser disponibilizados,
onde se poderão viabilizar recursos para a manutenção do próprio Programa.
Ele está sendo implantado agora, mas é necessário pensar se cada Casa
Legislativa passaria a ter algum tipo de participação. Existem muitas
possibilidades a se pensar, como se desdobrar depois a sustenta bilidade do
Programa. O Espírito Santo vai sediar, no segundo semestre, o 50 ENIAL,
que é o Encontro Nacional de Informática Aplicada ao Legislativo; quero
cumprimentá-los por isso.

O Deputado Gilson Lopes - Agradecemos a resposta e estaremos lá, de
braços abertos, aguardando todos os participantes dessa tão bela presença
nacional, porque observa-se, Dra. Regina, que, quando se implementa um
programa, os estudos terão de ser viabilizados para manutenção. O receio
que temos é que hoje as Assembléias Legislativas e as Cámaras Municipais
estão passando por um processo de fiscalizacão do Ministério Público, e
estão brecando todos os tipos de custos. Com  a nova Lei da
Responsabilidade Fiscal, ficamos receosos em virtude disso, mas, no
encontro do ENIAL, com certeza, poderemos discutir melhor.

O Sr. Presidente - Dra. Regina, estamos com inúmeras perguntas, e
gostaria de dizer que vou ler umas cinco de cada vez, pois estamos com
problemas operacionais e teremos o "coffee break", no máximo até às
10h55min. Vou tentar ler algumas perguntas, e, se houver alguma repetida, a
senhora poderá dizer que já respondeu a ela.

A Sra. Regina Célia Peres Borges - Se não for possível responder a todas
as perguntas, o senhor pode passá-las para mim, e depois eu me comunico
com as pessoas que as fizeram, por "e-mail" ou outra forma e procuro
responder a todos.

O Sr. Presidente - Pergunta de Edna Irene, da Cãmara Municipal de
Raposos: "Gostaria de saber se haverá cursos básicos, através da Internet,
de inglês e espanhol, para as Câmaras".

Pergunta de Fernanda Elias, da Cámara Municipal de Lagoa Santa: "Ora.
Regina Célia, existem projetos tramitando no Senado que tornem obrigatória
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e efetiva a disponibihzacão de informação sobre a administração pública,
em todos os seus níveis, possibilitando a fiscalizacão pelo cidadão, e que
sejam coerentes, ao contrário da Lei n° 9.7559".

Pergunta da Câmara Municipal de Itapera, no Estado de São Paulo: 'Existe
a possibilidade da participação pública numa plenária virtual, quanto a
projetos de lei de iniciativa popular: já existe meio legal para isso'?".

Pergunta de Adailson Tutti, da Câmara Municipal de Tatui: "Poderá o
parlamentar acessar a Internet, por via da Câmara, de sua residência?".

Outra pergunta: "Quem pode e como inscrever as Câmaras Municipais?".
A Sra. Regina Célia Penes Borges - Quanto aos cursos básicos, é uma

possibilidade, mas não é algo que está sendo desenvolvido nesse primeiro
momento. A preocupação inicial está sendo com os cursos voltados para os
processos de trabalho de uma Casa Legislativa, mas os cursos como inglês,
português e outros, há possibilidade. Então, estão sendo criados comitês,
dos quais participam vários Estados; o primeiro foi de tecnologia, e já houve
uma reunião, haverá também treinamento para os demais segmentos do
Programa Interlegis, e, então, se discutirão quais as necessidades, as
demandas; se esses cursos forem uma demanda importante, deverão ser
implementados.

Quanto às questões da obrigatoriedade da disponibilização de informações,
da iniciativa popular, vai haver uma palestra de um colega nosso, o Hércio, e
eu gostaria de passar essa parte para ele, porque tem estudado mais essas
questões. Indiscutivelmente, a questão da obrigatoriedade da
disponibilização da informação, cada vez mais, está sendo uma exigência da
sociedade e do Legislativo em relação ao Executivo, pois, cada vez mais, o
Executivo está disponibilizando matérias para o Legislativo. Esses dias, ouvi
uma discussão, projetos de lei sendo iniciados, para que o SIAFI, que é o
sistema que acompanha a execução orçamentária, seja disponibilizado para
a sociedade. Então, eu não tenho, com precisão, quais são os projetos, em
que pé estão, e podemos até verificar e passar para vocês, O Fernando, se
tiver vontade de conhecer melhor isso, quando o Hércio vier, pedirei que
entre em mais detalhes sobre isso.

Quanto à questão de se acessar da residência, é uma possibilidade. Hoje,
os Senadores acessam as bases de dados e os sistemas do Senado de sua
residência. A medida em que se implementarem os recursos nas outras
Casas Legislativas, elas poderão, por via da Internet, também acessar.

Quem pode escrever à Cãmara Municipal? O servidor pode preencher os
dados, mas tem de haver o "de acordo" do Presidente da Cãmara Municipal,
para demonstrar o interesse institucional de se fazer essa adesão-

0 Sr. Presidente - Temos mais três perguntas e há mais dez que
encaminharemos para a senhora. Pergunta de Luiz Fernandes, da
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Assembléia Legislativa de Minas Gerais: "Dra. Regina Célia, sabendo que
o maior desafio do lnterlegis será a criação de uma comunidade virtual, como
está sendo a participação das ONGs, associações, sindicatos, etc.? Como o
PRODASEN está disseminando esse programa junto a essas entidades da
sociedade civil?".

Outra pergunta: "O recurso inicial é somente para a preparação básica das
Casas Legislativas? Como será feita a manutenção dos avanços
tecnológicos? O que poderá ser feito para evitar que as informações fiquem
defasadas?".

A última pergunta é de Gustavo, da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais: "Como o Programa INTERLEGIS prevê a atualização de
equipamentos e programas que tornam-se obsoletos com uma velocidade
impressionanteT

A Sra. Regina Célia Peres Borges - Quanto à questão do desafio,
realmente, é verdade a criação da comunidade virtual. A grande meta é a
sociedade civil participar do debate da estruturação dessa grande
comunidade do Legislativo. Porém, ainda não demos muitos passos, como
queremos dar, nessa direção.

A primeira fase do Programa foi voltada para o processo burocrático de
viabilização do financiamento, mesmo porque, enquanto esse financiamento
não fosse aprovado e assinado, não teríamos segurança de que ele seria
implementado. Temos a estrutura no PRODASEN, voltada para a infra-
estrutura tecnológica, a qual está cuidando de todas as aquisições de
tecnologia. Temos também uma estrutura voltada para o desenvolvimento de
"software", desenvolvimento e transferência de tecnologia, e uma estrutura
para a formação da comunidade.

Para a formação da comunidade, pretendemos abrir a parte de
comunicação, de informação, todo este conteúdo que deverá estar na base
de dados; a parte de educação também é muito importante para o fomento
dessa comunidade.

Tudo isso está em processo de gestação, mas ainda não conseguimos
avançar muito. Volto a fazer um apelo no sentido de que este é um trabalho
de todos nós, e temos de divulgá-lo. Haverá uma grande receptividade para
todas as entidades que queiram participar, discutir, estar conosco nesses
eventos e nessa implementação. Estamos a caminho, mas ainda não tão
avançados nessa participação como gostaríamos. A mídia também terá papel
importante, ajudando-nos nessa mobilização.

No que diz respeito à manutenção: como será a manutenção de "software"
"hardware", da estrutura? Foi colocado anteriormente que há de se buscar o
caminho para a manutenção do programa.

Quanto a informações, um dos pontos aqui abordados, não se pretende,
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centralmente, em Brasília. ter um processo de alimentação de uma
grande base, que, obviamente, ficaria sempre defasado. Essa não é a forma
legítima, autêntica de se fazer.

Na verdade, cada pequena unidade do processo legislativo, cada
Assembléia, cada Câmara, cada parlamentar deverá ter sua pãgina, deverá
ser um agente que alimentará as bases de dados sobre sua atividade. O
cidadão quer saber como o seu Vereador se colocou, o que ele pensa, o que
está apresentando em termos de proposições, como é que ele atuou em
relação ao orçamento. Assim como os Deputados Estaduais, Federais,
Senadores, cada um tendo a sua página, o seu canal de comunicação com a
sociedade. Cada Casa Le g islativa, cada Câmara Municipal, cada Assembléia
Legislativa, Senado, Câmara dos Deputados, todos terão seus "sites".

Hoje, é determinação da Mesa do Senado Federal que, todas as ações
geradas na Casa se tornem disponíveis para a sociedade. E a transparência
total, não só pela presença de uma televisão, uma rádio, um jornal, uma
agência de noticias, mas também por um grande portal, onde todas as
matérias que tramitam no Senado, todos os discursos, toda biografia de
parlamentar estará disponível. Na medida em que isso for acontecendo em
cadeia, a atualização será em tempo real, automática. O Senador faz um
discurso que ficará disponível na Internet. Uma matéria apresentada, um
parecer, uma emenda ficarão disponíveis na Internet.

Essa atualização será feita em tempo real, ela será viva. Não será feita "a
posteriori", num ponto qualquer, pois não funcionaria. E aquela história:
aconteceu, virou notícia, está no ar.

Este, o desafio: que todos se informatizem, tenham a preocupação de dar
transparência a seus atos. Assim, teremos uma base de dados plena,
nacional, do processo legislativo, do parlamento, do Poder Legislativo
nacional.

Segundo Painel
O Sr. Presidente - Neste momento, damos inicio ao segundo Painel, com o

tema 'Abordagem Técnica das Áreas Componentes do Programa Interlegis".
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. Otto Luiz Vilela do Nascimento, Chefe do Serviço de Infra-
Estrutura e Tecnologia do Programa Interlegis; Paulo Fernandes de Souza
Júnior, Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Tecnologia e Produtos do
Programa Interlegis; e Hércio Afonso de Almeida, Chefe da Assessoria
Técnica do Programa Interlegis.

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

Edson Sá, Prefeito Municipal de Alpercata.
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Palavras do Sr. Otto Luiz Vilela do Nascimento

Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Estou representando a
equipe do Programa de Infra-Estrutura Tecnológica do Interlegis. Farei uma
breve apresentação sobre os seguintes tópicos: Rede Nacional Interlegis -
RNI -; recursos previstos para as Casas Legislativas integrantes do
programa; contrapartidas inerentes a essas Casas; ações em andamento na
área de infra-estrutura e nossas metas.

O objetivo principal da área de infra-estrutura é equipar as Casas
integrantes do programa, em suas instâncias federal, estadual e municipal.
de recursos necessários à infra-estrutura de informática e comunicação para
que possam se integrar em uma rede nacional.

A Rede Nacional Interlegis é constituída por uma rede de comunicação
funcionalmente segura, gerenciável, buscando a qualidade dos serviços, seja
através de recursos tecnológicos, seja através da implantação de cultura.

O modelo dessa rede subdivide-se em quatro sub-redes: sub-rede de
dados, sub-rede de videoconferência, sub-rede de voz e sub-rede dos pontos
de presença do Interlegis.

A sub-rede de dados tem uma topologia em estrela: o núcleo central do
programa está em Brasília, possibilitando a parte de gerenciamento remoto e
a implementação de uma política de segurança. O protocolo é padrão,
TCPIP. Inicialmente, vamos trabalhar a 128K. Na medida em que
implantarmos os nós e conhecermos melhor essa matriz de interesse de
tráfego, poderemos ampliar essa velocidade.

1-lá os equipamentos inerentes ao UAM e LAM, no caso, as Assembléias,
na Sala Multiuso; o serviço da rede de dados, inicialmente, correio eletrõnico;
os aplicativos a serem compartilhados pelas Casas, transferência de arquivos
e Internet; e os serviços inerentes ao gerenciamento e à segurança da rede
como um todo.

A sub-rede videoconferência tem uma topologia "fumérgica", ou seja, os
pontos interligando-se diretamente entre si, permitindo agrupamentos em um
plenário virtual, reuniões partidárias, reuniões de temas especiais, de
parlamentos especiais, enfim, possibilitando agrupamentos individualizados-
0 protocolo é o padrão, o 1-132-0 e o H331 ponto multiponto. Num terceiro
momento, pretendemos entrar com um protocolo voltado para o padrão
TCPIP, que é o 1-1323. A velocidade 384 e 256, que é suficiente para termos
uma qualidade de vídeo, ou seja, 30 frames por segundo. Os equipamentos
inerentes à videoconferência-codex, multiplicadores e unidades centrais de
multiprocessamento.

Os serviços são ligações ponto a ponto. multiponto, e as gerências de
videoconferência, isso em termos de infra-estrutura. Obviamente, os produtos
de videoconferência serão serviços, mas implementados por outra área
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dentro do programa.

Na sub-rede voz, teremos, em cada ponto das Assembléias e órgãos
estaduais, pontos de voz. Num primeiro momento, como suporte a essa rede
que está sendo implementada, a chamada voz de serviço. Já estudamos a
possibilidade de implementarmos o serviço de VOZ ! eliminando os custos de
comunicação entre as Casas.

No protocolo padrão, a voz será analógica. Num primeiro momento, não
faremos voz sobre lP; será por compressão. As velocidades serão de acordo
com os padrões a serem adotados por cada fabricante que fornecerá os
recursos para a voz, 8 ou 12 cada.

Entre os equipamentos, pretendemos disponibilizar em cada nó da sub-
rede voz, um mini-PABX que possibilite, num primeiro momento,
dependência dos PABXs existentes nas Casas, fornecendo quatro ramais
estratégicos dentro da Casa. Num segundo momento, como vamos estudar a
viabilidade do serviço de voz, haverá interconexão com os PABXs existentes,
com o legado das Casas e também uma sub-rede de pontos de presença na
rede Interiegis, assim denominados os pontos existentes nas Câmaras
Municipais, que nos acessarão através da Internet, em ( ... ), permitindo, em
alguns casos, um acesso até entre as CPPs e as ( ... ) de melhor qualidade e
segurança. Esses casos terão que ser estudados um por um, principalmente
em função dos provedores da Internet disponíveis na localidade.

0( ... )  será fornecido para que os pontos possam, através de uma única
linha de escala, ter sua rede local acessando a Internet. Esse ( ... ) é um
equipamento conjunto de "hard" e "software" que vai permitir esse
compartimento com uma única linha de escala, O (...) à Internet - o acesso,
mascaramento de endereço, ( ... ) HCP - talvez estudando um pouco um dos
questionamentos acerca de segurança. A rede das Assembléias e órgãos
federais é controlada por nós. Aí, sim, poderemos implementar, com os
recursos tecnológicos, uma política de segurança ideal.

Já os pontos de presença na lnterlegis dependerão de uma rede pública: a
Internet. Por isso, teremos que trabalhar mais ainda no que diz respeito à
cultura do que propriamente com os recursos tecnológicos, sobre os quais
não temos controle. Para isso, pretendemos fornecer esses serviços -
mascaramento, (...) e HCP, para tentar minimizar os problemas de segurança
no ponto de presença na Interlegis.

Os recursos previstos para as Casas Legislativas: nas Assembléias
Legislativas, são as salas de multiuso e as salas de videoconferéncia. Nos
órgãos federais, apenas salas de videoconferência. Nas Câmaras Municipais,
os pontos de presença na Interlegis, complementados com o treinamento
associado a cada um desses recursos que serão colocados à disposição. As
salas de rnultiuso, portanto, são constituídas por estações de trabalho - 15 a
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20 -, dependendo do espaço destinado pela Casa. Servidores de rede:
dois; uma impressora de rede; sistema de automação de escritório; sistema
antivirus; modelagem de rede. Nesse caso, as (...) que serão montadas nas
salas de multiuso serão modeladas pelo projeto, em toda a sua extensão
tecnológica.

Acabamento estruturado e comunicacão com a rede das Assembléias -
salas de videoconferéncia: monitores de videoconferência. câmaras de vídeo
profissionais, microfones, câmaras de documento, projetor e telão, sistemas
de áudio, enfim, equipamentos profissionais de videoconferéncia.

Pontos de presença na Interlegis junto ás Câmaras Municipais: receberão
um servidor de rede através de um micro, com uma arquitetura similar, 256
mega de RAM, 10 giga de disco, equipamento suficiente para, em alguns
casos, ser um complemento poderoso nas redes. Em outros casos, basta o
'start" da própria informática nas Câmaras. Impressora com (...) de
comunicação, sistema de ( ... ) em seu escritório, sistema antivirus.

O treinamento associado cobrirá basicamente este conteúdo: rotinas,
recebimento e aceite nas casas, equipamentos e configurações, sistema
operacional, sistemas ( ... ) em seu escritório, suporte e Internet. Num primeiro
momento, esse é o conteúdo previsto para os treinamentos.

As contrapartidas das Casas com relação à infra-estrutura: as Assembléias
Legislativas, nos termos de convénio devidamente assinado, regulamentarão,
no estrito plano jurídico, essas relações de usos, recursos, a propriedade dos
recursos, a manutenção após o período de garantia. Estamos licitando um
período de garantia mínimo de dois anos, tempo suficiente para se estudar a
manutenção.

Para ser mais rápido, vou passar à parte mais importante, que são as
ações em andamento na nossa área. Estamos licitando o Edital n° 18612000,
da Rede, iniciando as visitas obrigatórias das licitantes participantes do
certame às Assembléias, para conhecer a realidade das casas.

A previsão de assinatura do contrato é o início de setembro; a execução do
plano de treinamento será no final de setembro; as instalações serão feitas
no final de outubro, e o aceite final de toda a rede - é uma rede de muitos
pontos - será no máximo em 2001. Ainda existirão aceites em dezembro
deste ano, com alguns pontos da rede implantados.

A licitação de microsservidores, no caso para constituírem as salas de
multiuso e os pontos de presença Interlegis nas Câmaras, é o Edital n°271.
Já foi cumprida a primeira etapa, de pré-qualificação. A entrega das cartas-
convites será feita no inicio de julho; a previsão de assinatura de contrato no
início de setembro; a execução do plano de treinamento associado às
Cámaras e ás salas de multiuso das Assembléias ocorrerá no final de
outubro deste ano; e as instalações, em novembro de 2000, sendo o aceite
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Para concluir, quanto às metas, até dezembro de 2000, teremos instaladas
27 salas de multiuso nas Assembléias; a instalação de 31 salas de
conferência nos órgãos federais das Assembléias: a rede nacional lnterlegis
devidamente implantada; 612 pontos de presença Interlegis nas Câmaras e
municípios-pólos: 50 monitores capacitados, também multiplicadores; 1.000
usuários treinados.

Em dezembro de 2002, salas de multiuso operacionais-' salas de
videoconferéncia operacionais, a rede nacional estabilizada, amadurecida;
2.500 pontos de presença de lnterlegis implantados - é a meta do projeto:
6.500 municípios, 150 monitores capacitados e 13 usuários treinados.

Agradeço em nome de toda a equipe.
Palavras do Sr. Paulo Fernandes de Souza Júnior

Bom-dia, senhoras e senhores, vamos continuar com a abordagem técnica
do projeto. A minha área é o subprograma de desenvolvimento de tecnologia
e produtos. Nesses minutos, vamos tentar fazer uma apresentação rápida do
subprograma, mostrando os objetivos, a estrutura do programa, os projetos
em andamento e as metas a serem atingidas no final.

O objetivo principal do subprograma de desenvolvimento e produtos é o de
organizar a comunidade para que se atinja um nivel de com partilhamento de
recursos de informática, recursos de desenvolvimento de sistemas,
principalmente, visando a uma diminuição dos custos e ao acesso a esses
recursos, já que a maioria das Casas hoje não tem esseacesso por absoluta
falta de condições.

A estrutura do subprograma prevê três áreas principais de ação: a primeira
seria a criação do centro de referência de tecnologia da informação; a
segunda é o desenvolvimento e o empacotamento de produtos: e a terceira é
o apoio às funções da comunidade Interlegis. Vou detalhar um pouco essas
áreas.

No centro de referência, pretendemos construir uma base de
conhecimentos sobre a tecnõlogia de informação no Legislativo, de forma a
permitir o compartilhamento de experiências das Casas. A atuação desse
centro de referência será incentivar a padronizacão, elaborando modelos e
disseminando uso desses modelos, incentivando urna padronização que
permita uma diminuição de custos.

Alguns exemplos de produtos que formaram esse centro de referência:
recomendações sobre padrões tecnológicos, modelos de componentes,
bibliotecas de componentes, que poderão ser utilizadas por toda a
comunidade.

Alguns projetos em andamento nessa área: a formação do comitê de
desenvolvimento, que já promoveu uma reunião há dois meses. Já há alguns
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encaminhamentos dados por esse grupo de trabalho que está formando o
comitê.

A elaboração de um plano de desenvolvimento cooperativo: estamos
iniciando esse projeto agora. E preciso organizar a força de trabalho das
Casas, para que tenhamos a possibilidade de ter um desenvolvimento
cooperativo.

Um projeto muito interessante, que deverá ser iniciado agora, é a
padronização da legislação brasileira na Internet, usando tecnologias que
permitam melhor indexação do nosso curso de legislação.

A segunda área é o desenvolvimento e o empacotamento de produtos, com
o objetivo de permitir que as Casas tenham acesso a produtos da tecnologia
de informação, desenvolvidos de uma forma cooperativa. Pretendemos atuar
buscando soluções empregadas e desenvolvidas por membros da
comunidade, preparando-as para uma utilização comum, definindo e
implementando sistemas que possam ser empregados pelas Casas
Legislativas. No caso de não encontrarmos soluções prontas, desenvolvidas
por outras Casas, o Interlegis as definirá e implementará.

Projetos em andamento nessa área: temos o desenvolvimento de
aplicativos para as áreas do processo legislativo e de gabinetes, como
resultado da primeira reunião do comitê, em que essas duas áreas foram
apontadas como prioritárias no processo de informatização. Temos, também,
o empacotamento de um produto, gerado no PRODASEN, que é um
gerenciador de bancos de dados textuais e um sistema de armazenamento
de normas jurídicas.

No final do programa, pretendemos ter um sistema integrado de gestão
legislativa, que permita a modernização e a padronização dos processos nas
Casas. Esse sistema será constituído de alguns aplicativos. Já definimos as
suas principais funções. Podemos listar algumas nas áreas de apoio aos

z gabinetes, de apoio ao processo legislativo, de apoio aos sistemas de
informações, as quais serão divulgadas fora ou dentro da Casa, e na área de
apoio administrativo, ou seja, apoio aos processos da área meio da Casa.
Finalmente, na última área de atuação, isto é, na de apoio à comunidade,
procuraremos desenvolver, junto com as outras áreas do programa,
ferramentas para o apoio ás funções de informação, de comunicação, de
educação próprias do Programa Interlegis. Temos algumas ações nesse
sentido, ou seja, o desenvolvimento e manutenção da infra-estrutura da
página, implantação de ferramentas de comunicação e de treinamento à
distãncia.

Os projetos em andamento referem-se a estas funções: a manutenção da
página Interiegis, que oferece urna série de serviços à comunidade;
ferramentas de comunicação já existentes e implantação de outras; e o
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suporte ao ambiente de treinamento à distância.

Quanto às metas, aos quantitativos que pretendemos atingir no primeiro
ano do programa, temos dois sistemas desenvolvidos nas áreas do processo
legislativo e de apoio parlamentar e a manutenção do portal lnterlegis. do
'web" do lnterlegis. Esses sistemas foram desenvolvidos já padronizados
para o uso comum, pela comunidade e foram implantados pelo menos em
cinco Casas, funcionando como uma espécie de piloto. Implantaremos esses
sistemas em cinco Casas, no primeiro ano, e acompanharemos os seus
efeitos, a fim de repassarmos a experiência para outras Casas.

Essa é uma meta acordada com os órgãos de financiamento do programa:
seis sistemas desenvolvidos, prosseguimento da manutenção do portal,
implantação desses sistemas em 35 Casas, para que seja feito o
acompanhamento mais próximo do resultado.

Concluindo, o meu "e-mail" está à disposição, a fim de que possamos
conversar, tirar dúvidas, receber sugestões, contribuições, o que é a parte
mais importante, é o que esperamos. Da mesma forma, o meu telefone está
à disposição para contatos. Muito obrigado.

Palavras do Sr. 1-lércio Afonso de Almeida
Senhoras e senhores, bom dia. Discorrerei sobre a comunidade virtual e a

necessidade que temos de ter uma identidade dessa comunidade. Falarei
também sobre a nossa necessidade de informação, assunto que já foi
abordado pela Dra. Regina.

Eu pediria a anuência da Mesa para, ao final da reunião, responder à
pergunta que me foi repassada pela Dra. Regina, feita pelo Sr. Walter dos
Santos, assim como gostaria também de complementar as palavras da Dra.
Regina, no que concerne à questão levantada pelo Deputado Gilson Lopes.

A comunidade Interlegis: o que somos? Quem somos? A Dra. Regina já
abordou um pouco essa questão. Pretendo voltar ao assunto da identificação
da comunidade. Gostaria também de identificar o que nós, comunidade,
queremos e quais são os caminhos para que possamos alcançar os objetivos
dessa comunidade. Pelas falas do Presidente da Mesa, do Governador, da
Dra. Regina, nós que estamos aqui, hoje, já podemos visualizar o que vem a
ser essa comunidade Interlegis: é a comunidade que agrega todo o Poder
Legislativo, nos seus três níveis - Poder Legislativo Federal, Poder Legislativo
Estadual e Poder Legislativo Municipal. Nesses três níveis, temos algo em
comum. O que temos em comum na comunidade, hoje, é a origem. Nossa
origem está nos atos legais que constituem a base mais importante da
Federação - a Constituição Federal, as Constituições Estaduais e as leis
orgãnicas municipais, descritas na Constituição Federal.

A Constituição Federal trata da organização do Estado e estabelece que os
Estados reger-se-ão pelas Constituições e por suas leis. Fala também dos
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municípios, e, dentro dos municípios, na lei orgânica, temos a
identificação e o detalhamento da função legislativa, que vem da Constituição
Federal, das Constituições Estaduais e nas leis orgânicas.

Por sua vez, as Casas Legislativas têm seu documento básico de trabalho,
que dá a metodologia, a forma e identifica os processos pelos quais o
processo legislativo é executado. Esses documentos, da Constituição Federal
aos Regimentos Internos das Casas Legislativas, constituem os documentos
básicos e identificam muito do que temos em comum - definir a forma, definir
o processo, definir a metodologia e a funcão das Casas Legislativas, que
estão bem definidas, como já disse antes, na Constituição Federal. Isso eu
diria isoladamente em cada uma das Casas, mas, enquanto comunidade,
vamos precisar nos identificar junto à sociedade. Para tanto, estamos
trabalhando hoje na elaboração de um estatuto dessa comunidade e do que
virá a ser o Regimento Interno da comunidade Interlegis. São dois
documentos que provavelmente serão divulgados no próximo encontro
nacional, que deverá ser realizado no final deste ano ou no inicio do ano que
vem.

O que queremos? O que a comunidade quer? O que o programa
estabelece? Permitir aos entes da Federação - e vou falar muito dos
municípios - executar suas funções constitucionais, funções para as quais
eles existem. Eu li o artigo da Constituição que define a competência dos
municípios. Na competência dos municípios, evidentemente, a Casa
Legislativa é uma casa que tem, eu diria, uma das maiores
responsabilidades, senão a maior, destacando-se entre suas competências a
da fiscalização.

Agora, tendo sido identificado, traçado um perfil da nossa identidade,
gostaria de citar, por exemplo, a Lei Federal n°9.452, de março de 1997, que
determina que as Cãmaras Municipais sejam notificadas da liberação de

z recursos federais para os respectivos municípios. Ou seja, todos os órgãos
' da administração federal, sejam da administração direta, autarquias,
3 fundações ou empresas públicas, têm a obrigação de, em dois dias úteis,

informar às Câmaras Municipais a liberação de qualquer recurso para o
.	município. Por sua vez, as Prefeituras também têm um prazo de dois dias
; úteis para informar da liberação os partidos políticos, os sindicatos de

trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município.
A essência da pergunta feita pelo Sr. Walter dos Santos tem a ver com a

questão da participação popular. Essa lei tem a ver com a participação
popular, no momento em que ela obriga a Prefeitura a informar a alguns

. entes das representações populares, aos partidos políticos, às organizações
empresariais e aos sindicatos dos trabalhadores as verbas que lhe estão
sendo repassadas pelo poder público federal. Não sei hoje, mas
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seguramente teremos uma noção mais real de quantas são as Câmaras
Municipais que recebem hoje essa notificação.

Como a sociedade vê hoje o Poder Legislativo? Vou citar duas pesquisas
publicadas no jornal "O Estado de S. Paulo, a primeira, no dia 14/5/2000. E
uma matéria assinada pelo jornalista Bruno Pais Manso, uma pesquisa feita
junto aos jovens, que revela que dois entre cada três jovens brasileiros com
idade entre 16 e 24 anos mostram-se indiferentes quanto á maneira como é
feita a escolha dos políticos que os governam.

Na pesquisa, 36% das pessoas com idade entre 16 e 24 anos acham que
um regime democrático e um não democrático dão os mesmos resultados.

Os jovens brasileiros consideram o regime da democracia injusto; uma vez
qde há coisas por fazer para que haja democracia. Isso acontece na opinião
de 93% dos brasileiros. Por sua vez, nove em cada dez acreditam que não
existe igualdade perante a lei no sistema brasileiro.

A segunda pesquisa é similar à primeira e, em razão do tempo, vou saltá-
la. Essa pesquisa foi publicada no dia 2/4/2000. Então, são duas pesquisas
muito recentes. Queremos mudar isso, mas só podemos mudar
apresentando resultados que permitam uma outra imagem do Poder
Legislativo, uma outra imagem de suas atividades e funções por parte da
comunidade, principalmente por parte dos jovens brasileiros. E como a
comunidade Interlegis pode contribuir para isso? Com os recursos que
estamos disponibilizando, que são equipamentos, processos de automação,
informações - vamos ter outras informações, que tentarei abordar
rapidamente - e treinamento. Essa tema será abordado pelo Dr. Alexandre.

Sobre a informação, temos hoje uma situação em que ela é disponibilizada
em vários 'sites" de diversas Casas Legislativas, como o Senado, a Cámara
dos Deputados e Assembléias Legislativas. Hoje à tarde teremos a
apresentação do sistema de informação da Assembléia de Minas Gerais e
pretendemos, num futuro próximo, apresentar algo como um detalhamento
sobre os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, traçando, a cada
dispositivo, orientação para cada Casa Legislativa. Pretendemos elaborar
alguns exemplos de legislação básica, principalmente de legislações
municipais, tais como a legislação tributária e financeira, em cumprimento ao
artigo da Constituição. A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga, de certa
forma, a que isso seja feito. Pretendemos ainda colocar disponível uma
proposta de legislação de parcelamento e de uso do solo, código de obras e
postura e, ainda, a legislação municipal em termos de proteção ambiental.

Terceiro Painel
O Sr, Presidente - Neste momento, vamos iniciar o terceiro painel, com o

tema 'Formação da Comunidade Virtual do Poder Legislativo".
Composição da Mesa
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O Sr. Presidente - A Presidência convida a tornarem assento à Mesa os

Exrnos. Srs. Alexandre Paiva Damasceno, Assistente do Diretor da
Coordenação Especial do Programa Interlegis, e James Raymundo Menezes
de Carvalho, Chefe de Serviço da Formação da Comunidade Virtual do Poder
Legislativo.

Palavras do Sr. James Raymundo Menezes de Carvalho
Boa-tarde. O Hércio já falou sobre a importância dessa comunidade e

sobre o que pretendemos. Falarei um pouco sobre comunidade. Esse termo
virou moda. Há a comunidade de bairro, a de pesquisadores, a da escola de
samba, ou seja, tudo é comunidade. O que é uma comunidade? Quais são os
pontos necessários para que tenhamos uma comunidade? Finalmente, o que
é uma comunidade virtual?

A comunidade pode ser definida de várias formas. Destacarei quatro delas.
A primeira, que é mais conhecida, é o corpo social, ou seja, a sociedade em
si. A segunda é um grupo de pessoas submetidas a uma mesma regra
religiosa. Até ai, não há nenhuma novidade. A terceira é o local onde as
pessoas habitam. A quarta é um agrupamento de indivíduos alinhados em
torno de um interesse comum. Essa é a melhor definição que se aplica à
nossa comunidade. Todos os que formam uma comunidade têm o mesmo
interesse ou a mesma origem. Em razão dessas definições, existem vários
tipos de comunidades. Há as comunidades sociais, as científicas, as
religiosas e as culturais. Quando lemos uma noticia no jornal, há sempre um
problema relacionado a urna comunidade.

Abordaremos as comunidades organizacionais. Assim, poderemos nos
encaixar nessa filosofia da comunidade. As organizações tradicionais que
conhecemos e que ainda são a maioria trabalham de acordo com uma
estrutura hierárquica muito forte, porque essa estrutura é utilizada como urna
ferramenta de controle e, fundamentalmente, como uma ferramenta de
comunicação. Quem serviu ao Exército já pôde ver que as ordens são
passadas desde o Comandante maior até o Soldado. As organizações em
que trabalhamos têm as definições de quem comanda, ou seja, as ordens
passam do Gerente para o Diretor, até chegarem a nós. Essa era uma forma
tradicional de se trabalhar com relação às organizações.

As organizações modernas, do futuro já estão trabalhando de acordo com
uma tecnologia de comunicação. Cada vez mais, ela vem desenvolvendo-se
de forma a permitir uma série de variáveis em termos estruturais e
organizacionais. Essa tecnologia possui três grandes vertentes e três
grandes situações, com as quais lidamos diariamente e não nos
apercebemos.

A primeira é a condição de essa tecnologia ser assíncrona. Quantas vezes
alguém já nos ligou e, como não queríamos atender, dissemos: Diz que não
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estou, e ligo depois."? Fazemos isso diariamente. Às vezes, toca o
celular, vemos o número de quem ligou e desligamos o telefone ou deixamos
que a ligação caia na caixa de correio. Essa é a condição de sincronismo. A
condição de a comunicação ser assíncrona é a independência de haver
alguém do outro lado do telefone a quem será comunicado algo. Quando
mando um "e-mail" para alguém, não sei se a pessoa está do outro lado, mas
sei que receberá a comunicação em algum momento. A tecnologia de
comunicação não está limitada a haver uma pessoa do outro lado para
receber a comunicação. Ela permite a globalidade, ou seja, não dependo de,
fisicamente, estar em um local para que possa haver a comunicação. Hoje,
por exemplo, o seminário está sendo transmitido pela TV Assembléia para
vários municípios do Estado. As pessoas não precisam estar aqui para
assistir ao seminário. Se houvesse um fax, poderiam fazer perguntas, que
seriam respondidas. A globalização não limita a situação geográfica.

A 'colaborativa" permite que os limites de agregação de valores sejam
quebrados em qualquer ponto do mundo. Qualquer lugar do mundo hoje
pode participar, pela Internet, de uma discussão, podendo trazer
informações. Então, quebra-se a estrutura hierárquica tradicional, em que a
pessoa tem de estar presente geograficamente e tem de estar do outro lado
para que possa haver a comunicação. Com isso, a comunicação muda a
estrutura organizacional. Não se está mais preocupado com a hierarquia.

Hoje você pode trabalhar em comunidade. O que vem a ser isso? E uma
mudança em termos de forma de se lidar com as organizações. Deixa-se de
ter a verticalidade, e há um achatamento das estruturas organizacionais. O
maior exemplo que temos é a nossa própria comunidade. Não existe uma
estrutura hierárquica, uma obrigatoriedade entre os diversos níveis de Poder
Legislativo. Todas as Casas são independentes.

Ora, corno poderíamos trabalhar juntando todas essas Casas de uma
forma organizada, senão numa comunidade? E a única forma que temos. E
baseada em tecnologia de comunicação. O Otto já falou sobre a rede que
está sendo estendida. As Cãmaras Municipais receberão equipamentos e
terão condições de se ligar á Internei. As Assembléias Legislativas também
estarão interligadas numa rede própria, trabalhando com videoconferências,
etc., ou seja, essa estrutura de comunicação permite que efetivamente
venhamos a ter uma comunidade. Quebra-se a estrutura hierárquica
tradicional para se trabalhar de outra forma.

Como podemos formar essa comunidade? Existem seis práticas para
formar as comunidades de valores que exercemos diariamente. No entanto,
nunca procuramos listar e trabalhar isso de forma organizada na nossa
cabeça. As primeiras três práticas são identidade, forte e distinto. O Hércio
acabou de falar e fez a pergunta: "Quem somos? Temos alguma
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identidade?". Temos e fazemos parte de um mesmo corpo, o Poder
Legislativo. Temos também identidade. Quando colocamos um símbolo na
lapela, estamos tentando mostrar essa identidade. Em "marketing", isso é
muito comum. Quem não sabe o que significa uma concha, que é a Shell?
Quem não sabe o que si g nificam aquelas três perninhas que parecem um
"m"? Todas as comunidades têm que ter uma identidade.

Com relação às regras claras de inclusão, só participam da comunidade,
em primeiro plano, parlamentares, Casas Legislativas e servidores dessas.
Isso está muito bem definido. O outro ponto - como partilhar informações - foi
apresentado pelo Paulo. Cada vez mais, procuramos dividir as informações,
ou seja, tê-ias de forma que todos possam acessá-las. Uma outra forma é a
criação de reciprocidade séria. O que significa isso? Quer dizer que, se
alguém me ajuda, necessariamente, não preciso pagar pela ajuda, mas
posso ajudar outra pessoa dessa comunidade, a qual ajudará também a uma
outra. Isso cria a série de ajudas, de apoios.

E o que se pretende quando se coloca um portai e a alternativa das
Câmaras Municipais que colocaram em sua 'home page", no nosso portal na
Internet A medida que essas informações forem crescendo e forem
colocadas informações sobre essas Casas, isso ajudará a outras, que, por
conseqüência, também serão ajudadas por outras. Trata-se de uma das
formas que temos de trabalhar com a comunidade. Símbolos, tradições e
histórias e incentivo à similaridade devem ser fomentados.

O que significa incentivar a similaridade? Por exemplo, todos aqui têm
relação com Casas Legislativas. Então, em todas as Casas, o Plenário tem,
mais ou menos, o mesmo formato. Maiores ou menores, guardadas as
devidas proporções, as Casas têm a mesma estrutura. Trata-se de uma
similaridade que temos que aproveitar. São seis práticas que utilizamos, mas
nunca as organizamos na cabeca e no trabalho. A nossa comunidade já
existe, mas é preciso que se lhe dê força para que trabalhe devidamente.

Com relação às comunidades virtuais - a própria Interlegis é uma
comunidade do futuro -, temos duas definições para elas. A primeira: é um
conjunto de pessoas que podem ou não se encontrar face a face e que
trocam palavras e idéias através de rede. E é um conjunto de pessoas que
aderem a certos contratos sociais e compartilham de certos interesses.
Somos uma comunidade virtual? Somos, porque não precisamos nos
encontrar face a face para estar aqui. Quantas pessoas fizeram inscrição por
via da Internet? Muitas Câmaras Municipais viram a nossa "home page",
receberam os convites e fizeram as inscrições. Não houve necessidade de a
pessoa estar face a face para vir aqui. Lamentavelmente, apenas alguns
mandaram pela Internei, mas não chegou a inscrição e tiveram que
preencher agora. Não há necessidade de se estar face a face para se fazer
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parte dessa comunidade. É preciso haver adesão. Hoje, há um grande
número de Casas Municipais que já aderiram ao projeto. Cerca de 75% dos
municípios pólo de todo o País já aderiram ao projeto. Para quem ainda não
aderiu, temos um formulário de adesão, com o local, para que se saiba as
informações. Estamos à disposição.

Quais seriam as vantagens de uma comunidade virtual? Primeiro,
incapacidade de formar preconceitos. Não se sabe quem está do outro lado
do computador. Tudo que é baseado na tecnologia de comunicação se refere
ao computador. Quem ainda não mandou uma mensagem pela Internet,
dizendo que era alto, magro, louro e de olhos azuis? E a pessoa do outro
lado acreditou e enviou um "e-mail" de volta, com uma resposta? Você
começou a ler e viu que a autora se dizia ser a Adriane Galisteu. Na verdade,
não era ela que estava respondendo ao seu 'e-mail".

Trata-se também de um instrumento de aproximação. Estamos próximos.
trazemos as pessoas para junto. Não temos mais a barreira geográfica.
Diminui, ainda, a sobrecarga de informações, porque, hoje, com o portal
lnterlegis, há um conjunto de informações que, muitas vezes, as pessoas
teriam que ficar horas e horas na Internet, para obter uma determinada
informação. O portal Interlegis é uma forma de reduzir essa sobrecarga de
informações. Essas são as vantagens da comunidade virtual.

Há também os seus inconvenientes. Primeiro, a falta de expressão, porque
não se consegue olhar nos olhos da pessoa e ver a forma como está se
conduzindo. Pela Internet, muitas vezes, uma pessoa extremamente
arrogante ou forte na forma de se expressar pessoalmente coloca frases
maravilhosas, e você não sabe quem está do outro lado. Trata-se das
máscaras de conduta.

Há, ainda, a imprevisibilidade da resposta. Ao mesmo tempo em que o
assincronismo é positivo, pode-se mandar comunicação a todos, pode ser um
inconveniente, porque não se sabe se a pessoa recebeu ou se recebe, e,
muitas vezes, fica quieta e não lhe dá resposta. Assim, a comunidade virtual
tem alguns inconvenientes. Ela, basicamente, utiliza a comunicação por via
de computador. De muitos para muitos. Do meu computador, posso enviar
mensagem para todo o mundo que quiser. Posso fazer uma lista de 5 mil
pessoas e mandar "e-mail" para todos e posso receber de 5 a 10 mil
pessoas. Quando chegar em Brasilia, com certeza, minha caixa postal
deverá ter de 50 a 100 mensagens. Vocês, quando voltarem, quem tiver
caixa postal, também terá um monte de mensagens. Trata-se de uma
comunicação aberta, de muitos para muitos.

Por outro lado, na comunicação por midia, há poucos para muitos, O
Hércio deu um exemplo: o "Estado de São Paulo" fez um levantamento e viu
que os jovens não se interessam ou não acreditam no Legislativo. Isso ocorre
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porque temos, em razão desse tipo de comunicação, a afirmação de que
os meios de comunicação de massa e a manipulação da opinião pública por
meio da propaganda levaram â acomodação e à deterioração da esfera
pública. Entendemos por esfera pública, segundo Jürgen Habermas, filósofo
alemão, que é a parte da vida social que vem à luz quando os cidadãos
permutam pontos de vista sobre questões de importância para o bem
comum. As duas pesquisas que o Hércio trouxe do "Estado de São Paulo"
mostram muito bem que, aproximadamente, 36% acreditam no Legislativo,
nas pessoas que estão conduzindo o Pais, os seus Estados, os seus
municípios, e, aproximadamente, 70%, não.

Então, todos nós que fazemos parte dessa comunidade virtual do Poder
Legislativo temos três questões básicas, sobre as quais devemos refletir. A
primeira é a seguinte: será a comunicação por computador uma ferramenta
potencial para se revitalizar a esfera pública, para se revitalizar essa
discussão, essa forma de participação? A segunda: serão as comunidades
virtuais, inclusive o lnterlegis, um passo na direção do renascimento da
esfera pública, dessa possibilidade de discussão, de participação de todos, já
que o projeto não é limitado às Casas Legislativas, toda a sociedade pode
dele participar? Será que o Interlegis caminha nessa direção? A terceira: as
comunidades virtuais, em particular, o Interlegis, podem ajudar as pessoas a
se reconectar e a recriar a sociedade civil, que é essencial à saúde da
democracia? Estamos dando uma forma para que as pessoas se aproximem
dos parlamentares, das Casas Legislativas, porque hoje, lamentavelmente, a
grande maioria não tem como chegar a elas. De uma coisa temos certeza:
quando as pessoas se reúnem para discutir questões de importância política,
a esfera pública torna-se a base da democracia, e, quanto mais utilizarmos
tecnologia, instrumentos de comunicação para que possamos aumentar o
grau de discussão das questões políticas, com certeza, todos os servidores,
todas as Casas Legislativas, todos os parlamentares estaremos contribuindo
para reforçar essa base democrática. E isso é o Interlegis, é o que propomos,
é o nosso papel, ou seja, vir a ser uma comunidade virtual do Poder
Legislativo. Já o somos, mas cada vez mais reforçado.

O meu nome é James Raymundo Menezes de Carvalho, o meu "e-mail" é
Jameslnterlegis.gov.br . Muito obrigado.

Palavras do Sr. Alexandre Paiva Damasceno
Senhoras e senhores, boa-tarde. Coube a mim encerrar a apresentação

técnica desta manhã, com a apresentação da educação no Interlegis, que
acreditamos será um dos principais veículos de mobilização e
desenvolvimento da comunidade virtual do Poder Legislativo.

Inicialmente, vamos fazer algumas considerações sobre os antecedentes
da questão da educação voltada para o Poder Legislativo. Provavelmente, os
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esse levantamento. Os primeiros pontos verificados se vinculam,
basicamente, à facilidade de encontrar pontos comuns de necessidades entre
as diversas Casas Legislativas. Isso não é de surpreender, porque, se temos
a mesma atividade-fim, trabalhamos na mesma linha, as nossas
necessidades são muito semelhantes. Em compensação, encontramos uma
realidade no mercado bastante inóspita, ou seja, as Casas Legislativas têm
as suas necessidades, que são muito similares, mas não conseguem
encontrar, no mercado, respostas á altura. Primeiro, por uma questão de
agenda. Dificilmente os cursos coincidem com a necessidade do servidor.

Segundo, a questão do conteúdo propriamente dito. Temos, ainda,
dificuldade para coordenar aspectos como deslocamento de funcionários,
desligamento das funções que vêm sendo desenvolvidas diariamente,
culminando com o problema do alto custo dos treinamentos disponíveis.
Basicamente eles se dividem em três troncos: os cursos com inscrição, os
cursos com deslocamento e os cursos com material didático. Tudo isso torna
a educação uma atividade ou uma função bastante completa a ser
desenvolvida junto às Casas Legislativas.

Levando-se em conta que temos como público-alvo prioritário - digo
prioritário porque também pretendemos levar essa educação à sociedade
civil - os membros da comunidade Interlegis, basicamente os parlamentares e
os servidores vinculados ao Poder Legislativo, tivemos que identificar uma
forma mais adequada de desenvolver o programa de educação da nossa
comunidade. Essa forma se cristalizou a partir da educação continuada, que
é um processo, como o próprio nome sinaliza, sem fim, dá continuação ao
processo educacional que já foi desenvolvido por cada pessoa.

Temos alguns pontos importantes a destacar nessa definição. Um deles é o
fato de ser uma educação aberta e permanente. Sempre teremos novos
conteúdos para aprender, alguns aspectos para desenvolver, alguns pontos
que poderão ser abordados nos nossos cursos, nos nossos treinamentos,
que deverão trazer ganhos significativos para os elementos que compõem a
nossa comunidade.

A educação tem continuação no lnterlegis, por conta de toda a infra-
estrutura tecnológica que está sendo disponibilizada - e já tivemos
apresentações sobre cada uni desses itens - vai ser viabilizada por meio da
educação a distância, Vamos ter uma rede privada ligando as Assembléias á
Câmara Federal, ao Senado, ao Tribunal de Contas da União. Os municípios
serão interligados por via da Internet. Vamos usar todos esses recursos para
viabilizar a execução da educação a distância.

Ela por sua vez, tem, basicamente, essa facilidade de apresentar
oportunidades descentralizadas e individualizadas. Então : temos. fisicamente
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distantes, professores e alunos, mas existe uma forte ligação entre esses
elementos por conta da tecnologia que está sendo utilizada. Vamos falar um
pouco mais sobre as vantagens que a educação a distância vai trazer.

As características básicas desse processo educacional novo são:
- Não se vincula à necessidade de escolarização, ou seja, as

particularidades do corpo técnico de cada Câmara, assim como dos
parlamentares, serão preservadas e atendidas, independentemente da
escolaridade básica, da escolaridade de cada um; pode estar até associado,
mas não há uma dependência direta do processo normal-

- Inexistência de separação por níveis ou faixas, seja faixa etária, seja de
conhecimento, seja de amadurecimento, seja qualquer variável que no ensino
regular faz com que as pessoas sejam separadas em turmas. Não
enfrentaremos esse obstáculo, teremos condição de ter pessoas em
situações diferenciadas, cursando matérias diferenciadas, em níveis
diferenciados-

- Existe planejamento educacional e acompanhamento muito rigorosos. A
idéia inicial que temos, quando se fala em educação a distância, é que o
treinando fica muito abandonado lá na ponta, mas isso não é verdade. Desde
a concepção do curso, desde a identificação dos treinamentos que serão
repassados, existe um forte planejamento educacional permeando todas as
etapas, até à conclusão, quando o treinando receberá o seu certificado.

- Utiliza vários meios de comunicação, entre eles a Internet, o correio, os
telefones, ou seja, temos ferramentas suficientes para manter esse nível de
comunicação de que precisamos.

- Exige material didático específico, e, ai, precisamos da compreensão de
todas as Casas, o que mais na frente vou mostrar. São nossos parceiros no
desenvolvimento desse programa, porque os treinamentos presenciais hoje
existentes terão de ser adaptados, na medida em que o meio de
comunicação que iremos utilizar exige uma adequação do conteúdo.

- Por fim, utilizamos e utilizaremos diversas midias, como CD, material
impresso e, eventualmente, fitas de vídeo, fitas cassetes, enfim, tudo que
puder facilitar a vida de nosso treinando.

Esse arcabouço está sendo construído, a fim de que possamos trazer
algumas vantagens para quem está na ponta, para quem está no município,
seja Capital, seja interior, ou mesmo nos órgãos federais sediados em
Brasília. Entre essas vantagens podemos destacar algumas:

- Permite uma formação direcionada para o trabalho, o que não
encontramos muito no mercado. Usualmente encontramos cursos muito
teóricos, que não têm uma aplicação muito prática. Isso podemos evitar.

- Facilita a transmissão de conhecimentos específicos. E um item
fortemente associado ao primeiro.
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- Amplia a oferta e a possibilidade de escolha, ou seja, os treinandos

terão um leque de cursos a serem oferecidos e liberdade para escolher os
que lhes são mais adequados e que mais próximos das suas necessidades
estarão.

- Elimina a necessidade de deslocamentos. Esse é um dos principais
problemas, principalmente quando tratamos de municípios muito distantes
dos grandes centros. Deslocamento, às vezes, de 1.000km. 2.000km para
fazer um curso é inviável, então, eliminaremos essa necessidade-

- Facilita a otimização do tempo disponível, porque, à medida que os
treinandos recebem os materiais, poderão utilizá-los em casa, na Câmara,
fora do horário de trabalho, no final de semana. Poderão utilizar todas as
suas janelas de tempo disponíveis para realizar os treinamentos que serão
colocados â sua disposição.

- Permite um aprendizado individualizado, isso quer dizer que teremos
condição de respeitar o nível e o ritmo de cada aluno, então, não teremos
aquela obrigatoriedade de, a cada dois ou três meses, realizar uma avaliação
formal. Cada um aprenderá no seu ritmo. Alguns farão o curso em 20 horas,
outros em 30 horas. Enfim, cada um poderá ter o seu próprio ritmo, ganhando
assim, o conhecimento necessário para o desenvolvimento das atividades da
Câmara.

- Oferece iguais oportunidades aos alunos. Esse também é um item muito
importante. Como já comentei, quem está afastado dos grandes centros tem
maior dificuldade. Vamos, com isso, eliminar essas diferenças. Todos terão
igualdade de condições, estando no Sudeste, no Nordeste ou no Sul.
Traremos maior democratização nessas oportunidades de treinamento.

- Por fim, reduz a necessidade de investimentos, conforme já dissemos, em
relação a inscrições e outros: Disse que . reduz a necessidade de
investimentos, porque sempre há um investimento necessário, quer seja o
tempo da pessoa, quer seja um horário de trabalho que vai ser consumido
para esse treinamento. Sempre teremos algum tipo de investimento, mas isso
certamente será transformado em benefício das instituições.

Pelo que podemos ver o desafio é muito grande.
E temos algumas definições que, certamente, a comunidade tomará em

conjunto. Há questões como: o que ensinar? Quem irá aprender? Quem
deverá ensinar? Quando deveremos ensinar cada coisa? Onde o treinando
deverá ou poderá aprender? Como aprender? Como se desenvolverá o
processo? São muitas questões a serem resolvidas, e estamos apenas
começando a desenvolver a vertente de educação a distância, portanto
precisaremos, mais do que nunca, da participação de todos os senhores na
definição desses perfis, cursos, necessidades, tem pos ideais e oportunidades
a serem criadas, para que as pessoas tenham rnaic desenvolvimento
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profissional.

Dessa forma, precisamos contar com todos, e ai está a lista das entidades
envolvidas no processo: a própria Interlegis, por meio de sua coordenação; o
Instituto Legislativo Brasileiro, que é o órgão de desenvolvimento de pessoal
do Senado Federal; as Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais; as
escolas legislativas e escolas de Governo, que, em alguns Estados, estão
associadas mais ou menos diretamente às Casas Legislativas ou ao Governo
Estadual; as instituições de ensino superior e as diversas fundações
existentes no Pais. No caso, também, encaixamos as instituições acessórias,
que irão trabalhar, como algumas QNG5 e outras entidades também voltadas
para o processo educacional.

Inicialmente, estamos desenvolvendo um trabalho de preparação de alguns
cursos básicos, para que, à época do recebimento dos equipamentos, por
volta de outubro ou novembro, já haja um pequeno pacote de cursos, que
viabilizem o desenvolvimento de algumas atividades. Esses troncos estão
definidos da seguinte forma: primeiro, a comunidade Interlegis; segundo, a
área legislativa; terceiro, a área administrativa; quarto, a área gerencial;
quinto, a informática: e sexto, as atualizações de modo geral. Em princípio,
essas seriam as nossas trilhas de conhecimento, que poderão, obviamente,
ser ajustadas, a partir da instalação dos novos comitês, de que falaremos no
encerramento.

As próximas etapas da educação a distância serão: definição e criação do
ambiente de gerenciamento desse treinamento a distância, que já está sendo
feito em sintonia com a área do Paulo Fernandes; desenvolvimento desse
treinamento básico a que me referi; criação do Comitê Interlegis de
Educação, sendo os esforços nesse sentido envidados a partir de agosto;
levantamento das necessidades, e os senhores receberão questionários a
serem preenchidos pelo maior número de pessoas das Cãmaras, para

z termos um retomo das efetivas necessidades existentes nas Câmaras
Municipais e Assembléias; a elaboração de um planejamento de médio e
longo prazos, uma vez que a Interlegis tem um horizonte de três anos,
podendo estender-se um pouco mais; a definição de parcerias para projetos
na comunidade, item fundamental, já que não temos a pretensão de

; desenvolver uni programa de educação dissociado da comunidade, por isso
contamos com a participação de todos os órgãos relacionados acima; por fim,
o desenvolvimento do componente que consistirá em todo o caminho a ser
por nós trilhado durante os anos que virão, com um trabalho bastante árduo.

Esse foi o conteúdo principal da área da educação a distância. O tempo
não nos permite um alongamento das questões, mas estamos à disposição
para as perguntas, após o encerramento das apresentações, e também no
Interlegis, sempre por meio dos "e-mails" ou dos telefones relacionados.
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Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos inicio á fase de debates. A

Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular
perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por
escrito ou ser feitas oralmente. Para que possamos agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que desejam fazer uso do microfone que se
inscrevam previamente, identifiquem-se, sejam objetivos e sucintos,
dispensada a formalidade das saudações pessoais.

Debates
O Sr. Presidente - A primeira pergunta é do Válter Hélio dos Santos, da

Cãmara Municipal de ltapera, São Paulo, e está encaminhada ao Sr. Hércio:
"Pensando na democratização da informação, existe a possibilidade de
participação pública em uma plenária virtual, quando se tratar de projeto de
lei de iniciativa popular? Já existe meio legal para isso?".

O Sr. Hércio Afonso de Almeida - Essa pergunta já foi dirigida, inicialmente,
à Dra. Virgínia. Ainda não existe legislação que regulamente essa
Participação, mas podemos verificar que esses instrumentos e avanço do
processo de comunicação, implementados por algumas Casas Legislativas,
como a Assembléia Legislativa de Minas, o Senado Federal e a Câmara dos
Deputados, através de seu canal próprio de televisão, aumentam
consideravelmente a participação do cidadão e a sua comunicação com o
parlamentar.

Há pouco tem po, tive a oportunidade de presenciar um fato interessante. A
Senadora Marina Silva estava fazendo um pronunciamento no Senado
Federal, e, em um momento em que estava sendo aparteada, uma pessoa,
através de seu gabinete, conseguiu entrar em contato com ela, repassando-
lhe informações bastante valiosas para o pronunciamento que estava
fazendo no momento. Evidentemente, esse é um nível de participação.

Gostaria de recorrer à Lei de Responsabilicade Fiscal, de maio deste ano,
para responder a essa questão da transparência. O art. 48 dessa lei diz o
seguinte: São instrumentos de transparência da gestão fiscal, valendo para
os três níveis de Governo, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive
em meios eletrônicos de acesso público, os planos, os orcamentos e as leis
de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio, o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório de gestão
fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único: a
transparência será assegurada também mediante incentivo à participação
popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de
elaboração, discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e
orcamentos". A Lei de Diretrizes Orçamentárias, complementar à
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Constituição, já avançou bastante na questão da participação popular em
legislações de suma importância, ou seja, naquelas que definem os gastos
de cada um dos entes da Federação.

Vou utilizar esse mesmo artigo para complementar a resposta que a Dra.
Regina deu ao Deputado Gílson Lopes, com relação aos gastos do projeto,
em termos da manutenção do programa, ou seja, uma outra opção que
temos. Esse art. 48, em seu "caput", diz que a divulgação será através de
meios eletrõnicos de acesso público. Ou seja, de alguma forma, a lei

1 complementa, ou melhor, regulamenta, de maneira forte já que não é uma lei
complementar, esse instrumento que o projeto Interlegis está transferindo e
colocando â disposição das Casas Legislativas. Então, passa a ser

1 praticamente uma obrigação legal a disponibilidade dessas informações ao
acesso público.

Em sendo uma obrigação legal, evidentemente facilita muito - acredito - a
aprovação das verbas correspondentes nos orçamentos plurianuais e nos
orçamentos anuais de cada uma das Casas- Não estou aqui tentando tirar a
palestra do jornalista Luís Nassif, que vai falar sobre a responsabilidade fiscal
hoje, á tarde, apenas complementar essa informação.

O art. 90 trata da questão da realização da receita. Impõe cortes ausentes,
tanto o Poder Legislativo, quanto o Executivo, em seus três níveis, se por
acaso não cumprirem as metas e os valores correspondentes ao que a lei
impõe. No entanto, o § 2 0 diz que não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais dos entes ou do ente,

1 inclusive as destinadas ao pagamento de serviço. Então, se temos uma
obrigação legal, que é tomar disponível a informação através dos meios
citados no art. 48, os eletrõnicos, esses recursos que estarão no orçamento
anual não poderão ser cortados dentre os que, eventualmente, viriam a ser
cortados, devido a um ente superar as despesas que lhe permite a Lei de

zl Responsabilidade Fiscal.
O Sr. Presidente - Mais uma pergunta dirigida ao Dr. Paulo Fernandes de

Souza Júnior: "Em relacão ao uso de "softwares" pelas Casas Legislativas,
existe a preocupação em relação a uma padronização, tanto no que se refere
a bancos de dados quanto no que se refere a sistema operacional. Há uma
tendência em adotar "softwares" de livre distribuição, exemplo: "links start
office", diminuindo assim os custos com licença?".

O Sr. Paulo Fernandes de Souza Júnior - Podemos dizer que existe essa
tendência no programa, devido a cortar realmente os custos de licença para
as Casas Legislativas que devem ser equipadas e receber esses sistemas.
Estão sendo feitos estudos para se usar, preferencialmente, quando for
possível, "softwares" livres, de código aberto. Essa é uma tendência que
existe.
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O Sr. Presidente - Tendo em vista o adiantado da hora, vamos fazer

aqui a última pergunta. A última pergunta é encaminhada ao Dr. James
Raymundo Menezes de Carvalho, feita por Luiz Fernandes, desta
Assembléia: "A comunidade virtual terá um estatuto e um regimento interno?
Quem irá participar da elaboração desse estatuto? Como o cidadão comum
poderá participar e defender seus pontos de vista nesse estatuto e regimento
interno?".

O Sr. James Raymundo Menezes de Carvalho - O Hércio disse, em sua
apresentação, que está sendo criado um regimento interno e um estatuto
para essa comunidade, como também está sendo criado um regimento para
a própria utilização do plenário virtual. Como essa coisa, o plenário virtual, vai
ocorrer, uma vez que está tudo espalhado? Realmente haverá um estatuto,
um regimento, uma estruturação do plenário nesse sentido.

O Interlegis prevê a criação de vários comitês. E uma das formas que
temos para ampliarmos o leque dessa comunidade Já existe, hoje, o Comitê
de Tecnologia. Até agosto, como o Alexandre disse, o Comitê de Educação
será desenvolvido e implementado. A área de infra-estrutura tecnológica está
implementando o Comitê de Tecnologia. E vamos ter também, na área de
informação á comunidade, um Comitê da Comunidade. Esse Comitê e a
equipe da informação irão traçar, pelo menos é essa a nossa idéia, o
desenho desse regimento da comunidade. Todos nós teremos condições de
trazer para dentro desse Comitê, seja presencialmente, seja através de listas
de discussão que estarão disponiveis, as sugestões de como a sociedade
deve efetivamente participar. Hoje, a sociedade já tem condição de participar,
na medida em que pode acionar o "site", na medida em que ela tem no "site"
o endereço das Casas Legislativas que já aderiram ao projeto. Ali você pode
mandar sugestões e questiona mentos. Há também o endereço dos
parlamentares que já fazem parte dessa comunidade.

Você pode mandar os seus e-maus" e questionamentos aos seus
parlamentares. Assim, você já tem alguma forma de participa ção da
sociedade em nossa comunidade virtual. Além disso a própria sociedade
pode participar - o seminário é preferencialmente voltado para as Casas
Legislativas -, mas nada impede que a sociedade venha a participar.

O próprio Alexandre expôs outra forma - na parte de treinamento, por
exemplo: a participação em parceria das universidades e das fundações.
Todas essas são formas que estamos abrindo ou idealizando para trabalhar
com o maior número possível de segmentos da sociedade e da comunidade.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos

lustres expositores, ás autoridades, aos participantes e ao público em geral
pela honrosa presença e encerra a reunião, convocando os Deputados para
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a reunião ordinária de logo mais, ás 14 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 932 REUNIÃO ESPECIAL, EM 31712000
Presidência dos Deputados Fábio Avelar e Márcio Kangussu

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Luis Nassif - Palavras do Sr. Marcelo
Migueletto de Andrade - Palavras da Sra. Maria de Fátima Anastasia -
Esclarecimento sobre os debates - Debates - Palavras da Sra. Regina Célia
Feres Borges - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Gil Pereira - Bilac Pinto - Canos Pimenta - Dimas

Rodricues - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Jorge Eduardo de Oliveira -
Márcio Kangussu - Maria Olivia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira-

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 141h15min, 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 Márcio Kangussu, 2 0-Secretário "ad hoc", procede á leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á mesa os
Exmos. Srs. Luís Nassff, jornalista, colunista e membro do Conselho Editorial
da Folha de S. Paulo e comentarista econômico da Rádio e da TV
Bandeirantes; Deputado Gilson Lopes, da Assembléia Legislativa do Espírito
Santo: Regina Célia Penes Borges, Diretora Executiva do PRODASEN e
Diretora Nacional do Programa Interlegis; Marcelo Migueletto de Andrade,
responsável pela Área de Informática da ALEMG; e Maria de Fátima
Anastasia, Professora Adjunta do Departamento de Ciências Políticas da
UFMG e Doutora em Ciências Políticas pelo IUPERJ.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião á realização do 1 Seminário

Regional Interlegis do Sudeste, que, nesta tarde, terá como temas: "Lei de
Responsabilidade Fiscal • e Suas Implicações para o Poder Legislativo
Estadual e Municipal", 'A Experiência de Informatização da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e as Perspectivas para o Interlegis" e "Inovação
Institucional e Democracia no Legislativo Mineiro".

Palavras do Sr. Luís Nassif
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Agradeço muito o convite para comparecer a este evento. Como mineiro

exilado, vim de mochila para me preparar para a guerra, mas cheguei aqui, e
o clima está mais tranqüilo. Acho o tema dos mais relevantes e queria falar
um pouquinho sobre tecnologia e as maneiras de se controlar o setor público.
que é um dos papéis fundamentais das Assembléias Legislativas. Aliás,
sugiro para todo Deputado, técnico, todos os preocupados com políticas
públicas a leitura do livro sobre o novo Presidente do México, Vicente Fox.
que, para mim, é o melhor apanhado feito até agora sobre como se devem
utilizar as modernas tecnologias para se modernizar o setor público.

O Pais passou, nos últimos anos, nas últimas décadas, por momentos
diferentes, momentos complicados, do ponto de vista econômico, que
acabaram arrebentando qualquer forma de controle sobre as contas públicas
e o orçamento, que virou uma peça de ficção. No tempo da inflação alta,
fazia-se um orcamento superestimado, e, depois, o corte era feito por via da
inflação. Subestimava-se a inflação, e, à medida que ela ia aumentado, o
controle do orçamento final se dava através de uma redução do valor real
alocado para cada obra. Tínhamos, do ponto de vista das Assembléias, das
casas legislativas, um papel ingrato. Havia uma grande luta para acrescentar
verbas, tirar verbas, acrescentar projetos, tirar projetos, definir uma peça
orçamentária que não passava de uma obra de ficção, porque o Executivo
acabava manobrando as próprias projeções de inflação. Você não tinha um
orçamento real efetivamente.

Tivemos, nas últimas décadas, períodos de desequilíbrios em várias
direções, desequilíbrios pendulares. Tivemos um período em que governar
era gastar. Gastava-se, e não havia nenhum controle orçamentário; criavam-
se passivos monumentais, que eram jogados para frente, para as gestões
seguintes. Do fim do Governo Sarney para cá, tivemos um movimento
pendular diferente. Passou a haver uma ênfase muito grande no controle
fiscal, da qual o principal representante é o Ministro Pedro Malan, que é o
que há de mais despreparado, digamos, para uma análise real do que é o
gasto público.

Lembro-me de uma participação minha, há tempos, mediando um debate
entre o candidato Ciro Comes e Bresser Pereira, que era ministro na ocasião.
Alguém perguntou o que faria o Ciro, se assumisse a Presidência, para
combater a inflação. Ele disse: "Pararia na boca do caixa do Tesouro e não
deixaria passar nada". Essa é uma visão que não é dele, é uma visão
anterior, que vem desde a época do Collor e que ganhou muito espaço por
conta de alguns economistas que tinham uma mentalidade basicamente
fiscalista. Segundo essa visão, bastava você estabelecer o equilíbrio fiscal,
ou seja, gastar aquilo que você arrecada, que automaticamente o País estava
salvo. A busca desse equilíbrio fiscal com o controle na boca do caixa
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produziu alguns dos maiores desperdícios que este Pais já conheceu, ao
longo das últimas décadas. Tínhamos na boca do caixa o Secretário do
Tesouro, que era apresentado como paladino da moralidade e do equilíbrio
fiscal, e todo um planejamento que era feito para a liberação de verbas. De
repente, estourava uma conta da previdência, e havia uma verba que era
para ser liberada para a obra A, 3 ou C. Então, o Secretário do Tesouro, com
a sua caneta, interrompia a liberação de verbas. Qual o resultado final?
Aquela obra ficava atrasada, e o atraso produzia multas. As vezes, iam
buscar dinheiro no mercado, em Bancos, a um custo extraordinariamente
elevado. O resultado final para o País era um desperdício enorme, se a obra
não ficasse paralisada. As vezes, até se interrompia a obra, e, para retomá-
la, o custo era muito maior. Então, do ponto de vista da racionalidade, era um
desperdício monumental, apenas para que o Ministro da Fazenda e o
Secretário do Tesouro pudessem sustentar, no final do mês, o seguinte: "Este
mês, do ponto de vista de caixa, o Tesouro ficou equilibrado, porque não
soltou um tostão a mais do que arrecadou". Então, esses exageros foram
cometidos e ainda hoje temos muitos macroeconomistas que acham que
basta termos um equilíbrio fiscal que está tudo resolvido.

A visão moderna não é essa, mas a de que, efetivamente, é preciso ter um
orçamento equilibrado, não criar desequilíbrios, haver uma gestão que
contemple o todo, e não apenas aquela parte de com quanto chego ao final
do mês". Esse livro sobre o Fox chama-se "Paixão por um Bom Governo". Ele
empregou um instrumento de qualidade total. E, com relacão á qualidade
total, Minas está bem. Temos aqui dois dos principais institutos de gestão do
País, a Fundação Dom Cabral e a Fundação de Desenvolvimento Gerencial.
No livro do Fox fica claro que os instrumentos tecnológicos são importantes,
quase essenciais para termos um bom controle, de contas públicas, mas não
podem vir sozinhos. Por exemplo, quando se compra um pacote,
automaticamente se tem uma gestão moderna. O primeiro passo para termos
uma gestão moderna é mudar o sistema de gestão. Em algumas Prefeituras
de Minas que implantaram programas de qualidade não há nada
informatizado, mas há um sistema de gestão, de levantamento de números,
de metas e de objetivos claro, que a população acompanha.

o
	A informatização é importante como uma complementação a uma mudança

de gestão. Quando a informatização de muitas empresas começou, o volume
o de dados que gerava era algo monumental, havia dado de todos os tipos.
1., Esse excesso de dados era a mesma coisa de não ter dado nenhum, porque
o eram tantos que não se conseguia estabelecer um acompanhamento objetivo
o sobre o que estava acontecendo. A medida que as empresas foram

racionalizando seus sistemas de informação, ficou claro que era necessária
uma racionalização dos dados, temos que descobrir e desenvolver aqueles
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indicadores que facilitem a leitura e o acompanhamento das questões
públicas pela opinião pública. pela Assembléia, pelo Tribunal de Contas.

Depois que passou essa obsessão fiscalista, quando a única coisa que
interessava era saber se no final do mês você teve "superávit" ou "déficit".
estamos começando a entrar num processo em que temos de ter uma
análise qualitativa do que está ocorrendo. Especialmente na Câmara Federal,
sempre havia uma grande luta para incluir verbas no orçamento. O Deputado
incluía verba no orçamento, ia para casa e achava que já tinha cumprido a
sua obrigação com a sua região. Acontece que muitas obras eram
interrompidas ou atrasadas e acabavam tendo um custo excessivo. E o
resultado final acabava não correspondendo aquilo que a Assembléia havia
definido.

A Lei de Responsabilidade é muito importante para que o orçamento passe
a ser uma peça essencial. O orçamento não é mais uma ficção, tem que ficar
claro o que se pretende, e ele tem de ser implementado. Não adianta apenas
as boas intenções. Por exemplo, numa empresa entra uma diretoria que faz
um plano estratégico e diz que a meta da empresa para aquele ano é a de
estabelecer o crescimento de tanto e uma redução de custo de tanto. A partir
do estabelecimento das metas gerais, tem-se todo um desdobramento em
planos de ação para saber como aquela meta vai ser alcançada, e a criação
de indicadores que nos permitam saber, a cada mês, se aquilo está dentro ou
não do planejamento. Se não estiver, é possível fazer as correções de rumo.

No plano público, esse modelo também tem de funcionar dessa maneira.
Você pode ter um indicador financeiro, ou seja, a Assembléia votou uma
liberação de recurso, então, ele tem de ser liberado no prazo adequado. caso
contrário, o orçamento fica um jogo de faz-de-conta.

Em um segundo nível de acompanhamento, quer-se saber se as obras ou
os recursos estão sendo aplicados em obras cujos cronogramas também
estão cumpridos. Em terceiro, quer-se saber se os objetivos finais daquela
obra foram alcançados também. Passamos de um período em que o que
interessava era a obra, a inauguração, para um período em que o que
interessa é o resultado. Ai, a criação de indicadores de qualidade e de
avaliação de resultados passa a ser fundamental. Hoje um dos melhores
modelos de gestão que temos no País é o atual PPA, o "Avança Brasil", que
é fruto da cabeça privilegiada de um grande funcionário público chamado
José Silveira. Esse funcionário de carreira da PETROBRAS trouxe os
elementos de planejamento estratégico da PETROBRAS e a criação de
indicadores. 9 PPA passa a trabalhar o orçamento em termos de objetivos.
Por exemplo, tenho um conjunto de verbas que vão para atores distintos,
ligados, de alguma maneira, à questão de mortalidade infantil. Então, em vez
de tratarmos cada projeto separadamente, integramos esses projetos a uma
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meta, ou seja, a de reduzir a mortalidade infantil em determinada região
de tanto para tanto. A partir dessa meta, todas as verbas que são alocadas
para projetos envolvidos, de alguma maneira, com ela, passam a ser
integradas. Isso é para que se tenha uma visão geral daquele processo.
Então, no acompanhamento de indicadores, verifica-se se as obras estão
sendo tocadas de acordo com o ritmo. No PPA cada obra tem um gerente
que faz uma atualização semanalmente e relata se ela está dentro ou fora do
cronograma, se está atrasada ou adiantada. O segundo ponto é o objetivo
final, ou seja, os indicadores de mortalidade infantil de determinada região.
Esses indicadores estão reduzindo ou estão aumentando. Se estão
reduzindo não adianta ter a obra mais bonita do mundo, pois o objetivo final
não é a obra, é aquele indicador. O que vemos hoje, em relação a esse
conjunto, a essa parafernália tecnológica, é que com a tecnologia, desde que
se tenha uma inteligência na ponta, a criação de indicadores que sejam
facilmente compreendidos pelos Deputados, pelo Tribunal de Contas e,
principalmente, pela opinião pública, é possível dar um grau de eficácia para
o setor público sem paralelo.

Faço parte de um grupo em São Paulo, integrado pela UNIEMP, que é o
Instituto de Universidade Empresa, e pelo Tribunal de Contas de São Paulo.
Estamos preparando um modelo de informações dos municípios para efeito
da nova Lei de Responsabilidade Fiscal. O Governo aprovou a lei, mas não
definiu as informações que têm de ser disponibilizadas para você
acompanhar se o município está indo bem ou não. Esse modelo vai ser
relevante por várias razões. Primeiro, porque tem uma lei a ser cumprida.
Segundo, é que com a Lei de Responsabilidade Fiscal o município que quiser
investimento de órgãos internacionais deverá ter a chamada avaliação de
risco. Hoje temos empresas de avaliação de risco no mercado que pegam,
por exemplo, um grupo qualquer que quer fazer uma emissão de debêntures,
levanta todos os números desse grupo e, a partir deles, obtém um conjunto
de indicadores. Aí, ela diz se isso está classificado como uma área de menor
ou de maior risco. Em função dessa classificação, os Bancos cobram menos
juros, se a empresa for mais sólida, ou mais juros, se for menos sólida.

Esse modelo virá para o setor público e para os municípios também. A Lei
de Responsabilidade Fiscal vai ser relevante não apenas para evitar
punições ao Prefeito, para garantir uma estabilidade fiscal para o município,
mas também para a atração de investimentos internacionais. Nesse trabalho
que estamos montando no Tribunal de Contas de São Paulo, foi feito um
estudo preliminar em que se verificou que todas as informações que os
auditores recebem são defasadas. Essas informações são anuais. Elas estão
disponibilizadas hoje na Internet. Isso foi colocado no ar ainda com uma
linguagem um pouco técnica. Vamos ter de buscar uma linguagem que o
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cidadão comum possa entender e saber se sua Prefeitura está boa ou
não. Quando essa primeira versão foi colocada no ar, a Prefeitura de Manha,
que tinha bons indicadores, através de seu Prefeito, fez o maior carnaval
para mostrar a qualidade dos seus indicadores.

Havia também a Prefeitura de Araçatuba, que, aliás, tem o Prefeito mais
simpático que já conheci, que era uma mulher fatal, pois tinha 50% de
"déficit" orçamentário. Não entendi como ela conseguiu esse 'déficit" tão alto.
A medida que as informações são disponíveis publicamente, você passa a
dar um estimulo maior á busca desses objetivos. Estamos num momento em
que, na maior cidade do Pais, o Prefeito quebrou a cidade e elegeu seu
sucessor. Os eleitores e a imprensa só se deram conta de que a cidade
estava quebrada seis meses após, quando as contas deixaram de ser pagas.
A medida que você cria atuahizadores, periodicidade de atualização desses
dados, e o ponto principal cria índices, critérios de análise que possam ser
comparáveis, você vai ter um monitoramento quadrimestral imposto aos
municípios pela lei, e ainda vai ter a própria pressão da opinião pública para
chegar ao tipo de municipalismo que se tem nos Estados Unidos Lá, há um
município x e outro município, perto ou longe, com características
semelhantes. Com o tempo, você tem de permitir que o cidadão olhe o seu
município e diga: "Puxa, mas com o que eu pago de imposto! Nosso
orçamento é x. No entanto, nossas escolas municipais têm muito menos
alunos do que a outra cidade que tem um orçamento semelhante, mas que
consegue maior eficácia para seus impostos".

Acho que a iniciativa de juntar as Assembléias é relevante, porque o ponto
principal, quando se trabalha com Internet ou outra tecnologia, é criar os
parâmetros. Tenho de ter parâmetros, para a avaliação de um município, os
quais sejam nacionais, que permitam comparar um município de Minas com
um do Paraná. Com o tempo, isso permite criar algo essencial nos projetos
de modernização de empresas, que é o "( --- ) Marketing". O que é isso? São
as melhores práticas Você pode pegar um indicador qualquer de saúde ou
de asfaltamento de ruas. Você cria os indicadores. Os melhores municípios
vão oferecer a base para esses indicadores. Se sou Prefeito de um
município, vou olhar, nos melhores indicadores de mercado, onde está minha
cidade. A partir dessa comparação, ele pode fazer planos de ação, metas
Para atingir os objetivos propostos. E tudo isso passa, obviamente dentro
dessa parafernália de números que tem uma Prefeitura, por vários aspectos:
em primeiro lugar, pela gestão informatizada. Qualquer média empresa no
Pais hoje tem acesso a sistemas gerenciais completamente informatizados,
de tal maneira que todo dinheiro que entra e sai é contabilizado. A partir
desses dados, o segundo ponto é padronizar indicadores, é criar
metodoloaias de padronização de indicadores. Estas não podem vir de cima
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para baixo, pois têm de ser discutidas, e o padrão tem de ser definido.

Na Internet, ocorre isso- Por exemplo, você tem 20 tipos de correio
eletrônico e define um padrão único, pois cada qual usa dentro daquele
padrão. Hoje temos os sistemas gerenciais, os chamados RPs. Você tem 500
tipos de RPs na praça, mas eles têm de definir um conjunto de indicadores
padronizados. Por isso, acho que a Interlegis tem esse papel interessante, á
medida que congrega várias Casas, vários Estados, vários personagens.
Acho que um passo interessante seria formar um grupo de trabalho com
outras áreas, com o Tribunal de Contas, por exemplo, definindo os
indicadores que permitam facilmente saber quem está bem e quem está mal.
Diria que a definição dos indicadores é tão importante quanto a mudança do
sistema gerencial e quanto à questão da informatização. Temos dados
recentes da Organização Mundial de Saúde e da ONU sobre a situação de
saúde no Brasil. Um coloca o Brasil em 124 0 lugar, outro, em 71 0 e o último,
em 560 . Então, qual é o indicador correto? Temos de estabelecer indicadores
que sejam padrão. A experiência do programa brasileiro de qualidade e
produtividade é fundamental. Foi criada uma fundação brasileira de qualidade
e produtividade, que definiu os critérios para análise da situação de uma
empresa. São critérios muito objetivos. Com base nesses critérios, é possível
dar nota para o grau de qualidade e eficácia da gestão de cada empresa.
Acho que algo semelhante vai ter de ser pactuado nesse nosso modelo.
Somos um modelo federativo apesar de se dizer que é "a", "b" ou 'c" Não
adianta um Estado criar um critério "a", se outro cria um critério "b". Acho que
o ponto básico para se caminhar na direção de algo que transforme os dados
em números e informações é a criação de um padrão.

Esse padrão, à medida que as Assembléias estão interessadas em avançar
nessa questão da informatização, da fiscalização, das normas do Plano de
Responsabilidade Fiscal : passa a ser um ponto essencial. E importante que o
analista da Assembléia de Minas tenha o mesmo padrão, o mesmo critério de
análise do analista da Assembléia de São Paulo ou do auditor do Tribunal de
Contas. Esses padrões vão permitir, de um lado, comparar objetivamente os
municípios. E evidente que os municípios não podem ser comparáveis entre

o si. Você tem municípios que têm uma natureza mais turística, outros, uma
o natureza mais industrial. Grupos de municípios vão ter de ser criados para

serem comparados- Mas esses critérios têm de ter linguagem única, senão
vamos ter uma enxurrada de dados e análises gerados por esses sistemas
informatizados, sem nenhuma condição de se compararem uns com oso outros. Estamos prosseguindo numa etapa em que as Assembléias passam ao ter um papel cada vez mais relevante. O Governo Federal, há alguns anos,
criou o SIAF e outros sistemas informatizados, que permitiram aos
Deputados ter acesso às contas. No começo havia muita resistência do
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os entende corretamente, fará escândalo à-toa. Por quê? Ninguém quer abrir
informação, porque a informação é poder. Quando se abre informação, você
se expõe.

A medida que o SIAF saiu, houve muitos problemas de jornalistas e
Deputados que não entendiam direito os números e faziam um carnaval. Mas
isso faz parte do jogo. Com o tempo, o SIAF permitiu também a identificação
de desajustes e desequilíbrios. Ele ainda é muito fechado, mas já permite um
tratamento responsável. Quando falamos em era de Internet - ele foi feito na
era pré-lnternet -, a criação desses indicadores é fundamental para que os
dados sejam públicos.

Esse projeto do Tribunal de Contas de São Paulo fazia com que os dados a
que os auditores tinham acesso fossem os mesmos disponibilizados na
Internet, ou seja, os cidadãos teriam acesso aos mesmos dados do auditor.
Quando se faz um sistema desse, acaba-se com a possibilidade dos arranjos
políticos. Não haverá mais o Conselheiro X, que esconde as contas do
município Y, etc. Esse jogo acaba, e tudo fica transparente. Quem vai aderir
a esse jogo? Apenas as casas e os tribunais onde o sentimento de cidadania
já ganhou tal maturidade que a burocracia, os políticos, os Deputados e
Conselheiros sabem e reconhecem que os dados não pertencem a eles, mas
ao público. E um caminho em que a tecnologia disponível, hoje, é a parte
menos relevante. Os avanços nos bancos de dados e nos sistemas estão
disponíveis também. A dificuldade maior está na implementação de novos
processos gerenciais, principalmente na mudança de paradigmas. O eleitor e
o cidadão precisam perceber que o Prefeito que disponibiliza os seus dados
abertamente é mais confiável que aquele que joga com os dados escondidos.

E um longo caminho que temos pela frente. Os senhores estão na linha de
frente. Um projeto como esse, que interliga as diversas Assembléias, vai
conferir um grau de profissionalismo tamanho às Assembléias,
transformando-as, efetivamente, em fator de fiscalização e implementação de
políticas públicas. Sem informação, não há como. O que tinha, até agora, era
um trabalho Insano de se aprovarem emendas para cá e para lá, sem saber
como se chegava na ponta; era uma peregrinação para saber em qual
departamento a coisa estava empacada e emperrada. Agora, com a
informatização e os novos sistemas, desde que haja um trabalho prévio,
teremos uma gestão democrática. Estamos caminhando para a democracia,
e as Assembléias terão um papel efetivo, porque teremos informação. A partir
do momento que tivermos todo esse processo informatizado, acabará a
gaveta do burocrata, daquele sujeito que esconde processos e os esquece
por falta de estímulo e responsabilidade.

Será um momento único em que acontecerá um salto do federalismo
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brasileiro. À medida que as Assembléias e as Câmaras se interligarem,
haverá um avanço inestimável no federalismo brasileiro. O federalismo é
basicamente um modelo em que cada município precisa de sua autonomia,
independência, obviamente seguindo regras gerais e federais, mas é um
processo em que as experiências precisam ser interligadas. E preciso, com
as experiências, formar pactos. Isso não é algo que se faz com lei ou decreto,
mas com o exercício soberano da democracia, da autonomia municipal e da
consciência de que essa troca de experiências é fundamental para que
possamos caminhar em direção a um País melhor. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Marcelo Migueletto de Andrade
Falaremos, nesta palestra, sobre o processo de informatização da

Assembléia de Minas, experiência de mais de uma década, que trouxe
retorno positivo para a Casa, numa excelente razão de custo-beneficio.

Com o advento da Interlegis - grande oportunidade para as Casas
Legislativas começarem ou avançarem no seu processo de informatização -,
a intenção é compartilhar nossa experiência, para que sirva de subsidio ou
estimulo a outros trabalhos. Não que tenhamos a pretensão de apresentar
um processo ou uma situação ideais. Estamos longe de poder fazer isso,
muito longe até do estado em que chegou a PRODASEN, mas esperamos
que nossas informações lhes sejam úteis.

Na introdução, apresentaremos números relativos ao trabalho da
Assembléia na década de 90, um breve histórico do nosso processo de
informatização, falaremos da situação atual, avaliaremos as dificuldades e os
fatores de sucesso e, por fim, falaremos das perspectivas do interlegis, do
ponto de vista da Assembléia.

Tomemos o gráfico que indica a evolução do quadro de funcionários da
Casa, de 1990 a 1999. Trata-se de números relativos ao quadro permanente
de servidores da Secretaria da Assembléia. Saímos de um total de quase
1.600 funcionários, em 1990, para um patamar pouco acima de 1.200, em
1999. Essa redução não foi causada pelas demissões, mas pelas
aposentadorias, que se intensificaram em função das reformas
administrativas. De 1990 a 1999, a Casa perdeu o número exato de 399
servidores. Esse é o primeiro dado a observar.

Em segundo lugar, vêm os números relativos aos indicadores de trabalho
legislativo da Assembléia em período semelhante, ou seja, na segunda
metade da década. Em verde, estão os percentuais de variação desses
números, que são todos positivos e alguns bastante significativos, O número
de comissões aumentou em 61%, o volume de matérias apreciadas, em 76%,
e o número de eventos realizados, em 287%, entendendo como eventos
seminários, ciclos de debates e fóruns técnicos. Houve também, portanto,
aumento significativo do volume de trabalho.
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O terceiro gráfico mostra o índice de renovação parlamentar nas quatro

últimas eleições estaduais. Em 1996, 70% do número de Deputados
Estaduais mineiros foi renovado; em 1990, a porcentagem caiu para 58%; em
1994, para 43%; e, em 1998, para 30%. Para nós, essa é uma indicação
clara da eficácia dos trabalhos da Casa no apoio ao parlamentar. E quais
foram os facilitadores disso?

Primeiro, foi o investimento pesado em capacitação dos servidores da
Assembléia. Em 1999, 2.287 alunos fizeram treinamentos nas mais diversas
áreas e foram aprovados. A terceirização também veio ajudar a suprir
algumas demandas para as quais não tínhamos pessoal, como foi o caso da
TV Assembléia. Para a montagem da equipe, migrou parte de servidores de
outras áreas da Casa, e parte foi terceirizada, até mesmo para trazer "know-
how".

Criamos a Consultoria Cidadã, que visou aliviar o trabalho da Consultoria,
abrindo a possibilidade de profissionais prestarem serviços dessa natureza à
Assembléia. Empreendemos iniciativas isoladas na área de comunicação
social e treinamentos de informática, o que, inicialmente, cabia á Assembléia
e, depois, passou para o SENAC. Esse foi outro fator que ajudou a minimizar
o efeito da redução do quadro de funcionários.

E, por fim, a informatização talvez tenha sido uma das peças principais de
um grande processo de modernização administrativo vivido pela Assembléia
após a Constituinte mineira.

Sintetizando, temos hoje cerca de 670 micros na Casa e 42 sistemas
informatizados em introdução, e é justamente sobre a informatização que
procuraremos passar mais informações a partir de agora.

Iniciaremos fazendo um breve histórico do nosso processo. Até 1987. não
tínhamos equipe própria de informática, eram poucos equipamentos, pouco
pessoal qualificado, éramos completamente dependentes e fazíamos uso de
sistemas desenvolvidos externamente ou nos hospedávamos externamente.
Em 1978, foi instalado o primeiro terminal de computador na Casa, que era
do PRODASEN, ou seja, a primeira experiência de informática na Assembléia
foi acessar uma base de dados do PRODASEN.

O inicio do processo de informatização da Assembléia deu-se entre 1988 e
1992. Foi um grande salto. A Constituição Federal devolveu uma série de
prerrogativas ao Poder Legislativo brasileiro, nos níveis federal, estadual e
municipal, o que obrigou a Assembléia a se aparelhar e a se preparar melhor
para as novas atribuições que deveria assumir.

Foi então que se iniciou esse grande processo de modernização
administrativa de que eu havia falado, no qual a informática é peça
fundamental.

Foi a Constituinte mineira, que aconteceu um ano depois, em 1989, que
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catalisou esse processo inicial de informatização. Foi, então, adquirido o 1

primeiro "mainframe" da Assembléia, e foi montada a primeira equipe interna
para trabalhar com informática, também contando com pessoal da
PRODEMGE, que é a companhia estadual de processamento de dados.
Assim, começaram a ser desenvolvidos os primeiros sistemas próprios da
Assembléia Legislativa, iniciando-se pelo que dava apoio à Constituinte
mineira.

Um ano antes, em 1988, os gabinetes parlamentares receberam seu
primeiro microcomputador, sua primeira impressora e seu primeiro sistema
de banco de dados, desenvolvido inicialmente pela PRODEMGE e depois
substituído por um sistema próprio. Em seguida, em 1991, aconteceu o
concurso público para Analista de Sistema e Analista de Suporte, quando a
equipe da área de informática se estruturou melhor e foi aumentada. Essa
equipe, que se formou no início da década de 90, é a base da nossa área de
informática até hoje.

Na seqüência desse incipiente processo de informatização, em 1992, a
Assembléia lançou o projeto Assembléia "On Line. Ou seja, três anos antes
de se falar em Internet no Brasil, pelo menos comercialmente, começamos a
nos movimentar para levar informações para o interior do Estado - á época,
instalando terminais do nosso "mainframe". Começamos em cidades-pólo,
disponibilizando o acesso a um de nossos sistemas, por meio do qual as
câmaras municipais acompanhariam o nosso trabalho mais de perto.

A etapa seguinte poderia ser dividida em dois períodos: de 1993 a 1995 e
de 1996 a 1999. No primeiro período, deixamos de trabalhar exclusivamente
com o "mainframe" e introduzimos o Unix, os supermicros. os bancos de
dados, a rede de comunicacão de dados, o correio eletrônico, em 1993, e a
conexão à Internei, em 1995, inicialmente por meio da UFMG. No segundo
período, já em 1996, a informatização dos gabinetes foi ampliada: o número
de micros passou para dois. Ao longo desses anos, os terminais começaram
a ser desativados, sendo substituídos por computadores ligados à rede que
havia sido construída, processo que acabou culminando em 1999. Também
os sistemas migraram de plataforma, indo do ambiente terminal Unix para o
Windows, acompanhando a evolução tecnológica, O "site" na Internet tomou
o lugar do Assembléia "On Line", que, ainda em 1995, já havia entrado em
uma nova fase, em que o acesso não era mais por meio de terminais de
"mainframe", mas por "rampack", o que elevou o número de usuários para
cerca de 200. Mas, a partir de 1996 ou 1997, o "site" foi agregando
informações, chegando ao ponto de ter tudo o que estava no Assembléia "On
Line" e com uma facilidade de acesso e um leque de informações bem
maiores. Hoje, o Assembléia "On Line" encontra-se virtualmente desativado,
em função dessa concorrência. Em 1997, como já foi mencionado pelo
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Deputado Fábio Avelar, ocorreu aqui o II Encontro Nacional de Informática
Aplicada ao Legislativo, ocasião em que o Interlegis foi anunciado para a
comunidade. Bem, esse foi um breve histórico da nossa informatização na
década de 90.

Passando para nossos projetos atuais, nossa rede de comunicação de
dados está sendo ampliada: pela grande utilização, já estava ficando limitada.
Os gabinetes estão recebendo seu terceiro computador. Somando-se a
alguns micros que estão sendo comprados para a Secretaria, esse fato faz
com que nosso número de equipamentos chegue a algo em torno de 800. Em
termos de sistema, estamos partindo para uma integração maior. Ao longo de
todos esses anos foram sendo desenvolvidos vários sistemas em tecnologias
diferentes, o que é uma dificuldade que ainda vamos destacar: hoje, estamos
procurando integrar melhor aqueles que foram feitos em épocas diferentes e
em projetos isolados, fazendo e refazendo sistemas. Também estamos
procurando interligá-los melhor á Internet, para que a alimentação do "site"
seja mais automática e mais simples e ele possa reunir mais informação para
o cidadão. Este ano será realizado concurso para vários cargos na
Assembléia, inclusive para Analista de Sistema, para a repor o pessoal que
saiu. Esse concurso está vindo em hora muito boa, quando já enfrentamos
grande dificuldade em atender á demanda da Casa, pois nossa equipe
também foi diminuída.

Hoje, a situação da informática na Assembléia Legislativa, em números, é a
seguinte: temos cerca de 1.520 usuários cadastrados; desde 1995, 4.232
alunos aprovados em cursos de informática, parte deles ministrada pela
própria Área de Informática, e parte pelo SENAC; 670 micros, chegando a
800, como já havíamos comentado; no CPD. há 13 computadores centrais,
variando de simples micros com uso dedicado a computadores de maior
porte, embora não tenhamos mais "mainframe"; 42 sistemas em produção; 5
em desenvolvimento; em média, 370 atendimentos por mês, incluindo-se a
área parlamentar, a Secretaria da Assembléia e os equipamentos; e, no
último mês, o "site" atingiu o número de 420 mil "hits", o que é um indicador
do número de consultas ao 'site" e, por nossas estatísticas, pode ser
traduzido em algo em torno de 270 mil acessos à página. Esse número tem
crescido bastante, o que era natural, pela própria popularização da Internet,
mas deixa claro o grande poder que tem o "site" para levar informações ao
cidadão e para trazer informações à Assembléia.

A Área de Informática, hoje, tem 54 servidores, além de 2 estagiários de
meio horário, o que representa 1,5% do total de funcionários da Assembléia.
O quadro da informática é todo formado por servidores do quadro
permanente da Assembléia. A Área de Informática situa-se na Diretoria
Administrativa e é dividida em 5 gerências técnicas.
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A primeira é o Suporte, que trabalha como qualquer setor típico de

suporte de qualquer empresa que possua informática, lidando com questões
de segurança e gerenciamento de "softwares" centralizados. A equipe de
Produção é responsável pela operação •do CPD, gerência da rede e
manutenção de equipamentos.

Passamos por uma experiência interessante com essa equipe de um ano
para cá. Até essa época, toda a nossa manutenção de equipamentos era
terceirizada. De julho de 1999 até agora ela tem sido feita por nós, nos
equipamentos que estão fora da garantia, é lógico. Foi urna experiência muito
interessante e envolveu reciclagem de pessoal. Boa parte dele havia deixado
de desempenhar uma série de atividades ligadas diretamente ao
gerenciamento do 'mainframe" e aos equipamentos que foram desativados.
Reaproveitamos essas pessoas, treinamo-as novamente e as colocamos
para trabalhar na manutenção dos equipamentos. E claro que facilitou muito
o trabalho dentro da própria equipe de produção, de pessoas com formação
técnica anterior, que foram fundamentais para que os colegas pudessem
participar disso também. Hoje essa mudança representa uma economia
anual para a Assembléia de cerca de R$100.000,00.

A terceira gerência é a de Desenvolvimento dos Sistemas. Como disse,
temos 42 sistemas em produção. Desses, diria que 40 foram desenvolvidos
pela própria área de informática da Assembléia.

Temos duas gerências de Apoio ao Usuário. Até 1994 não era dessa
forma. De lá para cá, fizemos a separação e temos obtido um resultado
interessante. Até 1994 a equipe que prestava apoio ao usuário era uma só.
Desse período para cá, trabalhamos com uma equipe especializada em dar
apoio ao parlamentar, aos gabinetes parlamentares, e há outra para o
usuário da Secretaria. Isso nos permite fazer um acompanhamento mais
próximo do gabinete do Deputado, um tratamento até mesmo pessoal, já que

z há diferenças entre a plataforma usada por um e por outro. Os produtos e a
' tecnologia são diferentes, e o enfoque é outro. Enquanto a Secretaria da

Assembléia usa sistemas corporativos, integrados, cada um dos 77 gabinetes
tem sua estrutura autônoma. Essa divisão tem se mostrado muito
interessante.

; Outra experiência que implantamos a partir de 1998 foi a dos agentes de
informática. Vocês estão vendo a representação disso naquela caixinha
verde, que está subordinada não administrativa, mas tecnicamente à
Gerência de Apoio à Secretaria. Esses agentes de informática são servidores
de todas as áreas da Secretaria da Assembléia que receberam treinamento
nos moldes do que um técnico da nossa área recebe. E não apenas
treinamento, mas acesso a sistemas e recursos da rede. Esse foi um fator
interessante de descentralização e de maior agilidade do apoio ao usuário. E



606
uma experiência que ainda estamos amadurecendo, mas que com
certeza já nos tem trazido frutos interessantes.

Hoje são 27 agentes de informática, o que dá uma média de 2 por setor,
dependendo do porte dele. Procuramos colocar 1 para cada andar, de modo
que sempre houvesse no quadro de cada departamento da Secretaria da
Assembléia alguém com um pouco mais de informação, experiência e acesso
para resolver os problemas, e muitos deles são resolvidos logo em primeira
instância. Quando não são, os próprios agentes se encarregam de trazê-los
já mais trabalhados para nós. Isso tem sido fundamental também para
agüentarmos esse aumento de serviço, apesar de um ligeiro decréscimo no
nosso quadro de pessoal.

Essa pesquisa de satisfação com os serviços de informática na Assembléia
foi feita no ano passado - creio que nos meses de abril ou maio, logo após a
posse da atual legislatura - com os parlamentares: 53% o classificaram como
muito bom; 33%, como bom; 12% se mostraram pouco satisfeitos; e 2% nada
satisfeitos. São números que, sem falsa modéstia, consideramos bons, mas
que de maneira alguma nos permitem acomodar.

Fazendo um balanço de todo esse processo de informatização,
identificamos quatro benefícios principais. O primeiro é a produtividade, o que
ficou muito claro em razão daqueles números apresentados. Hoje a
Assembléia produz muito mais com menos pessoas. E lógico que a
informática não é a única responsável por isso, mas sem dúvida é
fundamental. Em segundo lugar, citaríamos a cidadania. A informática, desde
o "Assembléia On Line", no início da década passada até o atual site da
Assembléia, tem sido um importante instrumento de aproximação da Casa
com a sociedade e de democratização do acesso à informação. Ela permite
que se atinja um público muito grande, o que talvez não fosse possível ou
gastaríamos um esforço muito maior com outras alternativas.

Dentro dessa linha da cidadania, a integração foi aprimorada com o uso da
informática. Volto a citar o caso do "Assembléia On Line" e do site, através
dos quais as Câmaras Municipais e associações microrregionais passaram a
obter informações e a ter um relacionamento muito melhor com a
Assembléia.

Quanto à questão da independência, vejo claramente que o fato de a
Assembléia possuir uma equipe de informática e ter um rumo próprio no setor
é questão de independência do Poder. Há um exemplo, talvez não tão rico,
mas muito fácil de entender, que é o da folha de pagamento. A da
Assembléia é rodada na Casa, e sabemos que em outros locais ela fica
amarrada ao Executivo. Não que isso, obrigatoriamente, seja um instrumento
de controle, mas é uma garantia a mais existir uma área de informática
própria que lhe permita caminhar com as próprias pernas. Ela não precisa
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fazer tudo, mas deve, pelo menos, indicar com segurança os rumos a
serem tomados e saber trilhar um caminho tecnicamente interessante. São
esses os quatro benefícios principais que observamos durante todo esse
prccesso.

Falarei agora sobre os fatores de sucesso dessa experiência de
informatização, que consideramos bem-sucedida. O primeiro é a sua
inserção em um projeto de modernização, como já mencionei. Não adiantaria
nada a Assembléia estar investindo em informática sem que toda a sua
estrutura estivesse comprometida e cobrando um aprimoramento do seu
funcionamento.

Quanto á condução profissional, quero dizer que informática é uma questão
técnica. E claro que ela deve seguir todas as orientações políticas emanadas
da informática, mas é uma questão técnica. Claro que deve seguir todas as
orientações políticas emanadas da administração, dos parlamentares da
Mesa Diretora, mas carece de decisões técnicas. Aqui, tivemos espaço para
isso. Todo o projeto foi conduzido com respeito á opinião técnica.

A existência de equipe própria e permanente também foi fundamental. Não
que consideremos isso primordial, mas é o ideal. Gostaríamos que fosse
cada vez mais assim, fica mais fácil trabalhar, pois há condições de saber o
que se está fazendo, de se buscar o rumo certo, de se avaliar o serviço
contratado. Isso é fundamental.

Tivemos a felicidade de, pelo menos até aqui, e com o novo concurso
cremos que continuaremos trilhando esse caminho, contar com uma equipe
própria, o que, com certeza, representou economia para a Assembléia, e a
prestação de serviços é de melhor qualidade.

A continuidade em informática também é fundamental. Assim como em
qualquer outra área, temos projetos de médio e longo prazos. A informática
tem uma agravante que exige investimentos, às vezes, de alto volume para
compra de equipamento, "software" e para manutenção do que já se tem.
Sem continuidade, em informática, fica difícil trabalhar. E muito dinheiro e
tempo que podem ser perdidos. Tivemos a felicidade de ter condições de
trabalho e projetos de médio e longo prazo também.

Não é segredo que qualquer empresa que vai trabalhar com informática
precisa de dinheiro. Muitas vezes, o retorno não é em curto prazo.
Mostramos que esse processo começou no inicio da década, transcorre até
hoje, e os benefícios não serão sentidos no semestre seguinte, no bolso, ou
na aproximação com a sociedade. E um retorno de médio e longo prazos.
Tivemos administradores com visão para investir um pouco mais no início,
sabendo que os frutos iam chegar em breve.

Esse conjunto de fatores só foi possível graças à visão e ao apoio político
durante todo esse período. Parece óbvio. Acho que todos vocês consideram
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colocar isso aqui, porque sei que há parlamentares nesse público. Dirijo-me
especialmente a eles, como técnico, fazendo um apelo para que pensem um
pouco nisso, procurem criar nas suas Casas condições para que o trabalho
de informatização possa transcorrer com profissionalismo, com competência,
lógico que com cobrança, mas, com certeza, o resultado virá.

Muitas das dificuldades encontradas são comuns a qualquer empresa que
trabalhe com informática. A própria evolução tecnológica, vocês viram, no
histórico que apresentamos, começamos com "mainframer", passamos para
Unix, micros; Há uma série de implicações que os senhores devem conhecer
muito bem, E necessário fazer e refazer as coisas; treinar, reciclar as
pessoas, comprar equipamentos, substituir, comprar "software", atualizar. A
evolução tecnológica tem facilitado muito as coisas, hoje é muito mais fácil
informatizar uma Casa Legislativa, uma empresa qualquer do que 10 ou 15
anos atrás, quando se tinha de comprar equipamentos muito mais caros. A
evolução rápida do mercado tecnológico, como já foi citado hoje pela manhã,
também é um grande dfticultador.

Foi uma facilidade os recursos para investimentos terem sido alocados.
Também enfrentamos dificuldades porque se me perguntarem se poderíamos
ter feito mais se houvesse mais dinheiro, certamente, diria que sim. A medida
que se vai informatizando, o recurso é necessário, não só para ampliar a
informatização, mas para mantê-la.

Atingindo o número de 800 micros, estimamos que pelo menos 200 micros
terão de ser comprados todo ano, apenas para manter seu estado atual,
considerando-se que o ciclo de vida de um computador é de quatro anos. Ou
seja, o micro que você põe para uma pessoa trabalhar é um filho que você
põe no mundo. Há que se atualizar, comprar. 'software", treinar, atualizar
software, expandir e por ai vai.

O importante é que comprando-se um micro hoje, haja dinheiro para
atualizá-lo daí para frente. Por isso, o recurso é sempre importante. Não
significa que comprando hoje esteja tudo resolvido.

Outra dificuldade foi o aumento violento de serviço. Não se pode comparar
o trabalho feito hoje, em informática, com o que se fazia há alguns anos.
Concomitantemente ao aumento de serviço, houve a diminuição da nossa
equipe. Temos procurado corrigir alternativas já mostradas: agentes de
informática, negociação para a realização de novo concurso e uma ou outra
atividade terceirizada. O treinamento de informática que era feito pela área de
informática hoje é feito pelo SENAC, com o nosso acompanhamento.

Começamos a nos informatizar há bastante tempo. Na época e até hoje, a
referência é o PRODASEN. Porém, a experiência deles já não nos serve,
devido ao patamar em que estão até hoje. Não tivemos oportunidade de
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buscar experiência em outras Casas. Hoje há o ENIAL e outras iniciativas
de aproximação entre as Casas.

Gostaria de relacionar algumas vantagens para quem está começando um
trabalho como esse. Hoje a tecnologia é muito mais barata. O custo para se
montar uma estrutura mínima de informática é muito menor que há alguns
anos. Vendo sistemas de outras Casas, confesso que tenho inveja ao ver
pessoas comecando do zero, com toda a liberdade de escolha de padrões
tecnológicos, de produtos, e nós com todo um legado para administrar.

O mercado oferece mais opções. A cooperação entre as Casas está
efetivamente acontecendo. No caso de informática, especificamente, com o
Encontro Nacional de Informática Aplicado ao Legislativo. Gostaria de passar
mais informações sobre o ENIAL deste ano. A pedido da Assembléia
Legislativa do Espírito Santo, o ENIAL será realizado em Vitória, nos dias 29
de agosto a 1 0 de setembro. Está sendo organizado pela Assembléia
Legislativa do Espírito Santo e pela Câmara Municipal de Vitória. O material
sobre o ENIAL estará disponível na mesa de credenciamento. O Interlegis,
sem dúvida, é um marco na informatização do Legislativo brasileiro.

Falarei sobre as principais perspectivas para o Interlegis, do ponto de vista
da Assembléia, em termos de aparelhamento e de benefícios mais diretos.
Enquanto no dia-a-dia os Deputados interagem mais com as Câmaras
Municipais, com os outros Estados e com Brasília essa interação, pela
distância geográfica, é mais difícil. Esperamos que essa interação aumente.
Nos últimos cinco anos, a Assembléia realizou 65 eventos institucionais,
ciclos de debates, fóruns e audiências públicas. Com o equipamento de
videoconferéncia, esperamos que esses eventos possam contar com a
participação de congressistas e Deputados de outros Estados. Isso
proporcionará também a integração entre os parlamentares, através de
reuniões partidárias e discussões políticas, e a capacitação dos servidores,
como já foi dito pelo Alexandre, nos projetos de educação no Interlegis,
usando recursos de ensino à distãncia, através de equipamentos de
videoconferência.

Vemos também boa perspectiva de aproximação com as Câmaras
Municipais. Com os equipamentos que têm, poderão nos acessar mais
facilmente - refiro-me especificamente aos 'sites" - e nos fornecer mais
informações, através de meios informatizados que o Interlegis poderá ajudã-
las a ter.

Será possível também a realização de eventos técnicos, na Assembléia,
para as Cãmaras Municipais do Estado debaterem sobre informatização,
Interlegis e outros assuntos técnicos, sobre os quais a Assembléia e as
Câmaras Municipais tenham contribuição a fazer,

0 Interlegis é um bom pretexto para que a Assembléia Legislativa preste
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apoio técnico às Câmaras Municipais de Minas Gerais, dentro e fora do
Interlegis. Vislumbramos a possibilidade de parceria com a Companhia de
Processamento de Dados do Estado - PRODEMGE -, que tem centrais
regionais em vários pontos de Minas Gerais e poderia apoiar as Câmaras
Municipais nesse inicio de informatizacão.

Outra possibilidade interessante é a ampliação das atividades da Escola do
Legislativo, fundada em 1992 pela Assembléia Legislativa. Ela realiza
eventos na área de ensino, pesquisa e extensão, como cursos, palestras,
voltadas não só ao público interno da Assembléia, parlamentares e
servidores, mas também para o agente público municipal, para o público
externo, para o cidadão. Há uma série de publicações técnicas como a
Revista do Legislativo", "Cadernos do Legislativo", "Manuais para Câmaras

Municipais e Vereadores". De 1997 até hoje, ouve 8.713 participantes nesses
eventos, sem contar outros projetos mais abertos, como o "Cidadão Mirim",
no qual estudantes conhecem o trabalho da Assembléia Legislativa; o que
elevaria o número de participantes para 4 mil.

Todas as atividades da Escola do Legislativo, até um tempo atrás,
requeriam a presença física das pessoas, o que é um dificultador. Esperamos
poder estender esse trabalho.

Os cursos de capacitação para agentes públicos municipais serão
fundamentais para o aprimoramento dos trabalhos nas Câmaras Municipais.
A Assembléia vem realizando cursos e palestras para o agente público
municipal, abordando temas como o Poder Legislativo municipal,
administração pública, ética, cidadania, técnica legislativa, legislação
eleitoral, arquivamento de documentos. A Assembléia Legislativa já tem vasta
experiência e muito material pronto para a capacitação do agente público
municipal. Essa tem sido uma das prioridades da Escola do Legislativo.

Esperamos que o uso da Internet e outros recursos de ensino à distância
permitam que esse conhecimento possa ser levado a mais pessoas num
prazo bem curto. Com certeza isso contribuirá com o trabalho das Câmaras
Municipais.

Esse processo tem uma total relação com a lnterlegis, e, como o Alexandre
já disse, essa parceria será buscada. Esperamos que isso aconteça e
estamos à disposição para tratar desse assunto, de forma que possamos
juntar o material didático já preparado, a experiência prática que a
Assembléia tem, com recursos e tecnologia que a Interlegis poderá nos
trazer, para termos uma escola virtual que venha a ser uma grande referência
de conhecimento legislativo, não só para as Câmaras Municipais, mas
também para outras Casas também.

Então, era isso que eu gostaria de passar, nesse tempo que nos foi
concedido. Estou à disposição para qualquer questionamento. Muito
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obrigado.

Palavras da Sra. Maria de Fátima Anastasia
Boa-tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi

feito para participar deste importante evento. Há alguns anos, venho
estudando o Legislativo, especialmente a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, e tenho o maior prazer em poder dividir com vocês um pouco dessas
reflexões que venho fazendo. Parece-me muito interessante a iniciativa de
organização do lnterlegis, exatamente porque há um consenso na ciência
política contemporânea de que um dos recursos mais importantes para o
exercício da cidadania democrática e, ao mesmo tempo, um dos mais
igualmente distribuídos, na sociedade contemporânea, é a informação. Ela é
um recurso estratégico que, efetivamente, prepara os indivíduos para
participar e exercer a cidadania. No entanto, esse recurso é cada vez mais
difícil. Por isso, essa iniciativa do Interlegis parece-me muito boa.

Existe um autor chamado Robert ( .... ), cientista político americano, que fez
uma afirmação interessante e um pouco óbvia de que a invenção da
representação foi o que propiciou o exercício da democracia das sociedades
contemporâneas. Vivemos em sociedades de grandes números, que são
complexas e heterogêneas, atravessadas por diferentes clivagens. Essas
sociedades muitas vezes são desiguais e, nelas, seria impensável o exercício
da democracia exclusivamente através dos mecanismos de participação
direta, como se fazia na "pólis" grega, há muito tempo.

Então, foi preciso inventar a representação. Hoje, ela constitui a solução do
problema da democracia em nossas sociedades. Ao mesmo tempo, constitui
também o seu limite, na medida em que as democracias que temos, como
sabemos, são imperfeitas e insuficientes. Por quê? Imperfeitas, porque são
um conjunto de distorções que atravessam os mecanismos de representação
política que temos e que acabam muitas vezes violando a preferência dos
eleitores. Quando os eleitores depositam seu voto nas urnas por mecanismos
- do tipo legislação eleitoral e outros -, muitas vezes a sua vontade não é
computada da devida maneira. E esses mecanismos são insuficientes
porque, embora saibamos que as eleições são instrumentos necessários
para a constituição de um Governo democrático, sabemos que elas são
insuficientes para garantir o controle dos governantes pelos governados. E
disso que tratamos, quando falamos em democracia. Falamos em um regime
político em que seja possível ao cidadão controlar seus governantes e em um
Governo que seja responsável perante todos.

Outro cientista político, Norbert ( .... ), italiano, tem uma definição de
democracia que me parece ser bastante útil, porque é muito simples e
bastante curta. Ele diz que "a democracia é o exercício do poder público, em
público". Pela primeira acepção do termo "público", obviamente, ele está se
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buscando a realização do interesse público, um poder que não é apropriado
por nenhum tipo de interesse privado. Como sabemos, a apropriação privada
do poder público caracteriza a tirania. Na segunda acepção do termo
"público", ele está se referindo exatamente ao poder que é exercido em
público, e não secretamente, ou seja, aquele que pode ser publicamente
controlado. Com essa definição, o autor nos remete às duas características, a
dois atributos que consideramos os mais importantes da democracia: o
atributo do poder que seja responsivo ao interesse público, que seja
publicamente controlado e que possua instrumentos institucionalizados.
capazes de garantir que os governantes prestem conta aos cidadãos.

Além das eleições, temos os mecanismos clássicos de prestação de
contas, a separação dos três Poderes e os freios e contrapesos ïnstitucionais
entre eles. Essa sofisticada rede institucional garante que o poder não seja
concentrado em uma única mão, que um poder controle o outro e que os três
prestem contas entre si.

No que diz respeito aos mecanismos que chamamos de responsabilização
vertical, qual seja, a capacidade que o cidadão tem de exercer controle sobre
seus governantes, tem havido poucas inovações. O que há de importante é o
instrumento da eleição. Por meio da eleição, o cidadão pode exercer um tipo
de controle retrospectivo sobre seus governantes. Considera-se que agiram
da maneira esperada e quer recompensá-los, reelege-os, ou, se considera
que não corresponderam ao esperado, não os reelege.

No entanto, como diz o cientista político Adams as eleições são
instrumentos limitados para a realização da responsabilização vertical. Por
que limitados? Porque o eleitor tem o voto como único instrumento para, de
tempos em tempos - de quatro em quatro, ou de cinco em cinco anos -,
realizar muitas coisas. Antes de votar, tem que avaliar retrospectivamente o
Governo que está findando e que Governo quer, ou seja, tem que escolher
entre os programas que estão à sua disposição. Enfim, o eleitor vai se
manifestar sobre muitas coisas diferentes. Vamos supor, por exemplo, que o
cidadão prefira o programa de saúde de determinado candidato e o
econômico de outro. Em quem vai votar, se não pode dividir seu voto?

Embora o voto seja um instrumento muito importante, longe de ser
dispensável, fica para as democracias contemporâneas o desafio de se
inovarem institucional mente, ou seja, de criarem outros mecanismos que
permitam que a democracia seja um regime que, do ponto de vista da relação
entre governantes e governados, não seja operado exclusivamente em
momento eleitoral.

O grande desafio hoje posto para a ciência política contemporânea e sobre
o qual os analistas políticos têm se debruçado obsessivamente é ode fazer a
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democracia funcionar também nos interstícios eleitorais e nas demais
arenas que não a eleitoral. Como fazer isso? Como inovar
institucionalmente? Como criar instrumentos que permitam o acoplamento de
mecanismos de participacão política institucionalizada aos mecanismos
clássicos de representação?

Sempre que faço palestra sobre meu estudo a respeito das Assembléias,
perguntam-me por que escolhi estudar exatamente as Assembléias.
Respondo que não fiz isso apenas para a Assembléia do meu Estado, mas
porque me chegaram várias informações de que a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais estava passando por um processo muito
interessante de reforma e inovação institucional, que apontava para um
conjunto de soluções que me pareciam bastante promissoras para o
problema da simetria informacional entre governantes e governados e o da
restrição da democracia ao exercício do voto que se faz de tempos em
tempos:

Que mecanismos seriam esses? Vou me concentrar nos de interlocução da
Assembléia de Minas com a sociedade civil organizada e com os setores
organizados da sociedade, que vêm sendo implementados desde o final dos
anos 80.

Por ocasião da Constituinte mineira, em 1989, foram feitas consultas ã
população de Minas Gerais, para subsidiar a elaboração da Constituição do
Estado. A resposta foi muito positiva. A Assembléia, a partir de então, propôs
um conjunto de eventos institucionalizados, que acabaram sendo postos em
funcionamento e que foram normatizados no Regimento Interno de 1997, ora
em vigor na Casa

Que eventos são esses? São os seminários legislativos, cuja
implementação se iniciou em 1991, com o seminário sobre educação; os
ciclos de debates, a partir dos anos 90; os fóruns técnicos e as audiências
públicas regionais e, posteriormente, municipais, feitas para a discussão do
tema orçamentário. Vocês, certamente, estão familiarizados com os
mecanismos do orçamento participativo, que é feito no âmbito de alguns
municípios brasileiros, mas que são iniciativas implementadas pelo Poder
Executivo. As audiências públicas regionais e municipais do Estado de Minas
Gerais são uma iniciativa do Legislativo.

O interessante desses mecanismos é que permitem que a população
venha à Assembléia e verbalize suas preferências quanto aos temas dos
eventos. As questões, apresentadas sob diferentes percepções ideológicas e
diferentes texturas, são sistematizadas em um documento final, que,
encaminhado às comissões, serve de base para a legislação sobre o tema.

Isso é importante, em primeiro lugar, porque esses eventos, sendo
institucionalizados, serão desenvolvidos por meio de regras e procedimentos
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fixos e bem conhecidos, o que permite que todos os participantes saibam
efetivamente o que está em jogo e quais são suas regras. Em segundo lugar,
parece-me bastante interessante o fato de que esses eventos
institucionalizados permitem que cada legislador - no caso, cada Deputado -,
além de ter os fluxos de informação tradicionais - os que já vem tendo, com
seu eleitorado -, também passa a ter contato com cidadãos que não o
procurariam em seu gabinete. Ou seja, passa a ver uma questão sob
diferentes ângulos, na medida em que os grupos que participam desses
seminários são diferenciados. Então, o Deputado amplia seu leque de
contatos e, por conseqüência, a perspectiva por meio da qual vai legislar.

Além disso, é muito interessante que também os cidadãos tenham
oportunidade de ter contato, não apenas com os legisladores, mas uns com
os outros. Grupos organizados que, em outras circunstâncias, dificilmente
estariam conversando - por falta de condições, de oportunidades ou, mesmo,
de vontade - estarão no mesmo fórum de discussão, em que terão ocasião
de explicitar o consenso possível de ser alcançado, além de deixar claro
quais são as áreas de divergência e de dissidência. E tudo isso vai formar o
processo legislativo. Assim, os cidadãos terão muito mais condições de
verbalizar suas preferências, e o processo legislativo será enriquecido com
esse mecanismo. Além disso, nos seminários legislativos, teremos a
constituição de uma comissão de representação, por meio da qual esses
grupos organizados vão indicar determinados membros que terão a
responsabilidade de acompanhar a temática, acompanhar a feitura do
documento final, ao longo de todo o processo legislativo, e ir informando os
participantes do evento a respeito da tramitação de suas reivindicações.
Assim, os cidadãos - pelo menos os que são mais interessados no tema e,
por conseqüência participaram do evento - terão condição de acompanhar o
processo legislativo e, algo que me parece muito interessante, de verificar se
suas demandas estão sendo atendidas ou não e, se não, de terem
informações sobre as razões, pois, ás vezes, urna demanda pode não ser
atendida não simplesmente por falta de interesse do Deputado ou do coletivo
da Casa, mas por um conjunto de circunstâncias que envolvem o processo
legislativo e que podem permitir, ou não, que determinadas demandas sejam
efetivamente processadas.

Cito como exemplo dessas circunstâncias os constrangimentos
orçamentários, ou constrangimentos de outra natureza. Mas o cidadão terá
condição de saber se sua demanda está sendo discutida e atendida ou não e
o porquê. Ou seja, saberá o contexto em que essa demanda está sendo
discutida.

Outra questão muito interessante, para a qual eu gostaria de chamar
atenção, é exatamente o caráter deliberativo que está sendo conferido a
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eventos desse tipo. Muitas vezes, pensamos que a democracia se refere
a um sistema em que preferências dadas são agregadas por meio do
processo político. Temas um conjunto de pessoas que se manifestam sobre
determinados temas; contamos quem é a favor e quem é contra, e o
processo termina aí. Mas, na verdade, o que é importante verificar -
consenso que se tem formado cada vez mais fortemente na Ciência Política
contemporânea - é que, além de ser um processo de agregação de
preferências, a democracia tem de enfrentar o desafio de ser também um
processo de formação e de transformação de preferências. Não se trata
apenas de contar quem é a favor e quem é contra determinadas coisas; trata-
se de criar um espaço institucionalizado onde as argumentos possam ser
apresentados e debatidos e onde o processo de persuasão possa até levar
as pessoas a mudar suas preferências em relação a um determinado tema
ou outro, para que algum consenso possa ser alcançado. Parece-me que
esses eventos institucionalizados constituem interessantes "loci"
institucionais, onde se pode praticar o processo deliberativo.

No que diz respeito a essa experiência do Interlegis, que está sendo
implementada agora, gostaria de chamar atenção para a seguinte questão:
que tipo de contribuição uma experiência dessa pode dar, além, obviamente,
das conexões e da rede que está se formando entre os diversos Legislativos?
Isso representa um enriquecimento enorme, na medida em que os
Legislativos se encontram em diferentes momentos de suas experiências,
podendo uns se aproveitar do crescimento dos outros, e na medida em que
as informações irão transitar mais livremente, assim como os debates.
Entretanto, devemos pensar como uma experiência desse tipo pode
contribuir para a natureza da relação entre os representantes e os
representados, ou seja, entre os nossos representantes, que estão aqui no
Poder Legislativo, e nós, cidadãos.

Essa experiência, realmente, pode nos oferecer um conjunto de soluções
muito importantes. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção para um
fato. Sempre que ia falar sobre a experiência da Assembléia Legislativa, e já
o fiz diversas vezes, inclusive para assessores de outras Casas Legislativas
e do próprio Congresso Nacional, que se mostram muito interessados,
apresentava uma questão: como fazer uma experiência semelhante? Ou
como trazer essa experiência para outras Casas? Esse local institucional,
essa rede, esse portal, que está sendo criado, pode ser um instrumento para
que experiências inovadoras, que contribuem efetivamente para o
aprofundamento da democracia, possam ser compartilhadas. Por isso, essa é
uma iniciativa muito meritória.

Em segundo lugar, o estreitamento das relações entre os cidadãos e seus
representantes pode se dar através desse instrumento. Uma questão que
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está muito em voga é a possibilidade ou não de, por via de toda essa
tecnologia, desejamos fazer algum tipo de democracia direta, dando ênfase
aos mecanismos diretos de democracia. Hoje, temos a tecnologia que nos
permitiria colocar cada cidadão á frente do computador, a fim de se
manifestar a favor ou contra os temas de seu interesse. Entretanto, fica a
seguinte questão: Será que, efetivamente, esse é o formato desejável? Será
que, efetivamente, esse tipo de formato contribui para o aprimoramento da
democracia? Particularmente, considero que não, porque, como já disse, a
democracia é um regime, sobretudo, deliberativo, ou seja, é um sistema
político em que temos que enfatizar o caráter deliberativo, e cada indivíduo
sozinho, à frente do computador, não está participando de um processo de
deliberação, e sim de um processo de agregação de preferências.

Isso não significa que a democracia não possa se aproveitar das inovações
tecnológicas existentes. Pode aproveitar-se, e muito. De que formas? Em
primeiro lugar, colocando à disposição dos cidadãos informações sobre as
ações de seus representantes e governantes. Se dificilmente chegaríamos a
um formato em que preponderasse a democracia direta, mesmo que isso
fosse possível do ponto de vista técnico, graças ao ponto de vista político, é
fato que essa tecnologia pode nos ser muito útil, para colaborar na
diminuição da simetria informacional entre governantes e governados,
colocando à disposição dos cidadãos instrumentos e informações através dos
quais eles possam efetivamente saber o que estão fazendo seus
governantes; por que estão fazendo determinadas coisas, e não outras; em
que condições está sendo exercido o poder no Brasil; e por que as escolhas
de nossos representantes estão se dando em uma direção, e não em outra.

Assim, aumenta-se a capacidade do cidadão de controlar publicamente
seus representantes, o que é absolutamente importante para a democracia.
Ademais, isso aumenta a capacidade de os cidadãos poderem vocalizar suas
preferências perante os representantes e governantes, ou seja, ainda que
esses instrumentos não devam ser utilizados como mecanismos de
agregação, nada impede que eles sejam serem utilizados para que os
cidadãos possam, com muito pouco custo operacional, fazer chegar a seus
representantes suas demandas, preferências, subsidiando o processo
legislativo e acompanhando os mecanismos de exercício do Poder.

E bastante interessante o fato de que essa dinâmica relacionada a esses
eventos institucionais que vêm sendo praticados na Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, desde a década de 90, possa ser, de alguma
maneira, aproveitada, servindo de referência para outros Legislativos.
Acredito, também, que haja outras experiências tão inovadoras quanto as
nossas em outros Legislativos, e que essa rede irá democratizar essa
informação.
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Finalmente, gostaria de chamar a atenção para as relações entre os

Poderes Executivo e Legislativo. Uma das atribuições mais importantes do
Legislativo diz respeito á fiscalização do Executivo. O Poder Legislativo é
constituído dos representantes, que não apenas vão legislar. Estamos
delegando a eles soberania para legislar, mas, também, para contribuir nesse
processo de fiscalização. Sabemos que entre o Poder Legislativo e o Poder
Executivo há uma simetria informacional muito grande e que essa atribuição
de fiscalização e controle pode ser prejudicada pelo fato de que nem sempre
as informações do que é feito no âmbito do Executivo chegam com a
transparência e visibilidade necessária no campo do Poder Legislativo.
Então, acredito que uma experiência como a da Interlegis pode favorecer
muito a capacitação dos Poderes Legislativos em todos os níveis federal,
estadual e municipal, para poder ter mais acesso à informação, ter mais
acesso à competência técnica, a processos de discussão, que facilitarão o
exercício de atribuição tão importante que o Legislativo tem. Muito obrigada.

Esclarecimento sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Neste instante daremos

inicio a fase dos debates. A Presidência informa ao Plenário que os
participantes poderão formular perguntas aos expositores. As questões
poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos
agilizar os debates, solicitamos aos participantes que desejarem fazer uso do
microfone que se inscrevam previamente e se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensando as formalidades de saudações pessoais.

Debates
O Sr. Flávio Flora - Sou Flávio Flora, jornalista de informações públicas da

Cãmara de Divinópolis. Divinópolis tem uma experiência muito interessante,
com relação a esse contato do poder público, em que a comunidade desde
1993, quando os Vereadores fugiram do regime ditatorial, abriram a tribuna
para o cidadão se manifestar, e nós tínhamos lá a "Tribuna Livre", nome de
um antigo jornal da cidade, na década de 50. Foi uma experiência incrível,
que, na época, chocou bastante o Plenário da Câmara, porque abria a crítica
frontal contra os membros do Legislativo. Com o passar do tempo e o
advento da Constituição de 1988, uma nova experiência surgiu, experiência
esta que vem de longe, de Porto Alegre, que era a abertura, mais ainda, dos
parlamentares municipais à comunidade através de uma sessão especial
comunitária que era realizada em cada bairro da cidade, uma vez por mês.
Os Vereadores, em caráter deliberativo, resolviam os problemas da cidade,
percorriam ruas esburacadas, onde os carros nem passavam direito e, enfim,
viviam os problemas locais.

Nessa sessão comunitária, Divinópolis foi a primeira cidade em Minas
Gerais a executar isso, e, orgulhosamente, podemos dizer que foi a segunda
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do Brasil, porque a Câmara de Porto Alegre não prosseguiu com essa
experiência, porque, realmente, não conseguiu sensibilizar. Esse é o meu
tema, e, em que pese à importância da lnterlegis, institucionalmente, em que
pese ao fato de a "Tribuna Livre" ter aberto espaço para o cidadão, a sessão
comunitária e audiências públicas regionais, o poder público ainda não está
conseguindo sensibilizar nossa comunidade. Observo que, em nossas
sessões especiais comunitárias, quando há muita gente, podemos contar 15
a 20 pessoas, O número das pessoas que se interessam pela política é muito
pequeno. Recentemente, numa escola de Direito, realizamos a favor da
Assembléia, uma pesquisa sobre a criminalidade e a violência, e
decepcionados com o desinteresse dos estudantes em participar, pois nem

' resposta, sim ou não, eles quiseram dar, e isso vem demonstrar que é um
momento para a gente colocar a ponderação. O Interlegis, esses caminhos
do poder público que a gente vem trilhando, temos que encontrar uma saída
para isso ai. Nossas Casas vivem constantemente vazias, a não ser quando
temos um assunto de grande importãncia, de grave interesse público, ai as
pessoas vão tentar resolver aquilo. Gostaria que a senhora comentasse qual
a saída para esse desinteresse das pessoas em relação às questões
políticas. Obrigado.

A Sra. Maria de Fátima Anastasia - Eu também gostaria de saber.
Realmente o tema é complicado. Você chamou a atenção para uma questão
interessante: participação tem custo. A gente, às vezes, pergunta: por que as
pessoas não participam? Não é interesse delas participar? Participação tem
custo de tempo, de dinheiro, para deslocamento, etc., Você tem que optar por
deixar de fazer alguma coisa para participar, e muitas vezes as pessoas não
são capazes de perceber, com muita clareza, quais os benefícios da
participação. Assim, uma coisa que poderia ser racional à primeira vista, que
é a participação das pessoas, não é assim necessariamente. Ademais, a
informação é uma recurso crucial para a participarão. Se as pessoas têm
pouca informação ou têm dificuldades de processar a informação que chega
a elas, obviamente, isso significa um processo paralisado. Eles falam: Como
vou participar? Com que recurso? Assim, isso é muito importante, e eu
também não sei o que fazer para que as pessoas participem. O que tem que
ser visto também é que não basta participar, tem que se ver a natureza da
participação. As pessoas podem até participar mais, mas isso não quer dizer
que sua participação seja democrática. Tem que ser vista a natureza da
participação, da relação entre os cidadãos, com seus representantes. A
natureza da relação dos cidadãos de um com o outro é uma coisa crucial se
essa relação se dá no plano de uma troca de argumentos ou se está se
dando dentro de um plano de verticalização, de subordinação.

Sinto muito, eu não sei te responder. 0 que sei te dizer é que chamo
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atenção para essa experiência da Assembléia, e não só essa, mas é
interessante verificar que a Constituição Federal de 1988, ela também
institucionalizou os conselhos temáticos, que podem ser paritários ou não. e
também são experimentos de participação, que parece que têm dado
resultados palpáveis. Para que as pessoas participem, tem que haver
instituições disponíveis, instituições através das quais elas possam
transformar suas demandas em políticas, políticas com resultados. Se as
instituições não estão disponíveis, se as pessoas não têm conhecimento e
não têm formação, dificilmente vão aceitar arcar com os custos da
participação. Esse novo conjunto institucional, que ternos chamado de
instituições híbridas, instituições que congregam setores do poder público
com setores da sociedade civil, como os conselhos temáticos, orçamentos
participativos, seminários legislativos, fóruns técnicos etc., são experimentos
que parecem ser promissores, porque as pessoas percebem que ali podem
vocalizar as suas preferências. que ali serão ouvidas, que vai haver uma
conseqüência, urna política que vai ser aprovada e implementada.

A democracia, como diz o Adam Chevosky, vocês me desculpem eu citar
as pessoas assim, mas como não sou eu que digo, tenho que dar o devido
crédito, mas democracia é sempre a expressão ou o resultante do jogo
combinado de condições e instituições. Quer dizer que numa sociedade
como a nossa, que é tão desigual, onde as condições são tão perversas para
um conjunto significativo da população, como pensar num conjunto
institucional, que permita, de uma certa maneira, agir sobre essas condições,
diminuir essa desigualdade? O voto é um instrumento institucional dessa
natureza, o voto de um tem o mesmo valor que o voto do outro, é uma
maneira de se diminuir um pouco a diferença da sociedade, mas não é a
única e não é suficiente. Então, na medida em que vamos inovando
institucionalmente, criando outras instituições que permitam essa participação

z continuada da população, eu acredito que as pessoas vão aprendendo, pois
democracia se aprende fazendo, não tem outra maneira. Obrigado.

Palavras da Sra. Regina Célia Feres Borges
Em meu nome e em nome de todos os servidores do PRODASEN; da

Mesa Diretora do Senado Federal, em nome do Senador Ronaldo, que nos
deixou há pouco, e do Senador Antônio Carlos Magalhães, que são os
patronos e implementadores desse programa, quero agradecer a todos os
presentes. Realmente, é muito gratificante quando a gente sente, como

'1, acaba de dizer a Dra. Fátima: a questão é o exercício, é a prática, que leva à
verdadeira consolidação do processo democrático. O momento em que a

= gente está na prancheta, elaborando um programa, fazendo estudos
acadêmicos a respeito de caminhos, é bem diferente desse momento em que
chegamos aqui, junto a todos os participantes Eu, há pouco, estava olhando
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a lista de todas os municípios participantes e vendo, efetivamente, a
mobilização. E muito gratificante a hora em que as coisas começam a
acontecer. Começam a acontecer os desafios e a sinalização dos caminhos.

Tenho um carinho particular por esse encontro regional, porque sou
mineira, nasci em Pouso Alegre, morei alguns anos em Divinãpolis e estou há
40 anos em Brasília, mas minhas raízes estão em Minas Gerais, e é muito
bom estar aqui com vocês, pensando sobre o que considero ser da maior
importância para o Brasil. Agradeço a todos os anfitriões, queremos
agradecer especialmente ao pessoal da Informática, à equipe do Migueleto,
do Cerimonial, à equipe da Ana Maria, da Comunicação Social, do Lúcio e a
todos os parlamentares, todos os palestrantes e todos aqui presentes.
Esperamos que, cada vez mais, essa proposta, essa cruzada, de integração,
de mobilização, de todos os estamentos do Legislativo, o nacional, o estadual
e o municipal, realmente aconteça. O sucesso dessa proposta depende muito
da mobilização, depende muito da vontade de cada um de vocês, de todos os
cidadãos. Todos poderão ajudar muito no sucesso desse projeto, na medida
em que o divulgarem e ajudarem a implementá-lo. Muito obrigada a todos.

Palavras do Sr. Presidente
Exma. Sra. Dra. Regina Célia, Diretora Executiva da PRODASEN, da

Diretoria Nacional do Programa Interlegis; Dr. Marcelo Migueleto de Andrade,
responsável pela área de Informática da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; Dra. Fátima Anastesia, Professora Adjunta do Departamento
de Ciências Políticas da UFMG e doutora em Ciências Políticas pela UERJ;
Srs. Vereadores; Srs. Prefeitos; agentes políticos; senhoras e senhores
participantes do 1 Seminário Interlegis, ao promovermos o encerramento do 1
Seminário Regional Interlegis, tivemos constatações auspiciosas: primeiro,
que o endosso da Assembléia Legislativa do Estado de Minas ao Projeto
Interlegis foi iniciativa das mais acertadas. Além disso, confirma-se a
importância da informática no aprimoramento do trabalho do Legislativo e,
mais ainda, seu papel como instrumento de integração do Poder em seus
vários níveis: desde o Congresso Nacional, passando pelo Tribunal de
Contas da União, pelas Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais.

Podemos dizer que estamos no caminho correto para integrar as edilidades
ao programa. Prova disso é o interesse despertado por este evento, que foi
prestigiado por representantes de centenas de municípios de vários Estados
da Federação.

Por outro lado, o temário aqui discutido, enfatizando as vantagens do
Interlegis, em termos de fornecimento, equipamentos, sistemas e programas
de treinamento, foi oportuno e atual.

Estamos, portanto, caminhando a passos largos para consolidar a
comunidade virtual do Poder Legislativo brasileiro por meio da Interlegis. E
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assim que encaramos o evento e o estamos encerrando. Seu êxitoé
notório. Para tal, contribuíram o interesse dos participantes e a alta
qualificação dos expositores. A todos, o muito obrigado da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Encerramento
O Sr. Presiente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos ilustres

expositores. às demais autoridades e aos participantes, bem como ao público
em gera', pela honrosa presença, e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião extraordinária
de amanhã, dia 4, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocacão, e
para a reunião ordinária, também de amanhã; ás 14 horas, com a seguinte
ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada foi publicada no dia 4.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 94a REUNIÃO ESPECIAL, EM 61712000
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Gen. Alberto Mendez Cardoso - Palavras da Deputada Federal
Zulaiê Cobra - Palavras do Cel. José Vicente da Silva Filho - Palavras do Sr.
Wladimir Sérgio Reale - Palavras do Sr. Victor Hugo Moreira de Resende -
Palavras do Maj. Domingos Sávio de Mendonça - Esclarecimentos sobre os
debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
Comparecem os Deputados:

Ânderson Adauto - Durval Angelo - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio
Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - lvo José - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis
- Mauro Lobo - Migue! Martini - Nivaldo Andrade - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9hlmin. 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
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da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Sargento Rodrigues. 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Gen. Alberto tvlendez Cardoso, Ministro-Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República; Deputada Federal
Zulaiê Cobra, do PSDB do Estado de São Paulo, membro da Comissão de
Justiça e Redação e relatora da Reforma do Poder Judiciário; Cel. José
Vicente da Silva Filho, Pesquisador de Segurança Pública do Instituto
Fernand Braudel de Economia Mundial; Wladimir Sérgio Reale, Presidente da
Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro; Victor
Hugo Moreira de Resende, Presidente da Associação dos Delegados de
Carreira da Policia Civil de Minas Gerais; e Maj. Domingos Sávio de
Mendonça, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

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

Célio de Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da Teleconferência
Segurança Pública: o Papel do Estado e da Sociedade Civil, com o tema "A
Ação Policial no Estado Democrático" e os seguintes subtemas: "O Papel do
Ministério Público e do Judiciário na Segurança Pública"; "Unificação,
Integração e Desmilitarização das Nossas Policias"; "A Formacão do Policial
Cidadão"; "O Orçamento Público e os Recursos Destinados à Segurança".

Palavras do Sr. Presidente
Queremos agradecer a presença, a participação e a colaboração das 92

entidades de apoio, das várias entidades de classe que, com a Assembléia
Legislativa, nos possibilitaram os estudos, as propostas formuladas e este
encontro de hoje, que está acontecendo em todo o Estado de Minas Gerais.
A todos vocês, muito obrigado.

Senhores convidados, autoridades presentes, nossos ilustres debatedores,
senhoras e senhores: estamos realizando este encontro e esta
teleconferência, que é fruto da constatação que nós, na condição de
cidadãos, fazemos todos os dias, e nos preocupamos com aquilo que vemos.
Constatamos, em nossos bairros e em nossas cidades, que o crescimento da
violência e da criminalidade é grande.

Nesta Assembléia, detectamos, nos últimos meses, por meio dos estudos
que desenvolvemos, das pesquisas que estimulamos e de outras de que
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tomamos conhecimento, que este é um tema que preocupa efetivamente
a sociedade de hoje.

Mas há outros, a respeito dos quais a chamada sociedade civil organizada
não pode fazer muito. Mas especificamente quanto à questão da violência e
do aumento da criminalidade, não temos dúvida de que a sociedade pode
fazer, e muito.

Em razão de todos os estudos que ternos, talvez pudéssemos fazer uma
profunda avaliação das questões históricas e das questões
macroeconômicas que levaram ao aumento da criminalidade. Mas
gostaríamos que, neste debate, pudéssemos avançar efetivamente naquilo
que podemos. E hoje, com esta teleconferência, com este debate que
acontece também em um grande número de cidades do interior do Estado, o
nosso objetivo é mostrar que algumas coisas podem efetivamente ser feitas
para melhorar a segurança e diminuir a criminalidade.

Estamos muito seguros das nossas propostas. Quando estivemos em
Brasilia, levando as nossas propostas ao Gen. Cardoso e ao Ministro da
Justiça, tivemos oportunidade de dizer a eles que as propostas de Minas
eram a contribuição de um Estado federado ao Governo Central, que estava
preparando o Plano Nacional de Combate ã Insegurança Pública.

Em resumo, as nossas propostas se baseiam num tripé. A primeira é a
unificação das ações das policias, pois acreditamos que é chegado o
momento. As nossas policias, sozinhas, pelo corporativismo que existe -
natural em toda organização, mas extremamente acentuado nas nossas
polícias -, não conseguirão fazer a unificação das ações. E fundamental que
haja determinação política, para que possamos fazer com que haja essa
unificação. Eia é extremamente possível, cercada de razoabilidade e, se for
concretizada, melhorará o desempenho das duas polícias.

Outro ponto fundamental é a participação popular. Constatamos que, sem a
participação efetiva de toda a sociedade e dos municípios, não
conseguiremos fazer com que haja os avanços que desejamos.

Em terceiro lugar, é fuhdamental que existam também os recursos, o
financiamento. Nas nossas propostas e nos estudos que realizamos para
chegar a elas, constatamos que todos os três aspectos são igualmente

o necessários. Podemos ter muitos recursos, mas, se não tivermos a
participação popular, não vamos avançar. Se tivermos a participação popular
e os recursos, mas não fizermos essa unificação de ações nas policias,
também não atingiremos os objetivos que queremos.

As nossas propostas estão bem fundamentadas no material distribuído aos
o senhores. Queremos hoje, a partir desta teleconferéncia, fechar essas

propostas e fazer com que Minas possa, imediatamente após o Governo
Federal se posicionar, discutir essa questão, levar a Brasília essa
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contribuição de um Estada federado e tentar fazer aquilo que queremos
que as policias façam, ou seja, que se integrem.

E fundamental que haja uma integração também de ações entre o Governo
Federal e os Governos Estaduais. Vamos tentar caminhar nesse sentido,
para que cada um tenha sua parcela de responsabilidade, dê sua quota de
Participação neste momento tão importante. Precisamos fazer com que a
falta de segurança, que tanto nos tem incomodado, desça a níveis aceitáveis.
Muito obrigado.

Palavras do Gen. Alberto Mendez Cardoso
Muito obrigado, Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais; minha cara amiga Deputada Zulaiê Cobra: por
meio do Sr Presidente e da Deputada, saúdo todos os companheiros da
Mesa, as senhoras e os senhores presentes em nosso Plenário Agradeço
muitíssimo a oportunidade de estar aqui para debater um assunto tão atual e
importante Agradeço a hospitalidade mineira, não apenas do Poder
Legislativo, mas também dos outros dois Poderes. Desde logo, apresento
meus respeitos ao Governador do Estado, Dr. Itamar Franco.

O problema da segurança pública no Brasil hoje tem ligação intima com o
problema da violência. Essas reuniões vão contar com a participação de
especialistas nesses dois ternas, que irão tratar deles pragmaticamente,
tenho a certeza, uma vez que pragmático tem que ser o combate à violência.
Pragmáticas também têm que ser as medidas específicas de seguranca
pública E por isso, por não ser um éspecialista e não ter estado nas ruas
combatendo a criminalidade e por não ter formação policial, que peço
permissão às senhoras e aos senhores para procurar marcar um quadro, que
julgo mais amplo, dessa problemática toda Se não estivermos atentos a ele,
todas as medidas tomadas - seja aquelas voltadas para o campo específico
da ação policial de segurança pública, seja as voltadas para a área da
assistência social ou de temas sociais vinculados à segurança pública - serão
inócuas e apenas paliativas. Seria como tamponar uma ferida que precisa ser
curada.

Refiro-me a um processo cujo ápice creio que estamos atingindo hoje, no
mundo ocidental. E um processo de secularização, que vem acontecendo há
longo tempo. Nesse processo, estamos perdendo os verdadeiros valores da
vida humana: os valores morais, que condicionam os comportamentos éticos.
Com isso, estamos cedendo espaço para os vaiares materiais, com uma
crescente valorização do materialismo e do consumismo. Talvez esteja aí a
base dos problemas familiares e dos que a sociedade vem enfrentando,
principalmente a base do problema da violência. Resumidamente, o problema
poderia ter, mais ou menos, o seguinte mecanismo: supervalorização dos
aspectos materiais da vida; supervalorização do consumismo; criação de
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expectativas de consumo transmitidas assoberbadamente e de forma
imediata pelos meios de comunicação, tão instantâneos; criação de
expectativas que, muitas vezes, não podem ser atendidas, por causa das
dificuldades próprias do poder aquisitivo das famílias, principalmente com
relação aos jovens. Nessa frustracão de expectativas, existe a busca do
caminho "aparentemente" mais fácil, para atender a essa expectativa de
consumo, que seria o crime, ou seja, obter recursos para atender ás
expectativas de consumo por meio do crime.

No inicio desse processo, começa também um processo de desvalorização
da vida humana pela própria perda dos valores humanos. Quando a pessoa
passa a ser obstáculo a essa conquista de recursos facilmente obtidos pelo
crime, "facilmente" o homicídio vem com a maior naturalidade, quase como
decorrência desse processo. Ai vem a desagregação da família e da própria
sociedade. Se não estivermos atentos a isso - diria que isso é filosofar, mas é
filosofar paraajudar as medidas pragmáticas -, talvez não ataquemos a
verdadeira raiz do problema. Para a solução, temos de pensar basicamente
em alguns objetivos, ou seja, na recuperação desses valores. Esses objetivos
estariam essencialmente na família, na escola e nas religiões. A recuperação
dos valores espirituais da vida deve acontecer segundo esses objetivos.

Há uma estatística recente e interessante a ser apresentada. Há uma
pergunta feita aos jovens. E a seguinte: você poderia nos dizer qual a
importância de cada uma das fontes de informação abaixo? Qual a
importância de saber o que acontece no mundo, na vida e o que deve ser
feito, de maneira geral, pelo jovem e pelo cidadão? Ai, vêm alguns itens:
amigos, 55%, muito importante; professores, 67%; família, 77%; e televisão,
75%. Talvez ai estejam os instrumentos básicos para a recuperação dos
valores: a família, os meios de comunicação, a escola e os amigos, as
pessoas com quem se tem uma relação face a face. Temos aqui filosofia
pura, mas precisa ser abordada.

Uma pergunta que poderia surgir e já foi destacada pelo Presidente da
Mesa é a seguinte: como a sociedade pode se envolver para se proteger?
Amanhã, vamos ter o movimento Basta, Quero Paz. Ele deve ser muito bem-

o vindo, estimulado pelas autoridades. Não deve ser apenas estimulado e
o motivado pelas organizações não governamentais e pela sociedade, mas

também por todas as autoridades constituídas, porque a forma mais legítima
de participação da sociedade na solução do problema da violência é ela se
manifestar em massa, para mostrar a todos nós, autoridades de qualquer

o nível e de qualquer um dos Poderes, as suas preocupações básicas. E uma
o forma de pressão legitima. Isso deve ser analisado e entendido por todas as

autoridades. Dessas manifestações, deve haver conseqüências.
A sociedade já vem, há algum tempo, meio que clamando contra a
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violência e exigindo ações efetivas de segurança pública. O Governo
Federal elaborou um piano - e, como tudo que é feito pelo ser humano não é
perfeito, é passível de ser aperfeiçoado - que já começa a ser implantado
pelo Ministério da Justiça, que vem sendo adaptado em sua composição para
poder focar, com ênfase muito grande, segurança pública. Ele fará as vezes
de um órgão central de um sistema nacional de segurança pública, de apoio
aos Governadores no que se refere a esse tema. Isso não deixa de ser
resultado não só da assunção das responsabilidades federais, corno também
um reconhecimento dessa manifestação da sociedade, pelo clamor que vem
apresentando por meio de manifestações como a de amanhã e dos meios de
comunicação social.

Esse plano fala, por exemplo, de integra ção das ações de policia, que é um
dos temas a ser discutido aqui. E o reconhecimento da necessidade de as
polícias, seja a Polícia Civil, seja a Militar, seja a Federal, seja a Rodoviária
Federal, enfim, os órgãos do Estado, as unidades federadas terem de atuar
de forma articulada.

Surge, então, a discussão sobre a unificação, ou seja, transformar as
policias estaduais em uma só, ou passar por uma fase de integração
operacional das policias? A opção do Governo Federal é por uma fase de
integração operacional das polícias. Essa integração deve começar, como já
acontece em alguns Estados, pela própria formação dos policiais militares e
civis num instituto, numa escola de segurança pública, onde a base da
doutrina de seguranca pública seja ministrada. Essa integração passa -
temos visto isso nos Estados - por centros integrados de operações, onde
estão as Policias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros, o DETRAN, enfim,
uma representação ponderável e bastante válida do que está na rua
operando.

Essa integração deve ocorrer nas zonas de policiamento ou outros nomes
que recebam regionalmente, nos Estados, em que, realmente, cada policia
execute a tarefa para a qual foi idealizada, o policiamento ostensivo,
preventivo, feito pela Policia Militar; a ação de investigação, feita pela Policia
Civil; mas sempre integrados o policiamento preventivo com a Policia Civil,
que fará as investigações, muitas vezes decorrentes desse policiamento.

Há medidas legais nesse plano. Há muito tempo as policias clamam por
apoio ás suas ações de investigação. Já existe um projeto de lei que prevê a
infiltração nas organizações criminosas, com a aprovação e a autorização
judiciária; a escuta ambiental em locais de provável reunião de pessoas do
crime, de organizações criminosas, sempre com autorização policial; a
atualização do Código e do Processo Penal. Há medidas previstas para a
construção de penitenciárias, visando, basicamente, a esvaziar as
carceragens das delegacias. Tudo isso tem o objetivo de dar às policias
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maior eficácia e otimização do emprego dos recursos.

Há algumas leis, já sancionadas pelo Presidente da República, ao longo do
tempo, que ajudam nesse processo todo e nesse sistema de segurança
pública, que vem se integrando, de uma maneira geral. Por exemplo, até
março de 1998, a "lavagem" de dinheiro não era crime tipificado no Brasil.
Com a lei da "lavagem" de dinheiro, esse crime foi tipificado. Não só a lei foi
sancionada, mas também foram criados organismos que, com apenas dois
anos de existência (um deles é o Conselho de Controle da Atividáde
Financeira - COAF -, e há outros, como a Coordenação-Gerai de Pesquisa e
Investigações - COPO -, na Receita Federal; como o Departamento de
Combate aos Ilícitos Cambiais e Financeiros, no Banco Central), formam um
tripé que já começa a apresentar resultados na detecção de indícios de
"lavagem" de dinheiro.

E todos sabem que a "lavagem" de dinheiro é o oxigênio que alimenta o
crime, notadamente o crime organizado - do médio para cima -, que tem de
ser atacado.

Também na área do narcotráfico, por exemplo, há uma lei, recentemente
sancionada, que trata da tutela cautelar de bens apreendidos de
narcotraficantes, o que permite o praceamento ou o leilão imediato desses
bens. Antigamente, levava-se de cinco a seis anos para que se pudesse
leiloar esses bens, esperando-se a condenação do suspeito, e, quando
leiloados, os bens, comparando-os a automóveis, já eram como ferros-
velhos. Hoje, o leilão é imediato; há uma cautela entregue ao suspeito, que
lhe permite, se inocentado, resgatar aquele valor. Mas o bem é
imediatamente leiloado e colocado no Fundo Nacional Antidrogas, que vai
alimentar as ações preventivas e repressivas.

Muitíssimo há para se dizer sobre esse tema, mas nosso tempo, de 15
minutos, esgota-se neste momento, e, para concluir, gostaríamos apenas de
frisar que não se deve esperar resultados imediatos de um plano que visa
apoiar os Estados no ápice de um processo de deterioração da segurança
pública, o que já vem de alguns anos. Não há milagres nessa área. Haverá
um outro processo: o de otimização das ações de segurança pública. Mas já
fica a idéia básica de que, pela primeira, o Governo Federal se engaja no
apoio aos Estados. Os aperfeiçoamentos do plano certamente surgirão - e
surgirão de reuniões como esta, de seminários, fóruns, congressos e
pressões da sociedade.

Para encerrar, friso a im portãncia de que, pragmaticamente, ataquemos as
conseqüências da violência na área da segurança pública, mas sem nos
esquecer de que é necessário e fundamental que ataquemos também as
verdadeiras causas da violência, que estão no campo do resgate de valores,
o que pode ser feito pela família, pela escola e pelas religiões. Muito
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obrigado.

Palavras da Deputada Federal Zulaiê Cobra
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Anderson Adauto; Gen. Alberto Mendez Cardoso, Ministro-Chefe
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Cel.
José Vicente da Silva Filho : Pesquisador de Segurança Pública do Instituto
de Economia Mundial; Dr. Wladimir Sérgio Reale, Presidente da Associação
dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro; Dr. Victor Hugo
Moreira de Resende, Presidente da Associação dos Delegados de Carreira
da Policia Civil de Minas Gerais; Maj. Domingos Sávio de Mendonça,
Presidente da Associação dos Oficiais da Policia e do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais; Srs. Deputados, Prefeito, autoridades, senhores e
senhoras; cabe-me fazer aquilo que cabe a um Deputado Federal: legislar.
Aliás, tenho muita sorte, pois tenho legislado pela primeira vez na Câmara
dos Deputados sobre questões para cuja discussão essa Câmara ainda não
havia sido chamada, mesmo porque, até então, projetos de lei e emendas à
Constituição sobre situações que acontecem hoje, no Brasil, estavam
parados naquela Casa.

Assumi a relatoria da reforma de segurança pública em 1997, quando
tivemos, no Brasil todo, greves de policiais civis e militares e algumas
situações de violência produzidas par essas greves. A Câmara dos
Deputados, pela primeira vez, constituiu uma Comissão Especial de
Segurança Pública, da qual fui relatora, e, de 1997 para cá, a Cãmara está
atenta a essa reforma.

Depois da reforma, apresentei uma proposta de emenda à Constituição em
uma comissão especial, na Cãmara dos Deputados, O Gen. Cardoso já foi
chamado a dar sua contribuição e também o Ministro José Gregori.
Queremos que o Governo Federal tome parte na discussão feita no
Legislativo Federal. O Plano Nacional de Segurança Pública é emergencial,
mas é preciso que façamos leis, que o Executivo preste atenção também no
Legislativo Federal.

Discutimos a matéria desde 1997, e fiz com que constassem na minha
proposta de emenda à Constituição todos os projetos de lei que tínhamos na
Câmara até 1997. Eram 97, entre projetos de lei e emendas à Constituição.

Quero registrar a presença da Deputada Federal Maria Elvira, que é uma
colega muito especial na Cãmara. Temos travado uma Juta muito grande para
que tenhamos objetividade na reforma das polícias.

A segurança pública, a meu ver, tem de levar em considera ção a questão
das policias. Não podemos ter uma Polícia Civil e uma Militar, que são as
estaduais, e uma Federal, absolutamente abandonadas pela Constituição.

Fiz agora a reforma do Poder Judiciário, que foi um episódio inédito, pois o
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Legislativo Federal nunca teve a oportunidade de fazer a reforma do
Poder Judiciário, embora lá tenhamos várias propostas que tramitaram ao
longo dos últimos 20 anos, sobre esse assunto. Tivemos a CPI do Judiciário
no Senado Federal. Dai, a Câmara dos Deputados teve a capacidade de
fazer uma agenda positiva, que foi a reforma do Judiciário, a qual, talvez
ainda um pouco tímida, mexeu com a estrutura desse Poder. Essa reforma
termina na Câmara ejá foi enviada ao Senado Federal.

Queremos que, em 2000, 2001 ou 2002, possamos fazer uma reforma das
polícias que se baseie em que a polida tem de estar no mesmo patamar da
justiça Não podemos ter uma lei orgânica para o Ministério Público, outra
para os Juizes, e não ter uma lei orgânica para as policias.

Minha proposta de emenda ã Constituição tramita hoje numa comissão
especial, com um coronel da Policia Militar, Deputado Alberto Fraga, como
relator e um Delegado de Polícia Federal como Presidente da comissão, com
a vários Deputados, fazendo com que possamos mudar o art. 144 da
Constituição e acrescentar a expressão 'dos servidores da seguranca
pública".

Falo em unificação, não só em integração, que é pouco. E claro que é bom
que façamos já a integração. Mas quero fazer lei para o futuro do Pais, dos
nossos filhos e netos, até porque não teremos tempo de viver esse futuro.
Temos de ter coragem de fazer essa unificação. Sinto, por parte do Governo
Federal, um pouco de timidez, até porque existe uma ceda resistência à
unificação.

Com todo respeito às Policias Militar, Civil e Federal, é claro que a
unificação parte só das Polícias Civil e Militar. Temos de ter urna lei orgânica.
na Constituição, para os policiais, como têm os Juízes e Promotores. Temos
de ter respeito ao policial, e suas atividades devem estar definidas na
Constituição, como estão hoje as dos Juizes e Promotores. Não podemos ter
a policia num patamar menor.

Se estamos discutindo causas e conseqüências da criminalidade e da
delinqüência, estamos mexendo com o agente que vai para a rua, a policia
armada, uniformizada, ostensiva, de rua, que é hoje chamada de Polícia
Militar e que vai continuar a ter esse papel ostensivo, armado, uniformizado,
de rua. E a hoje chamada Policia Civil, que é a investigativa, a policia
judiciária, que fornece ao Poder Judiciário todas as informações, todas as
investigações, é uma policia que merece respeito também. As duas devem
ser respeitadas na Constituição.

E esse respeito vamos dar com a nossa reforma. Vamos unificar,
obviamente com um prazo de transição. Não queremos prejudicar ninguém,
ninguém quer prejudicar Coronel, Major, Capitão, nenhum oficial da Polícia
Militar. Vamos ter um período de transição.
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O nosso Ministro Alberto Cardoso já falou aqui que essa unificação

precisa começar nos bancos escolares. Não pode haver uma formação
policial diferente da outra. A formação de um policial militar é feita nos
quartéis, e todos a desconhecem. Já fiz várias tentativas para que alguns
Secretários de Segurança Pública entrassem num quartel sem avisar, para
dar a famosa incerta. Mas isso è difícil, porque quartel é somente ambiente
de militares. Portanto, não podemos ter uma polícia com uma formação que
desconhecemos. Falo isso com muito respeito à Policia Militar. Temos urna
Polícia Civil cuja formação nada tem a ver com a do policial militar. Portanto,
precisamos de uma academia única de formação inicial; precisamos de um
início comum para as duas policias, para depois, sim, haver duas
amificações diferenciadas: o policial armado e uniformizado, de rua, e o
policial investigativo, o bacharel, que vai fazer a polícia judiciária. Mas a
formacão dos dois policiais precisa ser somente uma.

Também o comando das policias precisa ser apenas um. E preciso acabar
com isso de comando da Polícia Militar e comando da Polícia Civil, que
deixam o Secretário da Segurança Pública no meio delas, comandando,
muitas vezes, absolutamente nada.

Essa é uma atitude política, que pode representar os anseios dos policiais.
Sou uma defensora deles. O Cel. José Vicente, quando depôs na Comissão
de Segurança Pública, teve, pela primeira vez, uma constatação desse meu
ideal. Eles têm medo de mim, O Cel. Josias Quintal, Secretário da Seguranca
Pública do Rio de Janeiro, quando foi à nossa Comissão, disse-me: 'Dizem
que a senhora fala mal das policias, que não gosta delas". Se eu não
gostasse de policia, não estaria na Comissão de Segurança Pública. Estou lá
para dar ao policial o gabarito, o salário e as condições de trabalho que
merece. Aliás, conseguimos uma saída para este relatório final que vai ser
apresentado agora, em agosto: é a previdência dos policiais.

Apesar de sua formação ser civil, a Policia Militar, embora uniformizada,
armada e de rua, tem de ser civil, porque a segurança pública é civil em todo
o mundo, não é uma guerra, mesmo com um índice de criminalidade e
delinqüência que aumenta dia-a-dia. O policial precisa ser interativo,
comunitário, precisa conhecer a comunidade, precisa andar. Sou contra
viaturas, por isso não gosto de carreatas. Quem anda em carro não vê o
povo. E preciso andar a pé, caminhar em seu bairro e local de trabalho para
conhecer o ambiente e segurança pública. E segurança que o povo quer, e o
policial precisa estar preparado para isso.

Não culpo os policiais pelos seus erros. Culpo a nós, do Governo, do
Legislativo, porque somos nós que fazemos as leis. Cabe ao Executivo
executá-las. Os policiais estão despreparados e preocupam-se com a própria
vida, porque correm risco de vida diariamente. 0 Governador Mário Covas,
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de São Paulo, deu um beneficio de seguro de vida para o policial: de
R$50.000,00 passou para R$100.000,00. Mas apenas para o policial morto
em serviço. E o policial morre, é morto fora do serviço, quando está fazendo
bico, principalmente o policial militar. Infelizmente, há essa desgraça do bico,
porque ele não ganha bem. E ele tem aquilo que nós, trabalhadores comuns,
não temos: três dias descansando. Precisamos acabar com isso. Um policial
armado, ostensivo e de rua é igual a um que faz a investigação. Aliás, os dois
fazem uma interação completa e total. Há a amizade e o gosto pelo objetivo
da segurança pública. Hoje, não. Um policial armado, uniformizado, causa
espécie no outro. E uma ciumeira danada.

O outro também não gosta, porque não pode ter a pose do policial militar,
com aquela farda bonita; mesmo assim, usa um blusão que avisa: "Policia
Civil".

A Policia Militar, em meu Estado, já não se chama Militar. Nenhuma viatura
tem a palavra "militar", só "Policia". O povo tem que saber que as duas são
uma e que ambas estão a seu serviço. (- Palmas.)

Mais: o Corpo de Bombeiros é defesa civil. Temos que tirá-lo
definitivamente da segurança pública. Uma coisa nada tem a ver com a outra.
Corpo de Bombeiros é segurança no sentido de defesa civil, que é o
salvamento. O preparo dado ao Bombeiro é completamente diferente do que
é dado ao profissional da segurança pública. Bombeiro nada tem a ver com
segurança pública. Corre na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
um projeto a respeito disso.

Em dezembro de 1999, fui visitar o Comandante da Policia Militar do
Governo - Comandante dos Bombeiros também é Policia Militar -' e, uma
semana depois, ele foi tirado do cargo O Cel. José Vicente sabe disso. O
Comandante da Polícia Militar do meu Estado não gostou. Para que esta
Deputada foi ali fazer com que aquele policial militar viesse a querer coisa
melhor?

Quero ter contato é com a tropa, e não com os oficiais. Fizemos visitas a
vários Estados brasileiros, quando fui relatora da segurança pública, e, aonde
quer que eu fosse - Rio de Janeiro, Alagoas, Maranhão -, estavam o
Governador do Estado e os oficiais. Eu perguntava: "Onde estão os Cabos,
os Soldados, os Sargentos?". Respondiam: "Aqui eles não podem entrar". Ali
só entrava oficial.

Lembro-me de que o Governador Marcelo Alencar, do Rio de Janeiro, levou
até um susto: Mas por que a senhora quer Cabo, Soldado e Sargento?
Estão aqui os oficiais". Ora, precisamos conversar com todos eles, oficiais e
tropa.

Precisamos fazer uma reforma com coragem. Dai, agrada-me estar nesta
Mesa, ao lado de um Ministro que convive com o Presidente da República,
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homem da segurança institucional do Governo Federal. É bom que ele
saiba que a unificação tem que começar agora, num projeto que seja
aprovado e sancionado, permita a transição, já que os direitos adquiridos
devem ser respeitados.

Fizemos outras reformas e sabemos que essa tarefa não é fácil. Nem a
administrativa, nem a da previdência, nem a reforma política que vem vindo,
nenhuma reforma é fácil. Isso sem dizer como foi difícil fazer a reforma da
estrutura do Poder Judiciário. E difícil, porque ninguém quer reformar nada. O
lema e• deixa como está para ver como é que fica".

Hoje, temos um plano nacional de segurança pública, porque o povo não
agUenta mais a situação. Segurança pública hoje é o primeiro item na pauta
de qualquer político. Todos os candidatos a prefeituras estão preocupados
com a segurança pública, e o povo não resiste. A insegurança pública tornou-
se algo que ninguém mais suporta, constituindo a preocupação maior de
todos, mais até que o desemprego.

Na Câmara dos Deputados, temos algo que podemos fazer para o bem do
povo brasileiro, mas precisamos ter coragem. Sei que os policiais querem e a
Polícia Federal também, porque ela não tem lei orgânica própria. A Policia
Militar nunca pensou em lei orgânica, até porque não pode ter sonho.

A hierarquia e a disciplina, que os militares consideram tão importante,
existem em qualquer instituicão democrática, O Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais tem hierarquia e disciplina. Todos nós
temos. Hierarquia e disciplina não têm que ser aquilo que existe nos quartéis
e, muitas vezes, massacra o coitado do Cabo, do Soldado e do Sargento com
prisões só porque não obedeceram ao regimento disciplinar da policia. E.
quando saem para a rua - porque quem vai para a rua não são os oficiais; no
máximo, um Tenente - e vão enfrentar a criminalidade, não estão preparados.
Os que estão preparados são os oficiais, que ficam nos quartéis. Temos que
enfrentar essa distinção.

O Cel. José Vicente falou uma coisa muito boa na Comissão. Eu nem dormi
mais. Ele, que é aposentado - são chiques, falam que são da reserva, mas,
no fim, é a mesma coisa -, disse que quem vai para o policiamento de rua
não é visto, e quem não é visto não sobe na vida, não galga carreira.

Aquele que faz o policiamento no dia-a-dia não se encontra nos quartéis,
para fazer carreira. Não me importo com isso, porque sou um soldado do
policiamento. Também não vou a palácio, também não sou vista, também
posso não subir na carreira, mas o que precisamos fazer é acabar
definitivamente com a hierarquia que existe na policia. Precisamos falar das
duas policias. E essa hierarquia interna acaba com a hierarquia que deve
existir do povo para com a policia. O povo tem de respeitar a polícia, e a
policia deve respeitar o povo. Essa interação entre povo e polícia precisa
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existir, embora ainda não haja. Hoje, com a modificação dessa interação
em vários Estados brasileiros, a policia se tornou mais comunitária, mais
interativa, mais cidadã, já vemos o povo olhar o policial com bons olhos, o
que não acontecia antes.

Não adianta falar em equipamentos, não adianta falar em dinheiro para
uma policia que não trabalha na formação do policial. Temos, na proposta,
um plano, o Fundo Nacional de Segurança Pública, que foi admitido no plano
nacional de segurança. E dinheiro, muito dinheiro, para a segurança pública,
mas não só para equipamentos, armas e viaturas, porque, no Estado de São
Paulo, o Governador Mário Covas gastou R$180.000.000,00 em quatro anos,
com viaturas, coletes á prova de baias, armas, e não adiantou, porque o
homem não está preparado para tudo isso Temos que preparar o homem,
pois é sua formação que está em jogo. Temos que dar-lhe estrutura
psicológica e moral para ser um bom policial.

Ser policial não é fácil. O policial tem que ter condições especial issimas.
Defendo a Policia Federal, a Militar e a Civil, com condições especialissimas
na Constituição, para dar inveja a Promotor e a Juiz. Hoje o Promotor e o Juiz
encontram-se num patamar muito mais alto do que o policial. Quero, num
futuro não muito distante, que os policiais tenham a mesma condição,
estejam no mesmo patamar de respeito e de dignidade que hoje tem a nossa
justiça e o nosso Ministério Público. Ai, sim, o povo saberá que o policial
encontra-se encarregado da sua segurança. Essa é a reforma que fazemos
na Câmara Federal. Espero que ela seja aprovada pelo Plenário da Cãmara
Federal até o final do ano 2000, para que possamos fazer uma mudança na
Constituição, talvez para 2010, 2012. Os nossos netos terão policiais
preparados, bem equipados, inteligentes, bem informados, para colaborar
com tudo aquilo que significa hoje a luta das causas da criminalidade e
delinqüência. Muito obrigada.

Palavras do Cel. José Vicente da Silva Filho
Exmo. Sr Deputado Anderson Adauto, Presidente desta Casa; meu

prezado Gen. Cardoso, digno Ministro da Segurança Institucional; Exma. Sra
Deputada Zulaiê Cobra, a mais ativa parlamentar do Congresso no
aperfeiçoamento da justiça e das policias; meus prezados companheiros de
polícia, aqui, da Mesa; Srs. Deputados; Srs. Prefeitos; prezadíssimo povo de
Minas Gerais; este é um Estado surpreendente. Sabemos que os países
muito pobres têm baixíssima violência, assim como os muito ricos. Os
lugares de muito contraste, onde vemos a pobreza ao lado da riqueza, são os
mais violentos. E é por isso que os Estados Unidos, entre os países
desenvolvidos, é o mais violento que se conhece.

Os Estados menos violentos do País são Piauí e Maranhão, que são os
mais pobres. E, logo em seguida, está Minas Gerais, que não se pode dizer
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que seja um Estado pobre. Aqui existem os contrastes. Os sociólogos
precisam começar a estudar isso. A nossa universidade estuda pouquissimo
o problema da violência, como se não fosse uma questão importante na
sociedade. Mas tenho que admitir, e o Brasil tem que se curvar à realidade,
que há o fator conservador, de certa forma esse apego familiar dos mineiros
é um dos mais poderosos fatores de controle da violência que existe no
Estado.

A questão da prevenção da violência não pode ser considerada apenas
corno uma questão de policia. Quando chamamos a atenção do filho do
vizinho, que está fazendo malcriadez na rua, estamos fazendo prevenção de
desvio de comportamento. Quando damos aquele saudável tapinha no
traseiro de uma criança que está fazendo traquinagem, estamos fazendo a
prevenção, , estamos mostrando que ela tem que se pautar por algumas
regr(nhas. A medida que a população perde essa capacidade de controlar, de
orientar seus jovens, principalmente, ela começa a pedir que o Estado faça
isso. Os pais começam a pedir ao Diretor da escola que discipline o seu filho,
vão pedir à polícia que dê um castigo ao seu filho. Isso acontece quando eles
começam a reconhecer que não têm mais capacidade de fazê-lo. Minas
Gerais não pode perder essa capacidade notável de orientar bem os seus
jovens.

Mas existe um fator contra o qual todos nós lutamos, que é o da
impunidade das nossas leis. Hoje, está ficando cada vez mais fácil (e os
jovens percebem isso quando começam a fazer sua escolha profissional)
entrar para o crime. O risco é muito baixo. Você pode fazer uma carreira mais
rápida para comprar a camisa da moda, a bicicleta, se entrar para o crime.
Sabe o que acontece com quem entra para o crime? Praticamente nada. E,
se a pessoa for menor de idade, acontece absolutamente nada. A Polícia
Militar está cansada de prender infratores, jovens criminosos que repetem e
repetem crimes pelas ruas, e não podem ser detidos para uma recuperação
adequada.

Os delinqüentes têm uma série de vazamentos de possibilidade da
legislação para poder escapar para as ruas novamente, A PM prendeu mais
de 15 mil pessoas com armas raspadas em São Paulo: armas envolvidas
com crime. Essas pessoas pagaram RS60,00 de fiança e voltaram para a rua.
Existe uma situação difícil para as policias trabalharem nesse ambiente.
Estou imaginando daqui a 20 anos. Amanhã será o Dia da Paz. Então,
coloquem as suas roupas brancas para imaginarmos que daqui a 20 anos
teremos perspectivas melhores. E preciso que a população se mobilize e
espere que a polícia, sozinha, melhore o seu desempenho, aperfeiçoe a sua
organização. E preciso uma pressão para que as instituições melhorem o seu
desempenho, o seu trabalho para com a população. 0 trabalho policial
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precisaria, daqui para frente, se pautar por uma modernidade, como
ocorre em qualquer lugar do mundo. Precisamos de uma policia só.

Nas pequenas cidades de até 10 mil, 15 mil habitantes. pode haver 10
policias. Isso não é problema. E problema quando chega às grandes cidades,
Contagem, Ouro Preto ou Belo Horizonte. Ai, precisamos de uma policia
moderna, o que não se faz com duas. Aparentemente, são duas partes, mas
é uma ilusão. Precisamos, portanto, estabelecer - se for o caso, na
Constituição -, com uma transição de quatro a cinco anos, uma só policia:
não é Polícia Militar, nem polícia judiciária.

A polícia não trabalha para a justiça. E evidente que o subproduto do seu
trabalho pára na justiça. Ela trabalha para reduzir e controlar crimes, pura e
simplesmente. Precisamos de parar com a idéia de polícia com adjetivos.

Enquanto não se promove essa unificação, vamos fazer a integração, fazer
com que as policias trabalhem de forma articulada. Para isso é necessário
um grande empreendimento para que esse encontro das partes se faça. Mas
o próprio Governo Federal acabou de encaminhar uma lei orgãniCa das
Policias Civis, dando a elas um contorno extremamente corporativista, que já
.atiçou" as Polícias Militares de todo o Pais e já envenenou a possibilidade de
integração.

As Policias Militares já reagiram com um projeto de lei orgânica, através de
reunião dos Comandantes-Gerais, que não costumam ouvir suas bases,
diga-se de passagem, e vai-se deflagrar uma guerra institucional no País.

Temos dificuldades, porque existe uma lei federal para as Policias Civis,
não se menciona a existência das Policias Militares. Recentemente, o
Governador de São Paulo editou um decreto reorganizando as duas policias.
Em vez de fazer só um decreto, facilitando a integração, fez dois. Num
decreto, não se menciona a existência da outra polícia.

Em Minas Gerais, as áreas de atuação da Polícia Militar e da Policia Civil
não têm nada que ver uma com a outra. Não se pode compartilhar
diagnóstico de problemas, soluções de problemas. As escalas de serviço, os
salários são completamentê diferentes. Na Policia Civil, em Minas Gerais, até
recentemente, não sei se continua assim, um policial trabalha um dia e folga
cinco dias. Não há no mundo um sistema de trabalho como esse.

Existe, portanto, um longo processo de afinação. Precisamos de uma só
legislação para a polícia estadual, ainda que tenhamos duas policias, que os
cargos de trabalho sejam similares: que os salários sejam os mesmos para
que se possa desenvolver essa integração. O processo é tão complicado,
que os Deputados precisam estabelecer como deve ser esse planejamento,
para que elas se articulem, ou não teremos condições para a produção dos
resultados de que precisamos.

Estive nos Estados Unidos, na época da reeleição do atual Presidente
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desse Pais. Freqüentemente, as pessoas perguntavam-me o que eu
achava dos candidatos. Eu dizia que nos Estados tanto faz um Presidente ou
outro, porque a sociedade é poderosa para pressionar por soluções. Eia
busca a solução de seus problemas. O povo sozinho é muito fraco para
enfrentar uma grande estrutura como a da Policia Militar. Graças a Deus, a
policia de Minas Gerais é a melhor, a mais profissional e preparada para
atender aos cidadãos.

A sociedade civil, através das suas entidades, precisa organizar-se. Se for
o Presidente da associação dos amigos do bairro da periferia de Belo
Horizonte, será bem atendido: se for da Associação Comercial, será bem
atendido.

Portanto, essas entidades civis são importantíssimas, como os pequenos
fóruns de debate. Não é só aqui na Assembléia que se debate essa questão.
A segurança tem de fazer parte da pauta dessa discussão. Nas Câmaras
Municipais de todas as cidades do interior, os cidadãos já não podem deixar
que esse assunto seja discutido apenas por um pequeno grupo de
especialistas, como eu. Não sou o único entendido nisso.

A população precisa reafirmar, já que tem esse privilégio no Estado de
Minas Gerais, o seu poder de controlar e orientar o comportamento da
juventude. E preciso ampliar isso nas grandes cidades, para não deixar os
jovens que vemos nas ruas ameaçarem não só a sociedade, mas o próprio
futuro deles. Uma sociedade que não tem planos, projetos e programas para
os ,seus jovens abandonados não está preocupada com o seu futuro.

E muito importante que a policia se abra. Se ela não o fizer, que a
População faça com que ela se abra para discutir com a comunidade quais
são os caminhos para melhorar a prevenção, reduzir e controlar a
criminalidade. Conhecemos outras realidades, como é o caso do Estado mais
rico e poderoso do Brasil, São Paulo, um dos mais violentos do Pais. E uma
vergonha São Paulo e Rio de Janeiro, tão ricos, cheios de cultura, com as
melhores universidades, estarem padecendo dessa violência. Isso significa
que apenas dinheiro não resolve essa questão, mas sim a força da
comunidade.

Minas, de certa forma, está dando o exemplo disso. E alguns Estados
estão dando o exemplo de integração das policias, com toda dificuldade
existente, como é o caso do Ceará, da Bahia e do Pará. São Estados em que
as soluções estão aparecendo. São Estados que vencem essa condicão que
nos trazem muita dificuldade hoje, porque a desmilitarização não é o
problema. Espero que possamos, nas questões que venham a ser
formuladas, esclarecer alguns desses pontos que sejam de interesse da
população. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Wladimir Sérgio Reale
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Exmo. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Gen. Alberto Mendez Cardoso,
Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República; Exma. Deputada Federal Zulaié Cobra, Presidente das Comissões
de Constituição de Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados. relatora
da reforma do Poder Judiciário, meus companheiros da segurança pública,
permitam-me, inicialmente, ler uma mensagem histórica: "A estatística
criminal no Rio de Janeiro aterroriza. Todos os dias são portas arrombadas,
assaltos em pleno dia, roubos, assassinatos. Nunca se viu tão grande falta de
segurança pessoal, de justiça e de moralidade pública. Os cidadãos precisam
andar armados para se defenderem, já que a polícia não os defende". Parece
atual, mas trata-se do trecho de uma carta do poeta parnasiano Raimundo
Correia para seu amigo Assis Brasil, datada de abril de 1900.

Cem anos depois, estamos discutindo exatamente a mesma coisa. Trago,
para iniciar, as palavras sábias do nosso eminente Presidente da Assembléia
Legislativa, quando destaca que a atuação dos governantes e dos cidadãos,
no estado democrático de direito, deve pautar-se pelo respeito às normas
legais, principalmente quando inscritas no texto constitucional.

E é ai que reside a questão atual, independentemente da Proposta de
Emenda ã Constituição n° 613, apresentada pela nossa combativa e nobre
Deputada Zulaiê Cobra.

Essa proposta pretende e reformulação do sistema constitucional brasileiro
no âmbito da segurança pública, como ocorreu com a Proposta de Emenda à
Constituição n° 46191, de iniciativa do Deputado paulista, hoje ex-Deputado,
Hélio Bicudo, e o Congresso Nacional discutiu esse tema durante quatro
anos. Ao final, a Comissão Especial acabou rejeitando aquela proposta. Essa
proposta, de certa forma, guarda alguma similitude com o que discutimos
hoje dentro de um outro ambiente. Sucede que a nossa idéia é que
efetivamente precisa haver uma reformulação na segurança pública.

Antes de mais nada, pediria à nossa Deputada Zulaiê Cobra que
analisasse algo que consideramos fundamental nessas áreas típicas do
Estado: educação, saúde e segurança pública. Desde 1988, no art. 212 da
Constituição Federal, temos vinculação de receitas para a educação. E a
educação vem melhorando de 1988 para cá. Temos, agora, proposta de
emenda à Constituição relativa à saúde, que está sendo discutida, com todas
as letras, no Senado Federal. Na semana passada, foi aprovada uma matéria
para vincular receitas para essa área. Por que não pensar também, então,
em algo para a segurança pública? Quando falamos em vinculação de
receitas, o que queremos é que exista maior homogeneidade, maior
estabilidade nessa área. E por isso que a sociedade clama.

Não basta um fundo, simplesmente, nobre Deputada Zulaiê Cobra.
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Enquanto não tivermos uma vinculação expressa, com um percentual
especifico - os economistas e, por que não dizer, alguns governantes
também, têm horror a isso e não aceitam -, haverá sempre essa instabilidade,
esses altos e baixos. Um governo considera que a segurança pública é
prioridade, outro não; e o governante atual é quem decide. Isso acontece
também na esfera do Governo Federal, O que observamos, de 1988 para cá,
é que a segurança pública ainda não se revelou prioridade efetiva. Revelou-
se, sim, preocupação nacional, preocupação de todo cidadão. Mas, como se
fosse composta de altos e baixos, ora ela sai do cenário, ora entra nele.
Então, sugerimos, mais uma vez, à nobre Deputada que examine a
possibilidade de criar essa vinculação específica, como aconteceu com a
educação e com a saúde. E a única forma de dar algo - estamos batendo
bem nessa questão - dando uma maior estabilidade, em caráter permanente,
independentemente dos diversos governos que forem eleitos ou reeleitos.

Outra questão que me parece ter sido extremamente bem colocada pelo
Gen. Cardoso foi sua abordagem aos temas escola, família e religião. Acho
que a raiz da violência atual, tal qual acontecia há 100 anos, com outra
roupagem, está na droga. E a droga da droga. Fala-se, e os jornais noticiam
isso, que precisamos prender o Sr. Fernandinho Beiramar, o Joãozinho das
Couves, o Manuelzinho, o Pedrinho...

Sempre teremos grandes traficantes, porque o consumo está aumentando
de forma exacerbada. E ele está em todas as famílias, em todos os niveis,
em todos os estratos sociais e dentro da nossa família. En quanto cada
cidadão brasileiro, cada membro da sociedade não se conscientizar, essa
questão da droga, que é o veiculo motor da exacerbação da violência, não
diminuirá.

E digo mais: há uma critica muito grande aos mecanismos de segurança
pública.

Com todos os problemas e defeitos, a execução penal existe, as cadeias
estão absolutamente lotadas, o que é um produto do trabalho da policia, seja
ostensiva, seja judiciária: Se me permite, meu caro Cel. José Vicente,
entendemos que o sistema é bom. Há necessidade de adaptações, mas a
polícia judiciária, dentro do modelo brasileiro, é efetivamente a policia
investigativa, não deve ser ostensiva. Leremos os nossos dez mandamentos.
O certo é que, no sistema nacional brasileiro, mesmo havendo uma
integracão ou unificação, o papel da policia investigativa é o papel da policia
judiciária. E diga-se mais: se resolvermos o problema da segurança pública,
mas não resolvermos ao mesmo tempo a questão do sistema da
administração da justiça criminal como um todo, nada vai funcionar
adequadamente. Não adianta uma segurança pública maravilhosa, se o
Ministério Público não funcionar. Não adianta o Ministério Público funcionar



rWC
639

bem, se o Poder Judiciário não dá conta de seu serviço. Não adianta o
Poder Judiciário funcionar bem, se não temos o sistema penitenciário
funcionando adequadamente. É um sistema que começa na prevenção,
prossegue na investigação e segue na acusação, no julgamento e, por último,
no sistema penitenciário ainda com caráter punitivo. Isso é um sistema.

Aproveitando esse tempo exíguo que cada expositor teve, me permitiria
uma rápida leitura daquilo que chamo de alguns mandamentos da segurança
pública dentro do atual cenário constitucional. (- Lê:)

"Quem previne não deve investigar - art. 144, § 5°""; "Quem investiga não
deve acusar - art. 144, § 4°"; "Quem acusa não deve investigar nem julgar -
art. 129, inciso 1, em relação ao Ministério Público"; "Quem julga não deve
investigar nem acusar". Essas idéias de instrução certamente não cabem
aqui para a pátria. Além da participação do advogado e da Defensoria nesse
acompanhamento, se não houver, minha nobre Deputada Zulaié Cobra,
possibilidade de vincularão de recursos, não teremos uma situação nacional
mais homogénea. Se não houver isso, teremos sempre essa eterna
discussão.

Esse lembrete trazido ao auditório lembra-nos o ocorrido há 100 anos, mas
continua atual, apenas com outra roupagem. Essa memória foi publicada no
"Jornal de Brasília", em passado recentissimo, em 216195, na coluna
chamada "Memória". Então, é necessário que se olhe para a frente, mas não
se esquecendo do retrovisor para orientar quem vem atrás

E uma honra muito grande estar no terreno mineiro, trocando idéias com
todos os companheiros desta Mesa. Em resumo, essas são as nossas
observações sobre o problema de segurança pública. Ele pode funcionar de
forma integrada. A lei orgãnica da Polícia Civil enviada ao Congresso
Nacional é muito boa, mas precisamos da lei orgãnica da Polícia Militar e da
Polícia Federal. Elas não se excluem. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Victor Hugo Moreira de Resende
Exm° Deputado Sargento Rodrigues, que preside neste momento os

trabalhos da Mesa; Exm° Gen. Alberto Mendez Cardoso, DO- Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Exma
Deputada Zulaiê Cobra, DD. Deputada Federal e membro da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, além de
relatora da reforma do Poder Judiciário; Exm° Cel. José Vicente da Silva
Filho; Exm° Sr. Wladimir Sérgio Reale, eminente Presidente da Associação
dos Delegados de Polícia do Rio de Janeiro e nosso prezado amigo; Exmo.
Sr. Major Domingos Sávio de Mendonça, Presidente da Associação dos
Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, saúdo a todos os
Deputados presentes na figura da Exma. Deputada Elaine Matozinhos,
Delegada-Geral de Polícia, aos meus companheiros da Policia Civil e a todos
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os presentes.

Pedimos vênia para iniciar a nossa participação lendo o prefácio da nossa
Carta Magna de 1988, que, infelizmente, constou apenas na primeira edição,
sendo suprimido das demais. (- Lê:)

"O homem é o problema da sociedade brasileira: sem salário, analfabeto,
sem saúde, sem casa, portanto sem cidadania. A Constituiçãd luta contra os
bolsões de miséria que envergonham o País. Diferente das sete
Constituições anteriores, começa com o homem. Graficamente testemunha a
primazia do homem, que foi escrita para o homem. Que o homem é seu fim e
sua esperança. E a Constituição cidadã. Cidadão é o que ganha, come, sabe,
mora, pode se curar. A Constituição nasce do parto de profunda crise que
abala as instituições e convulsiona a sociedade. Por isso, mobiliza, entre
outras, novas forças para o exercício do governo e a administração dos
impasses. O governo será praticado pelo Executivo e o Legislativo. Eis a
inovação da Constituição de 1988: divide competências para vencer
dificuldades: contra ingovernabilidade concentrada em um, possibilita a
governabilidade de muitos. E a Constituição - coragem. Andou, imaginou,
inovou, ousou, ouviu, viu, destroçou tabus, tomou partido dos que só se
salvam pela lei. A Constituição durará com a democracia e só com a
democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça".

Esse prefácio é da lavra do nosso Presidente da Constituinte, o saudoso
Ulisses Guimarães. Hoje, após mais de uma década de a Constituição ter
sido elaborada, os problemas de ordem geral se avolumaram, os problemas
de segurança pública estão ai presentes.

O Brasil contemporâneo passa por uma grave crise social e moral. Na
atualidade, consoante esclarece jurista pátrio, "a bondade dos homens não
se tira da razão de serem bons, mas da razão de não serem maus; o nome
da virtude não vem da virtude presente, mas do vício ausente; o merecimento
das coisas não se toma pelo que são, nem pela forma que têm, mas pelo que
não são e pela forma contrária que não têm".

Rompeu-se a camada de verniz que recebia os instintos egoístas e
violentos, e estes predominam na orientação da conduta humana.

Desintegra-se cada vez mais o espírito de coopera ção, de ordem e paz. A
fé religiosa foi banida dos corações. Não há escolha dos meios para
obtenção dos êxitos. As sanções religiosas e morais fizeram-se espantalhos
ridículos. Mais que nunca o mundo passou a ser aquinhoado com os
audazes, os brutais, os imprudentes.

E como não poderia deixar de ser, a criminalidade tornou-se um meio de
luta pela vida como qualquer outro. Conseqüentemente, o que se vê hoje é
uma onda sempre crescente e assustadora de crimes, daí a luta da policia
contra a criminalidade ter-se transformado num verdadeiro "suplício de
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Sisifo".

Sísifo, segundo Homero, na Ilíada", era o mais sábio e prudente dos
mortais e, por isso, foi condenado a empurrar até o cume de uma grande
montanha um rochedo que sempre voltava ao sopé, por força do próprio
peso.

O trabalho policial, apesar da luta que move contra os inimigos da
sociedade, não tem encontrado meios eficientes para colocar remaras
definitivas ao sempre crescente índice criminal.

Premidos pela opinião pública e pela forte pressão da midia, as autoridades
movimentam-se para solucionar o problema e invariavelmente imaginam
encontrar na reestruturação do aparelho policial o remédio eficaz para curar a
síndrome de insegurança de que são acometidos, hoje, os brasileiros. E
evidente que a reestruturação é imprescindível, mas não podemos olvidar
que, por si só, jamais debelará a grave questão da violência do Pais. Com  a
reestruturação do aparelho policial hão de vir também profundas reformas no
Poder Judiciário, no Ministério Público e, principalmente, no complexo
penitenciário, que nem de longe cumpre sua primordial finalidade de reeducar
o apenado. Ao reverso, avilta-o, violenta-o e o dilacera, afastando-o dos
mínimos sinais da presença de Deus, e o instrui, dia a dia, na mais perversa
e eficiente universidade do crime.

A violência atual é reflexo do descaso dos nossos dirigentes públicos com
as questões sociais relevantes, ou seja, educação, trabalho, moradia e
saúde. Pagamos, hoje, o preço da negligência e da incompetência das
políticas sociais do passado. A incúria social contemporánea deve ser
combatida prioritariamente.

A sociedade civil, por sua vez, não suporta mais conviver com tanta
criminalidade e insegurança nem com a ineficiência da justiça e das policias.
Da mesma forma, já não suporta também a hipocrisia com que o problema
sempre foi tratado.

Simultaneamente, um grande número de políticos limita-se a apontar os
erros e as mazelas das instituições policiais, quando não as usam para fins
eleitoreiros, contribuindo, como sempre fizeram nos bastidores de seus

.ê gabinetes, para a manutenção do enfraquecimento dessas instituições.
Em razão dessas manifestações políticas, os legítimos representantes da

sociedade ficam inibidos e não apresentam projetos sérios, destinados á
reformulação do sistema de segurança pública; em contrapartida, projetos
corporativistas ou fantasiosos não faltam, como a proposta de novo modelo
de policia apresentada pelos Ouvidores de Policia no Fórum Nacional de
Ouvidores de Policia do Brasil.

e	Podemos afirmar que, de todos os projetos de emenda á Constituição a
respeito de segurança pública que tramitam na Comissão Especial de
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Segurança Pública, a Proposta de Emenda à Constituição ne 613, da
Deputada Zulaiê Cobra, aqui presente, é insofismavelmente a melhor.
Entretanto, ações corporativistas podem propiciar mudanças lesivas à
segurança pública.

A problemática da segurança pública, notadamente no que respeita à
questão das polícias, deve ser discutida com desprendimento. A gravidade
do momento não comporta corporativismo egoísta e mesquinho. E
imprescindível que haja interesse e ousadia do Governo Federal para realizar
mudanças efetivas no sistema policial, criando-se uma nova polícia, única e
civil.

Somos pela criação de uma nova polícia, e não pela unificação das atuais,
por entendermos que tal idéia agrada apenas aos ouvidos dos que não
buscam modificações profundas, pois qualquer projeto nesse sentido não se
pode afastar do realismo técnico que já falta à atual segurança pública.

Unificar duas polícias falidas é, na melhor das hipóteses, agigantar uma
estrutura viciada e impraticável, mantendo-se os mesmos problemas atuais e
ampliando-os, sem nada resolver.

Em razão do exíguo tempo, terminamos aqui. Por ocasião do debate, se
tivermos oportunidade, faremos mais esclarecimentos.

Palavras do Major Domingos Sávio de Mendonça
Exmo. Sr. Gen. Alberto Cardoso, caro Deputado Sargento Rodrigues,

senhoras e senhores, o tempo é exíguo, mas teremos de tratar de algumas
questões que estão aprofundadas no documento "Violência e Criminalidade,
Análise e Proposta", que será distribuído a todos. Pediríamos especial
atenção às colocações que ai estão.

Com relação às causas da violência que nos assola, é importante que não
nos afastemos delas, porque, se não as resolvermos, dificilmente as
atuações, só nos efeitos, terão alguma eficácia.

O que causa a violência? Estamos diante de uma situação precária,
vivemos o desemprego, sistemas públicos falidos, e não é só a segurança
que está dificuldade. Também a educação, a saúde e a justiça estão com
dificuldades. Por que isso ocorre? Os senhores pensam que será possível
afastar a violência sem resolver as questões sociais? O desemprego que
assola nosso Pais cria mão-de-obra fértil para o crime organizado. E muito
fácil "ideologizar" o discurso e as propostas. Isso é velho.

Nós, da Polícia Militar, devido ao movimento de 1964, no qual a policia foi
utilizada - nem estava na policia, pois entrei em 1981 -, estamos sendo
vitimas desse combate que volta sempre com as mesmas teses e com rostos
diferentes, mas tudo partindo do mesmo grupo. Lei no Pais não é solução
para as coisas. Para ser solução, precisa ter eficácia social.

Como exemplo: criaram, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
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propondo a proteção integral à criança e ao adolescente. Isso há 10 anos.
Como está a situação de nossas crianças e nossos adolescentes? Pouco
mudou, se não piorou. Se lei resolvesse : não teríamos mais esse problema.
O trânsito caótico foi resolvido com a expedicão do Código de Trânsito
Brasileiro? Vemos as estatísticas, todo final de semana prolongado, dizendo
que as mortes continuam. Quando se falou aqui, e aqui estamos discutindo
idéias, e não atacando pessoas, que os quartéis só servem para militares,
que civil não consegue entrar em quartel, seria bom que a Deputada Zulaiê
Cobra visitasse o Centro de Formação e Treinamento de Praças e a
Academia de Policia de Minas Gerais. Ela está convidada; se for barrada, irei
junto com ela. Pode ir sozinha, como a senhora quiser. Nosso quadro de
professores é formado, na sua maioria, por civis, são Procuradores, e Dr.
Patrus Ananias, ex-Prefeito de Belo Horizonte, é o professor de Direitos
Humanos nessas academias.

Nossa instituicão precisa de reformas. Toda instituição, por mais útil e
eficiente que tenha sido, precisará, um dia, de reforma. Entendemos que as
Polícias Militares precisam ser reformuladas. Temos propostas para isso.
Precisamos mudar nosso estatuto, reduzindo os níveis hierárquicos para
adequar nossa instituição, os cargos e carreiras a uma política de segurança
pública. Precisamos introduzir uma carreira única para regularizar nossa
situação, com o curso superior de segurança pública para o soldado, que é
quem atende a população. Precisamos de uma política salarial que valorize
nosso homem, uma política habitacional para o profissional da segurança
pública: Agente Penitenciário, policiais civis e militares.

Faço uma sugestão ao Governo Federal: que abra unia linha de crédito
especial, pela Caixa Econômica Federal, para financiar moradia para os
policiais, se querem realmente valorizá-los. E preciso que parem com
demagogia.

Não adianta falar para os senhores que se hoje se aprovar a proposta de
unificacão e desmilitarização das polícias, tudo será resolvido. Não será,
como o Estatuto da Criança e do Adolescente não resolveu. E claro que o
tema precisa ser discutido, e não vamos fugir a ele.

O Governo central quer estabelecer a mesma política de segurança para
Amazonas, Minas Gerais e São Paulo? Não estamos diante de uma
Federação? E com o único objetivo de questões ideológicas que querem
desmilitarizar e acabar com a Polícia Militar. No final desse debate, talvez
cheguemos à conclusão de que precisamos desmilitarizar e acabar com a
Polícia Militar. Mas essas são situações simplistas.

Vou fazer, agora, a leitura do § 7° do art. 144 da Carta Magna: "A lei
disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades".
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Essa Constituição é de 1988. Ela já completou 12 anos. Onde está essa
lei? Vamos mudar a Constituição, antes de fazermos uma lei para delimitar o
que é competência da Polícia Militar. Esta não deve ficar investigando, mas
deve ficar integrada à Policia Civil. Se é competência da Policia Civil, por que
não o fizeram? Simplesmente porque não querem que o sistema funcione.

As pessoas vêm aqui e jogam os praças contra os oficiais, dizendo que os
oficiais não permitem que conversem com os seus praças. Isso não é
verdade em Minas Gerais. Tanto é que, em todos os eventos em que se
discutem temas relacionados à segurança pública, quem nos representa é o
Cabo Valadares, Presidente do Centro Social de Cabos e Soldados, e o
Sargento Luiz Gonzaça, Presidente da ASPA. Temos o Cabo Morais e o
Sargento Rodrigues nesta Casa. Então, meus amigos, não nos deixemos
levar pelo canto da sereia.

Quem arrebentou a segurança pública em Minas Gerais, levando este
Estado a uma greve, em que morreu um companheiro nosso, foi o Governo
do PSDB, do qual a Deputada faz parte. Essas questões precisam ficar
claras. Não vamos permitir que venham a Minas Gerais pessoas de fora, que
não conhecem a nossa realidade, para enxovalhar as institui ções. Isso não
vamos permitir e vamos combater veementemente. Queremos, sim, discutir
as policias.

Nesse documento, temos uma situação que queremos trazer para os
senhores: a certeza da impunidade é o combustível que alimenta a violência.
Não fui eu quem disse isso, mas o Marquês César Bonessana, em seu livro
sobre delitos e penas.

Em 271412000, o Soldado PM Adelson Geraldo do Nascimento, quando se
encontrava no interior do coletivo da Empresa Santa Edwiges, linha 411, de
folga e em trajes civis - vejam o valor do nosso soldado -, interferiu em um
roubo a mão armada, em que dois indivíduos, um portando arma de fogo,
renderam o motorista e o cobrador. O militar, aproveitando-se de um
descuido, sacou sua arma particular, anunciou ser policial e determinou aos
meliantes que se rendessem, momento em que um deles virou a arma na
direção do PM, que, incontinênti, efetuou um disparo, atingindo o infrator na
altura do ombro direito. O segundo autor, aproveitando-se da confusão,
conseguiu evadir levando o produto do roubo. O militar socorreu o ferido e
levou-o até a Unidade de Atendimento Imediato - UAI -do Jardim Teresópolis,
de onde foi encaminhado para o Hospital Regional de Betim, permanecendo
internado. Foi apreendida, com ele, uma réplica de arma de fogo. O
mencionado meliante não foi autuado em flagrante. Além desse episódio, ele
já foi preso outras vezes: em 3/12/99, havia praticado roubo a coletivo; em
513, outro roubo a coletivo; em 1614, assalto a mão armada em
supermercado. Em um ano, esses foram os delitos identificados como
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praticados por ele. E ainda estava solto. Vejam a impunidade.

Falam que oficial não vai para a rua. Tenho, em meu currículo, quatro anos
trabalhando no quarto e no primeiro turno de patrulhamento motorizado
ROTAM, em Belo Horizonte. Vou para a rua comandar a 128 Companhia do
Bairro Vera Cruz, numa reformulação que a PM está fazendo.

Meus senhores, gostaríamos de dizer que não somos contra as mudanças.
Queremos que elas sejam discutidas, mas sem cunho ideológico. Como o
nosso nobre companheiro falou, as propostas da Deputada Zulaié Cobra são
as mesmas de Hélio Bicudo, em épocas diferentes. Mas ela não procurou
regulamentar esse § 70, para ver se a coisa funcionava. Integrar é
necessário, sim. Unificar pode ser necessário? Pode, mas não com objetivos
ligados a recal ques da época do regime de exceção. Isso pode destruir as
polícias e se transformar num problema pior. Se a polícia já está em
frangalhos, pode piorar ainda mais. Muito obrigado.

A Deputada Federal Zulaié Cobra - Sr. Presidente, peço a palavra, porque
fui ofendida. Não vim aqui para isso. Quando o Major fala, mostra bem o
despreparo da Policia Militar para uma mudança, seja a integração ou a
unificação. Ele vem aqui, cumprimenta o Presidente da Assembléia, o
General, e não cumprimenta os demais membros da Mesa. Isso já é uma
ofensa. Não viemos aqui - membros da Polícia Civil e uma Deputada Federal,
que tem um objetivo seriíssimo, que é a reforma da segurança pública -
ofender ou discutir com gente despreparada. Quero registrar isso nesta
teleconferência, porque o que buscamos é o objetivo único da união das duas
polícias. Portanto, uma policia não pode falar mal de outra policia, e muito
menos de uma pessoa que está se dedicando à reforma do Poder Judiciário
e da segurança pública.

Conheço tudo a respeito de Polícia Civil, Militar e Federal. Que fique bem
claro que o discurso feito na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais sobre ideologia política reconhece o despreparo de muitos oficiais
para a reforma.

Sou do PSDB, tenho muito orgulho de estar nesta Casa a convite de seu
Presidente e do Deputado João Leite, que é do meu partido. Cumprimentei a
Deputada Maria Elvira quando entrou aqui e cumprimento todos os
Deputados Estaduais e Federais de todos os partidos. A ideologia por que
lutamos não é de um partido só.

O Major não me conhece e não sabe que fiz a reforma do Judiciário contra
a vontade do PSDB federal, porque tenho um nome a zelar e de maior valor
que qualquer ideologia política. Estamos aqui para nos unir em torno de um
só objetivo. Assim sendo, não posso aceitar ofensas de um Major da Polícia
Militar, muito menos, de Minas Gerais, onde estou como convidada.

Esclarecimentos sobre os Debates
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O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - A Presidência vai

conceder a palavra aos Deputados e aos participantes que desejarem
formular perguntas aos expositores. Para tanto, informa que as perguntas
poderão ser formuladas por escrito ou oralmente. Os telespectadores
poderão formular suas perguntas pelos telefones: 0800-31-08-88 e 290-7633,
ou por fax, cujos números são: 290-7948 e 290-7613, com o código de área
031.

Será concedido o tempo de 10 minutos para a participação ao vivo de
representantes de municípios, que se encontram nas salas de
teleconferência, cedidas pela TELEMAR, nas cidades de Pouso Alegre,
Governador Valadares, Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Montes Claros e
Varginha.

A Presidência solicita aos Deputados e aos participantes que fizerem uso
do microfone que sejam objetivos e sucintos, sendo dispensada a
formalidade das saudações pessoais. A cada Deputado ou participante será
concedido o tempo de 3 minutos para a intervenção, e aos expositores será
concedido o mesmo tempo para a resposta.

Debates
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A primeira inscrita, Neila

Batista, do gabinete do Deputado Rogério Correia, faz pergunta dirigida à
Deputada Zulaiê Cobra: "Que medidas são tomadas, na reforma do
Judiciário, contra a violência institucional, a impunidade, os privilégios e as
desigualdades?

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - Fizemos uma reforma da estrutura do
Poder Judiciário. Procuramos, nessa estrutura do Poder Judiciário, atender à
População, ao povo brasileiro. Daí porque não fizemos nada com um partido
em separado, e sim com todos os partidos, tendo sido gratificante para mim
fazer um relatório, que foi aprovado por todos os partidos no Plenário da
Câmara Federal. Portanto, essa reforma do Judiciário passou também por
uma situação em que há uma violência por parte do Judiciário contra a
população. Temos visto - a CPI não nos deixa mentir - que a violência não
está ligada apenas à questão da Policia ou do próprio Legislativo, mas passa,
e muito, pelo Poder Judiciário.

Deixei bem claro, na nossa relatoria, que os privilégios e as desigualdades,
verificados em atos praticados por Juizes, Desembargadores, Ministros dos
Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal, não podem subsistir.
Sinto-me muitíssimo bem por não ter tido nenhum receio de pressão de Juiz,
Promotor, Desembargador ou Ministros. Estou satisfeita com essa reforma,
embora ainda tenha sido pequena; meu relatório foi modificado na votação
em 20 turno. Mas conseguimos o primeiro passo para termos um Judiciário
mais acessível ao povo, um pouco mais compenetrado das suas funções de
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povo, porque o povo paga. - não é só a policia, não - também Juizes e
Promotores. A impressão que temos é a de que os Juizes se encontram em
outra função que não a de atender o povo. A antipatia, o abuso de poder por
parte de Juízes, Desembargadores e Ministros é uma coisa horrível neste
País. Portanto, aqui não se fala mal de um Poder, fala-se mal de todos os
poderes quando não estão preparados para atingir o patamar da igualdade
para todos. Obrigada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Farei duas perguntas, sendo a primeira
para o Gen. Alberto Cardoso: Por que parte do efetivo das forças armadas
ainda não se encontra nas fronteiras, combatendo o tráfico de drogas e de
armas, já que temos consciência plena de que a repercussão do tráfico de
drogas dos grandes centros urbanos e em todos os Estados representa um
aumento significativo de, aproximadamente, 50% dos crimes.

E uma pergunta à Deputada Zulaiê Cobra: Como participante da reforma
do Judiciário, por que permitiu o tribunal de exceção, a permanência da
Justiça Militar, já que entendemos tratar-se de um tribunal de exceção, que
em nada contribui para a eficiência da nossa justiça?

O Gen. Alberto Mendez Cardoso - As Forças Armadas estão nas fronteiras
do Brasilhá alguns séculos, garantindo a presença do Estado brasileiro em
rincões onde grande parte dele sequer pensou, alguma vez, em visitar.
Quanto à questão específica do combate, na fronteira, ao tráfico e ao
contrabando, devo dizer que essa não é missão das Forças Armadas.	-

O Presidente, desde fevereiro de 1996, baixou uma diretriz dizendo que as
Forças Armadas têm de estar em condições de apoiar a Policia Federal em
logística, em informações e, de maneira geral, em serviço de inteligência,
também ficando em condições de, em caso de necessidade, de emprego da
massa, como tropa regular, participar de operações juntamente com a Polícia
Federal,

O Exército Brasileiro já transferiu, das fronteiras do Rio Grande do Sul para
a Amazônia, uma brigada de infantaria inteira, com três batalhões de
infantaria, que, hoje, são batalhões de infantaria de selva. E, também,
transferiu do Rio de Janeiro uma brigada de infantaria com os mesmos trêso batalhões. A transferência de tropas para a fronteira requer recurso

o orçamentário e, nas prioridades de orçamento da reunião, o Exército teve que
fazer restrições a essa transferência; toda ela planejada. O Plano Nacional deo Segurança Pública prevê a intensificação das tropas do Exército, das Forças
Armadas, de maneira geral, na fronteira, e isso já está sendo feito como recursos destinados a essa intensificação, que será na base de reforço doso efetivos,- posto que, transferência de unidades inteiras caem nessa
dificuldade financeira.

Em síntese, alastram-se as Forças Armadas, ajudando a Policia Federal,
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que tem o seu efetivo reduzido e que será incrementado também por esse
Piano Nacional de Segurança Pública nas fronteiras para o combate ao
narcotráfico e ao contrabando.

A Deputada Federal Zulaié Cobra - Infelizmente no meu relatório,
queríamos a extinção dos Tribunais de Justiça Militares, que só existem em
três Estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Temos, em
outros Estados do Brasil, a Justiça Militar apenas em 1a instância. Mas.
nesses três Estados, temos também a 2- instância. Eu quis criar varas
especializadas da Justiça Militar; levar a Justiça Militar - porque ela existe e
merece respeito, até a possibilidade de uma reforma - á justiça comum e
também as câmaras especializadas. Essa idéia não foi aceita e voltou-se á
questão dos Tribunais de Justiça Militares mantidos como estão hoje. Isso já
foi uma vitória, porque havia Deputados que queriam ampliar para outros
Estados esses tribunais. Portanto, a vitória coube àqueles que queriam
manter apenas esses três Estados com a Justiça Militar e que, na justiÇa de
l a instância, tirássemos a possibilidade de juizes não togados. Hoje, há
possibilidade de juizes togados e os outros, que são juizes militares. Então,
houve uma pequena modificação, um pequeno progresso, porque teremos
apenas juizes togados na Justiça Militar de primeira Vede 2a instância-

0 Sr. Presidente - Pergunta do Deputado Estadual Doutor Viana ao Gen.
Alberto Cardoso: "Quais são os critérios e as prioridades definidas pelo
Governo Federal para repasse aos Estados dos recursos do Fundo Nacional
de Segurança Pública? Estados como Minas e Rio Grande do Sul, que são
de Oposição, receberão o mesmo tratamento dado a São Paulo, Espírito
Santo, Bahia ou Ceará, por exemplo?"

O Gen. Alberto Mendez Cardoso - Nobre Deputado, permita-me iniciar a
resposta dando uma opinião pessoal. Numa federação não existem Estados
de oposição. Logicamente, existem partidos que não estão em apoio a
determinado Governo, central ou não. Mas não há Estados de oposição.
Portanto, o Governo da União não pode ter critérios que prejudiquem os
Estados. Esse Governo, no Plano de Segurança Pública Nacional, não fará
distinção de apoio aos Estados. Quem irá executar o plano será o Ministério
da Justiça, que tem como critério básico a existência de projetos a serem
apresentados pelos Estados, a serem analisados em conjunto, como já foi
feito com os Estados de Goiás e do Distrito Federal, para a liberação de
recursos, em apoio a essas medidas previstas no projeto.

O Deputado Durval Angelo - Sr Presidente, convidados, antes de mais
nada quero agradecer a presença de todos ao debate. Quero dizer que o
representante da PMMG está ausente porque foi proibido de participar deste
debate pelo Governador Itamar Franco, o que é lamentável.

Concordo com as colocações da brilhante Deputada Zulaiê Cobra. que



c
o

649
expressou o pensamento de uma parcela significativa desta Assembléia
Legislativa e da Comissão de Direitos Humanos deste Poder. Gostaria de lhe
perguntar sobre o controle da atividade policial. Nesta Assembléia, fui autor
do projeto que criou a Ouvidoria de Policia, Isso já é lei; já está funcionando
em Minas Gerais e foi a segunda Ouvidoria de Policia instalada no Brasil.

Sabemos que a violência está ligada à questão do Judiciário. V. Exa. fez
um brilhante trabalho na redação do parecer e do relatório final da Reforma
do Judiciário Federal. Tenho uma proposta de emenda à Constituição,
primeira a tramitar no Brasil, desde a legislatura passada, de unificação dos
tribunais de Alçada e de Justiça, a qual foi apresentada três vezes. Estamos
insistentes. Já obtivemos vitória no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e,
parcialmente, em São Paulo. Gostaria de uma informação sobre essa
questão. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a presença do
Governo Federal neste debate que é muito importante.

Gen. Cardoso, ontem estive em Buritis, onde está localizada a Fazenda
Agropecuária Córrego da Ponte, a convite do Ministério Público. Ouvimos
lideranças dos sindicatos, dos trabalhadores sem terra, temos documento,
inclusive a notificação da juíza, que passarei às mãos de V. Exa., mas isso
não é objeto do debate.

O Senador Antônio Carlos Magalhães está defendendo o uso das Forças
Armadas para ações de combate à criminalidade no meio urbano. Ficamos
surpresos e indignados com a presença das forças do exército. A informação
que tivemos é de que V. Exa. havia se comunicado com o Governador Itamar
Franco; dessa vez nem esse comunicado houve. Esse é um procedimento
constitucional ou usual? O uso das Forças Armadas, como propõe o
Presidente do Senado é solução?

A Deputada Federal Zulaiê 'Cobra - Primeiramente, quero lastimar a
ausência da Policia Militar nesta Mesa, a pedido de um Governador. Gosto
muito do Governador Itamar Franco, mas lamento a decisão de proibição.
Com relação ao controle externo, fizemos um intercâmbio entre a justiça e a
polícia. Dai porque eu posso fazer isso muitíssimo bem hoje.

A justiça não tem controle externo, e colocamos um controle externo para a
justiça. O Ministério Público e os juízes de todas suas carreiras terão um
controle externo nacional. O controle diz respeito à parte administrativa, à
parte financeira e a atos funcionais do Ministério Público e da magistratura.
Eles têm lei orgânica que prevê esses atos funcionais, e a parte
administrativa e a parte financeira dos tribunais estão absolutamente sem
transparência. Esse é o controle externo, Deputado.

O controle externo da policia, vamos fazê-lo também. Não queremos a
palavra controle externo que está hoje no art. 129 da Constituição, o qual é
do Ministério Público. Ele fiscaliza as policias, mas só. Ele não tem o controle
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externo que fizemos, muito mais amplo para a magistratura e. para o
Ministério Público.

Portanto, na minha proposta, a polícia terá um controle externo igual ao
controle externo da magistratura e do Ministério Público, parte administrativa,
parte financeira e atos funcionais.

São Paulo também tem Ouvidoria, e não está dando certo porque ela
funciona bem para a Policia Civil, mas não funciona para a Policia Militar.
Fora o fato de que a questão política leva e às vezes fica lá. Tivemos a
presença da CPI do Narcotráfico em São Paulo, que fez valer com que vários
policiais, que têm várias representações, não fossem processados
judicialmente por situações mais graves. Copiamos as Ouvidorias de Policia
e as colocamos no Judiciário.

Hoje o Judiciário tem uma Corregedoria que não funciona.
A Corregedoria das Policias também não funciona por causa do espírito de

corpo. Essa é a verdade. E aí colocamos as Ouvidorias também no
Judiciário, o que será feito pelos Estados. Os Governos vão criar Ouvidorias
também para Juiz e Promotor. E aquela portinha para dizer "Ouvidoria da
Justiça", "Ouvidoria do Ministério Público".

E digo ao senhor que ganhamos a unificação: Alçada e Justiça num só
tribunal, com o mesmo sentido, com o mesmo valor, para acabar
definitivamente neste País com aquela história de que só uns são
Desembargadores e os outros são Juizes de 2a instância. E Juiz com o nome
de "pingüim" - nunca vi isso na minha vida-, é o Juiz que está no de Alçada e
substitui no de Justiça. Portanto, todos serão Desembargadores, para o bem
do povo, que economizará muito. Muito obrigada.

O Gen. Alberto Mendez Cardoso - Quando o Presidente do Congresso
defende a participação das Forças Armadas , no combate ao crime, está
demonstrando muito apreço e confiança nelas, querendo dizer que conta com
elas para, em situações de necessidade, serem empregadas, como prevê o
próprio texto constitucional. A Constituição, no art. 142, estabelece que as
Forças Armadas têm a missão básica de defesa da Pátria e também a
missão de restauração e manutenção da ordem pública. No entanto,
colocarmos as Forças Armadas no combate cotidiano ao crime requereria
que elas passassem a ser preparadas para isso. Elas são organizadas,
treinadas, equipadas, têm sua doutrina para a missão básica de defesa da
Pátria. E a Pátria não está em guerra, aliás, porque tem Forças Armadas
dissuasórias. A modificação para o policiamento exigiria novo equipamento,
nova doutrina e mudanças nos currículos de formação de Oficiais, Sargentos
e Soldados.

O serviço militar obrigatório, por exemplo, teria de ter outra filosofia. No
entanto, repito, há uma diretriz do Presidente da República que prevê o
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emprego das Forcas Armadas nessas situações. Há uma lei
complementar que trata desse assunto, mas nas situações em que os
Estados perderam a sua capacidade de resolver problemas de segurança
pública e também o controle da ordem pública.

A primeira parte da pergunta do Deputado Durval fala do recente emprego
de um batalhão de infantaria do Exército na defesa da fazenda do Sr.
Presidente. O Exército não entrou em Minas Gerais, ele está em Minas, como
em todos os Estados da Federação. Ele está no Brasil, é o Exército brasileiro.
Brasileiros somos todos nós, brasileiros, responsáveis, equilibrados,
ponderados. Sabemos perfeitamente qual é a destinação de uma ou outra
força. Não houve a entrada, portanto. O Exército, como instituição nacional
permanente, está aqui.

A questão da fazenda é a seguinte: a fazenda é encarada - e isso é
dispositivo legal - como um dos domicílios do Presidente da República. Essa
fazenda, portanto, como um dos domicílios do Presidente, simboliza a
autoridade do Presidente da República. E essa autoridade não pode correr o
risco de ser desmoralizada por invasões desse domicilio, sem que haja uma
resistência a essa invasão, não pode haver uma invasão permitida. Isso não
pode ocorrer.

E por que o princípio da autoridade não pode ser desmoralizado? Por que
ele faz parte do processo democrático. O princípio da autoridade está no
verdadeiro inicio do processo democrático, que é o momento da eleição,
quando o povo delega sua autoridade. Portanto, quem tem a delegação da
autoridade, como tem o Presidente da República, tem o dever de manter
essa sua autoridade incólume, não sendo ela desmoralizada. Daí termos a
necessidade de garantir esse símbolo de autoridade por intermédio do
emprego das Forças Armadas.

E a terceira ocasião em que isso ocorre. Na primeira ocasião, considerou-
2I seque havia, digamos, uma jurisprudência de contatos pessoais feitos com o

Governador, sempre contatos muito amistosos.
E a premência do tempo nessa ocasião fez com que empregássemos essa

companhia de infantaria ali. Desde já, quero dizer e repetir o que já disse no
inicio: o apreço que tenho para com o Sr. Governador; apreço e respeito.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, nossa pergunta é dirigida
ao Gen. Alberto Cardoso. Sr. General, o senhor falou muito em pragmatismo,
mas divagou muito em sua fala. O problema da segurança pública, General,
é emergencialissimo. Temos de combater a violência, que é a conseqüência.
Mas, na raiz do problema da violência, em nossa opinião, encontram-se o
analfabetismo, o desemprego, a injustiça, a corrupção, a falta de moradias, a
fome, a miséria e a falta de oportunidades. Precisamos de justiça para todos,
sem corrupção nessa área - aí existe muita corrupção também -, de uma
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polícia séria, bem-formada e sem privilégios, sem Justiça Militar - para
que precisamos de uma Justiça Militar? -, sem corrupção na policia - que
existe muita também -, com aparelhos de cumprimento de pena dignos, para
não marginalizar ainda mais quem ofendeu a sociedade. Muitas vezes, a
pessoa ofendeu a sociedade, mas não é um marginal. No Brasil, não temos
corregedorias, não temos aparelhos de cumprimento de pena que corrijam.
Existem os que agravam o problema, que formam, que dão diploma, que dão
pós-graduação em bandidagem. Onde, no Brasil, existe alguma instituição
que corrija o cidadão? Isso não existe.

Diante disso, minha pergunta, Sr. General, é a seguinte: quais são,
efetivamente, os projetos existentes hoje por parte do Presidente da
República, nessa linha, para resolver esse problema, que é aflitivo para a
sociedade brasileira? Quais são os projetos?

O Gen. Alberto Mendez Cardoso - Sr. Deputado, sobre a primeira parte do
seu pronunciamento, à exceção do que foi dito sobre a Justiça Militar, assino
embaixo. Se me entregassem um documento com essas idéias, eu assinaria
embaixo, com exceção do que diz respeito à Justiça Militar. Acho que essa é
a justiça mais ágil que existe no Brasil atualmente. Se existem distorções,
elas de que ser corrigidas, mas a agilidade dessa justiça permite a rapidez da
punição.

Sobre os projetos, eles se encontram no Plano. São cerca de 124 medidas,
dividas em 13 compromissos. O Plano está ai. No entanto, existem algumas
medidas imediatas. Vou deixar uma cópia para V. Exa. também. São cerca
de 33 medidas imediatas que foram retiradas daquelas 124 e que visam a
atender emergências. O Governo Federal reconhece que existe uma
emergência acompanhada de uma urgência que tem de ser enfrentada. E por
isso que ele elaborou esse plano, que está sendo implementado por meio do
Ministério da Justiça. Como disse anteriormente, como toda obra humana,
ele tem imperfeições que devem ser discutidas, como estamos fazendo.
Daqui certamente sairão sugestões para o seu aperfeiçoamento. Mas a
própria criação do Fundo Nacional de Segurança Pública é uma medida
imediata. E pouco dinheiro? Pode ser, porque o problema é muito grande.
Mas, nos três próximos anos, há uma previsão de R$3.000.000.000,00 para a
segurança pública de maneira geral. Esse plano recebe agora
R$330.000.000,00. A cada um dos dois anos que se seguem.
R$500.000.000,00. É um plano voltado para o reequipamento das polícias
basicamente. E um plano para investimento, não para custeio. Vemos aqui a
construção de penitenciárias. Pela primeira vez, fala-se em construir uma
penitenciária federal, para os crimes federais-

0 Sr. Presidente - Solicito ao General que entregue à assessoria da
Presidência o documento, a qual irá tirar cópia para todos os Deputados e
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entidades que estão participando deste evento.

A Deputada Federal Zulaié Cobra - Sr. Presidente, não sou General, mas
também gostaria de apresentar o meu voto da relatoria junto à Comissão de
Segurança Pública, para ser distribuído também às pessoas que se
interessarem . E claro que, em primeiro lugar, está o Plano Nacional de
Segurança Nacional, com todo o respeito, mas a Deputada está aqui para
colaborar, porque o povo sabe nos dar muitas sugestões. Muito obrigada-

0 Gen. Alberto Mendez Cardoso - A Sra. Deputada não é General, mas é
Marechal-de-Campo.

O Sr. Presidente - A Presidência determina à assessoria que providencie
as cópias e as entregue aos Deputados e às entidades que aqui estão
conosco. O Sr. Mateus Barcelos, Presidente da Cãmara de Dirigentes
Lojistas de Betim, representando o Conselho de Defesa Social de Betim, fará
a apresentação da proposta ao vivo. Esta conferência está sendo transmitida
para Betim.

O Sr. Mateus Barcelos - Estamos trazendo aqui as propostas do Conselho
de Defesa Social de Betim, que as vem discutindo há mais de um ano. Esse
Conselho é integrado por toda a sociedade, pela OAB, pela CDL de Betim,
pelo Poder Judiciário, pela Promotoria Pública, cujos membros estão, neste
momento, reunidos na sede da CDL de Betirn. Nossas propostas são muito
amplas. Elas contemplam não só a parte de Betim, mas medidas que serão
tomadas em âmbito nacional, estadual e municipal. Esse Conselho tomou a
iniciativa de trazer aqui, hoje, essa proposta, por via do gabinete do Deputado
Ivair Nogueira. Gostaria de dizer que essas propostas são muito amplas, mas
não poderíamos deixar - de discutir todos os tópicos que envolvem a
segurança pública. Passamos a esta Casa essa primeira proposta

O Sr. Presidente - Temos cinco perguntas dirigidas ao Cel. José Vicente da
Silva Filho. Entendemos que poderiam ser feitas em bloco.
Excepcionalmente, o Cel. José Vicente poderá contar com até 5 minutos para
sua resposta. A primeira é do 3 0-Sargento José Luiz Barbosa, da Associação
dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares. E a seguinte: "Sabemos que
estudos e pesquisas são realizadas sobre a cultura e estrutura da Policia
Militar de São Paulo, que não é diferente da de outros Estados, excetuando-
se as peculiaridades regionais. Que conclusões e propostas poderão ser
efetivamente implementadas para inovar e transformar essa cultura e
estrutura organizacional?".

VS A segunda é de Castilho Juarez Dias Barbosa, da Prefeitura Municipal de
Caetanópolis: "A prevenção contra a violência não deveria fazer parte do
currículo escolar? Creio que evitaríamos desvios de conduta. Qual a opinião
do Coronel?".

A terceira, de Mines Daniana Angelo, do Grupo Garra - Mulheres do
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Taquaril: "O que será feito pela segurança para acabar com o medo de
sair nas ruas de Seio Horizonte e com as mortes que vêm acontecendo
ultimamente?'.

A quarta, de Silvana A. da Silva, da Associação Comunitária do Bairro São
Pedro: "O que o senhor quis dizer quando disse que onde há pessoas pobres
não existe violência?".

A última pergunta é de Maria Inácia de Carvalho, da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte e membro do Núcleo de Ação pela Cidadania: tomo autora
do programa Estagiário Cidadão, da Prefeitura de Belo Horizonte, reconheço
como uma das importantes formas de diminuir o índice de violência o
investimento nas políticas públicas preventivas, voltadas para os jovens.
Quais projetos o senhor apontaria como os principais a serem desenvolvidos
com jovens no Brasil?".

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, só gostaria de complementar a
fala do Mateus, nosso representante de Betim, Presidente da CDL local;
agradecer às autoridades de Betim que participam do Conselho de Defesa
Social, os Juizes, Promotores, etc. e dizer que essas sugestões farão parte
da discussão que continuará nesta Casa.

Como relator de uma das mais importantes CPIs já realizadas nesta Casa,
a CPI do Sistema Penitenciário, tive a oportunidade, juntamente com outros
Deputados, de fazer algumas declarações importantes. Uma delas é que
acho que a Policia Civil, hoje, está na contramão da lei ao vir tomar conta de
preso. Naquela época, há dois anos, sugerimos que os presos deveriam ser
comandados pela Secretaria da Justiça, e não pela Polícia Civil. A Policia
Civil tem o seu papel de investigação, o seu papel judiciário, e, muitas vezes,
alguns casos não são apurados devido à escassez de funcionários do
pequeno quadro de pessoal, justamente nessa posição que a policia tem,
pois não é dever seu tomar conta de presos.

Sou favorável à unificação dos comandos das Polícias Civil e Militar e
gostaria de fazer uma pergunta dirigida à Deputada Zulaié Cobra: A
desmilitarização das policias é fato indissociável da unificação? Uma policia
estadual, como se propõe, teria, portanto, uma natureza não militar? Como
seriam as condições de hierarquia e disciplina nesse novo modelo?

O Cel. José Vicente da Silva Filho - Com relação ã primeira questão, sobre
como mudar a cultura da PM, ou seja, esse conjunto de hábitos que existem
na Polícia Militar, gostaria de dizer que as organizações públicas do Brasil, de
maneira geral, são extremamente burocratizadas, o que dificulta o seu
desempenho. As Polícias Militares têm um problema muito sério, que é a
predominância da cultura militar. Quase a totalidade dos Comandantes da
PM não vêm de quadros de experiência de policiamento, passaram a vida na
burocracia ou em serviços especializados. Isso também é muito comum na
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Polícia Civil- A mudança que precisa ocorrer nessas organizações é que
elas têm de se voltar para a realização do seu trabalho de policiamento, pois
estão muito distanciadas disso. Hoje, o policiamento requer muito mais
competência gerencial do que a organização militar propriamente dita.

Com relação à pergunta de Caetanõpolis, sobre a prevenção fazer parte do
currículo escolar, pode até fazer, mas a questão da prevenção da violência
deve ser uma preocupação de todos os professores, de todos os pais, de
toda a sociedade. Não se pode colocar isso apenas como matéria escolar,
como acontece com outras matérias. Essa deve ser uma preocupação global,
e não apenas de uma matéria curricular-

0 Grupo Mulheres do Taquaril formula a questão: como caiar o medo de
sairás ruas e acabar com as mortes? Precisamos colocar isso em níveis que
a sociedade possa tolerar. Como está na segunda página da Bíblia, Caim
matou Abel, e não foi por falta de policiamento ou de algo desse ti po. Esse é
um mal que está no ser humano, que precisa controlar seus impulsos por
meio da ação social, por meio de uma ética de convivência.

Mas a sociedade precisa se envolver cada vez mais nessa prevenção
social e ampliar sua capacidade de socorrer o mais pobre. O pais mais
solidário do mundo hoje, não à toa, é também o mais rico. Metade da
população economicamente ativa dos Estados Unidos dedica, de graça,
algum tempo ou alguma obra para seus irmãos, o que representa mais de
US$300.000.000.000,00 de ajuda prestada aos que mais necessitam. Isso,
lá. Já a nossa taxa de solidariedade é muito baixa; abandonamos muito os
que precisam de nós. Quem tem um pouco para dar - tempo, dinheiro ou
mesmo inteligência - deve dar. Esse privilégio da vida precisa ser repartido.
Esse é um aspecto extremamente importante, porque, se não houver
eficiência na solidariedade, a sociedade vai pagar muito caro por isso.

Quando disse que onde há pobres a violência é menor, não quis dizer que
não haja violência. Até digo isso porque a classe média alta imagina que um
muro a separa dos pobres e que a policia são as colunas desse muro -
chama a policia para protegê-la dos pobres. Quando falamos que o
desemprego acarreta violência, estamos imaginando que o pobre
desempregado vira bandido, e isso é um grande preconceito. Há muitos
jovens de classe média alta se envolvendo em desordens e crimes. O que
ocorre é que os pobres, se abandonados, terão grande estímulo para
participar do crime. O conjunto de frustrações e as maiores oportunidades
para o crime realmente facilitarão muito o ingresso de jovens na
criminalidade, como acontece cada vez mais - a população de São Paulo
cresceu 8% nos últimos cinco anos, enquanto os assaltos cresceram 130%
no mesmo período, porque se ofereceu a oportunidade para o ingresso
desses jovens na criminalidade.
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Para concluir, a sociedade parece não conhecer o fato de que o jovem

precisa de muito pouco para participar do empreendimento da melhoria da
sociedade - não precisa tanto de escolas de informática, ainda que sejam
muito úteis. Muitas vezes, precisa mais de uma mão no ombro, que pode ser
o Projeto Axé, na Bahia, ou o projeto da Xerox, no morro da Mangueira, no
Rio de Janeiro. Enfim, qualquer coisa que se faça para o jovem, que lhe dê a
mínima perspectiva de futuro pelo caminho da honestidade e da ética, ele
aceita com facilidade incrível, só que nós, a sociedade, estamos negando a
ele essa oportunidade.

O Sr. Presidente - A Presidência deseja informar aos participantes que se
encontram no Plenário da Assembléia Legislativa que, neste momento,
vamos abrir a participação para o interior, pois temos prazo definido com a
EMBRATEL. Portanto, será concedido o prazo de 10 minutos para a
participação, ao vivo, de representantes de municípios que se encontram nas
salas de teleconferências nas cidades anteriormente citadas. Neste
momento, entramos em contato com Pouso Alegre.

O repórter André Werlang - Em Pouso Alegre, diversos segmentos da
sociedade participam da discussão sobre segurança pública, por meio da
teleconferência. Aqui estão representados o Poder Judiciário, a OAB, o
Ministério Público, a Prefeitura Municipal, a Polícia Civil, associações de
moradores, a Faculdade de Direito do Sul de Minas, a Pastoral Carcerária e a
Associação Comercial- Para ampliar a discussão sobre a violência, problema
cada vez mais freqüente também nas cidades do interior, foi convidado um
detento, que contribuiu com sugestões e com uma visão diferente sobre a
segurança pública.

Ele destacou a questão da reabilitação de ex-presidiários e sua
reintegração ao mercado de trabalho e à sociedade, o que, muitas vezes, é
dificultado, fazendo com que essas pessoas voltem à delinqüência O
coordenador desta sala de debate é o Deputado Chico Rafael.

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, quero, na sua pessoa,
cumprimentar os demais integrantes dessa Mesa. Não há aqui nenhuma
discriminação ou desrespeito à Deputada Zulaiê Cobra, apenas faço assim
dada a exigüidade do tempo. Queria ressaltar que a comunidade de Pouso
Alegre está presente hoje, nesta conferência, participando, sugerindo e
apresentando sugestões na tentativa de minimizar as graves conseqüências
que a violência tem causado á nossa comunidade.

Pouso Alegre, por sua pujança económica, pela forma como vem se
desenvolvendo, não é diferente. A maior preocupação de toda nossa
população é em relação à violência.

O Governo Federal apresentou, há poucos dias, o Plano Nacional de
Combate á Violência. Discutindo com a comunidade, chegamos à conclusão
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de que não adianta investirmos apenas dinheiro no combate à violência.
Temos a impressão de que vamos debelara flagelo da violência apenas com
o reequipamento da policia ou com um novo programa de combate à
violência. Entende a comunidade de Pouso Alegre que precisamos combater
as causas.

Sob esse aspecto, não conseguimos ver nada nesse Plano Nacional de
1 

Combate á Violência do Presidente Fernando Henrique. Por isso, fazendo
parte dessa Mesa o Ministro da República, gostaríamos que o senhor levasse
ao Presidente Fernando Henrique a informação e o clamor da população de

1 Pouso Alegre. Achamos que só conseguiremos combater a violência olhando
o aspecto social do nosso povo, gerando emprego e condições dignas de
vida.

Não acreditamos que todos os que participam da violência, que cometem
crime, nascem predestinados a ser criminosos. O homem é produto do seu
meio. Entendemos que combater a violência é também dar condições dignas
de vida ao nosso povo, o que, infelizmente, não vem ocorrendo ao longo dos
anos.

No debate, entendemos que a unificação das policias é um caminho para
reduzirmos o nível de violência em nossa comunidade. Por sugestões do
Ministério Público e dos Juizes presentes a esta conferência, chegamos à
conclusão - e fica a discussão para a Mesa - que uma das fórmulas que
poderiam acelerar o julgamento dos processos criminais seria a ampliação da
competência do juizado especial, criado pela Lei n° 9.099, para os crimes de
até dois anos de pena. Hoje, o juizado especial tem competência para julgar
os crimes apenados com até um ano.

Gostaríamos que a Mesa e, particularmente, a Deputada Zulaiê, que
trabalha nessa questão, levasse à sua Comissão e aos parlamentares que a
compõem a sugestão de ampliação da competência dos juizados especiais
para processar e julgar crimes apenados com até dois anos.

Com relação ao inquérito policial, ouvimos de várias pessoas envolvidas
nessa questão que ele acaba se tornando uma peça obsoleta uma vez que,
após ser formalizado junto às delegacias, o Ministério Público, muitas vezes,
é obrigado a refazer todas as investigações, repetindo trabalhos que já foram

t feitos nas delegacias. Queremos que seja debatida a questão do inquérito
policial, objetivando dar maior celeridade ao julgamento dos processos.

Também ouvimos um detento que está cumprindo pena na cadeia pública
de Pouso Alegre. Indagamos dele por que muitas vezes aqueles que
cumprem pena retornam à criminalidade. Ele nos disse que é voz única junto

.. aos detentos que, todas as vezes que cumprem parte da pena e saem, não
-é conseguem retornar ao mercado de trabalho em razão da discriminação que

existe contra os ex-presidiários.
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Por isso, queremos que a Mesa debata sugestões de se criarem

programas de readaptação e recolocação dos ex-presidiários, para que eles
possam se sentir parte da vida útil da sociedade.

Também temos sugestões para criarmos as secretarias municipais da
segurança pública, transferindo parte dessa responsabilidade para a
comunidade local. Podemos detectar, finto aos participantes dessa reunião,
que, muitas vezes, o município não se sente estimulado a participar de
discussões sobre segurança porque entende que essa competência é do
Estado. A partir do momento em que conseguirmos trazer essa discussão
para os municípios, conseguiremos maior participação da sociedade.

Por fim, há a questão da responsabilidade criminal dos menores de 16
anos. Os participantes dessa conferência aqui, em Pouso Alegre, entendem
que é necessário reduzir a idade dos menores para efeito de
responsabilidade criminal e para inicio de um trabalho. Temos aqui uma
instituição que se chama PROMENOR. Ela não está conseguindo menores
acima de 16 anos para suprir seus quadros. E essa entidade presta serviços
a diversos órgãos deste município. Queríamos que essa idade para o inicio
dos trabalhos fosse reduzida para 14 anos.

Essa é a participação de Pouso Alegre neste debate. Sr. Presidente, era o
que tínhamos que dizer.

A Deputada Federal Zulaié Cobra - Quero responder, Sr. Presidente, com
relação ao que foi dito pelo Deputado em Pouso Alegre, com relação aos
juizados especiais.

Em alguns Estados, estão sendo instituídos juizados especiais Criminais. A
presença de advogados não  prevista nesses juizados. Portanto, os pobres,
que representam 99% da população carcerária, ainda vão ser julgados, sem
advogado, por juizados especiais em delitos que condenam em até 2 anos de
reclusão. Quer dizer, novamente uma injustiça que se faz contra os pobres
neste Pais. Sei que os juizados especiais agilizam muito a justiça. Mas, com
relação ao aspecto criminal, tenho ainda muito receio.

O Cel. José Vicente, que é muito bom no que fala, tornou a dizer que os
homens que ficam nos quartéis não vão para o policiamento, portanto não
têm noção do que seja isso. Complemento o termo "noção" com a palavra
"científica", e isso não vale para um ou dois quartéis, mas para todos os
quartéis brasileiros-

0 inquérito policial não vai bem, porque a polícia também não está bem.
Precisamos melhorar as condições de investigação da policia. Ninguém fala
da policia técnica, ninguém fala da perícia feita pela policia, porque não há
dinheiro para fazer perícia neste Brasil.

Temos de modificar a segurança pública como um todo. Não dá para ficar
apenas na investigação, sem que haja uma penda eficiente. Hoje, crimes
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não são desvendados, porque a perícia criminal é falha: os peritos
criminais não têm a formação necessária e falta dinheiro para subsidiá-los. O
dinheiro vai para a segurança pública de maneira generalizada, e não para os
setores adequados.

Por falar em dinheiro, falou-se aqui, hoje, de guardas municipais, de polícia
municipalizada. O governo federal dos Estados Unidos manda
US$3.000.000.000,00 só para Nova lorque. Gostaria que nosso Governo
Federal mandasse bilhões de reais para os Estados que precisam,
principalmente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por que não
manda mais?

Temos aqui o General, que é Ministro da confiança do Presidente da
República, a quem dizer: vamos aumentar os recursos da segurança pública
para os Estados. Se Nova lorque, que é o cartão de visita dos Estados
Unidos, recebe US$3.000.000,000,00 por ano, por que não aumentar
também nossa cota?

A guarda municipal, que ninguém citou, é algo moderno, necessário, que
também estamos criando na reforma. E mais: o Coronel da reserva, Josias
Quintal, que hoje é Secretário da Segurança Pública do Governo do Rio de
Janeiro, disse que, quando tentou colocar guarda municipal em Campos, sua
terra, os policiais militares o impediram.

Portanto, sem briga e sem discussão, temos ai a possibilidade de melhorar
a situação de todos os policiais brasileiros, em prol de um único objetivo: a
segurança pública.

O Sr. Wladimir Sérgio Reate - O inquérito policial nada mais é que um
procedimento administrativo investigatôrio. E algo que se processa na fase
da apuração, com vistas a subsidiar uma eventual ação penal, para que o
Judiciário possa julgar.

Não se inventou ainda, neste País, nada que pudesse substituir o inquérito
policial. Pode apenas ser remodelado. Tanto o inquérito é uma peça
importante, que o Ministério Público usa o inquérito civil, e o Supremo
Tribunal Federal já decidiu que não cabe ao membro do Ministério Público
realizar diretamente tais investigações, mas requisitá-las á autoridade policial
competente, conforme a Constituição - Recurso Extraordinário n° 20547319.

As criticas feitas ao inquérito policial são, com razão, combatidas com o
argumento do excesso de trabalho. A peça em si é um instrumento
administrativo investigatório extremamente importante para a apuração das
infrações penais. Portanto, neste país continental, ainda não se fez coisa
melhor.

A Deputada Elaine Matozinhos - Há 21 anos à frente da policia operacional,
como Delegada de Policia, sei que atacamos conseqüências. As causas
estão fora das mãos dos profissionais de segurança pública.
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Esta Casa tem trabalhado muito pela segurança, por meio de seu

Presidente e da "bancada da segurança", codinome carinhoso que demos
aos três Deputados que vieram da segurança pública.

Corre na Casa, uma proposta de emenda à constituição de minha autoria,
que trata da inamovibilidade dos Delegados de Polícia. A CPI Carcerária de
Minas constatou quão vulnerável fica a situação dos Delegados, quando
começam a lidar com o crime organizado.

A Deputada Zulaié Cobra disse muito bem que a polícia tem em relação à
magistratura e o Ministério Público, ficado em posição de inferioridade
Sabemos que a força que o Ministério Público tem hoje se deve à
inamovibilidade.

Gostaria que V. Exa. nos informasse se a inamovibilidade da autoridade
policial já foi pauta de discussão.

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - A Deputada fez uma colocação precisa.
Não entendi até hoje por que a Polícia faz vista grossa a essa reforma. Quero
que os policiais federais, hoje chamados civis investigadores, a Policia Militar,
que é ostensiva, armada, uniformizada e de rua, todos tenham as mesmas
prerrogativas que têm o Juiz e o Promotor: inamovibilidade e irredutibil idade
de salários.

O Dr. Wladimir Reale, ao falar do inquérito policial, defendeu a seriedade
do policial civil. O problema é que há muita intromissão política no inquérito.
Não podemos ficar ao sabor da fragilidade da policia. Falo de fragihdade em
todos os sentidos, falo da fragilidade da Polícia Federal também. Mataram.
há pouco tempo, um Delegado da Polícia Federal de alto porte. A coisa não é
fácil neste pais. Nenhuma policia está garantida na Constituição.

Falo sobre a policia do Brasil, e estou discorrendo sobre um fator, não
sobre causas, já que aqui, hoje, inverteram um pouco a situação. Há 33 anos,
milito na área criminal, mas encontro-me falando apenas sobre a policia,
razão pela qual aqui estou. Estou me dedicando exclusivamente à reforma da
segurança pública, como o fiz, nos últimos dois anos com relação à reforma
do Poder Judiciário. Portanto, concordo com a senhora: a policia tem que ter
inamovibilidade, irredutibilidade de salários. Em relação à vitaliciedade, ainda
estamos analisando, por se tratar de questão que não nos agrada muito. Mas
a policia tem que ter os mesmos valores e a dignidade que tem o Poder
Judiciário.

O Sr. Presidente - Neste momento, passamos a transmitir de Governador
Valadares.

O repórter Cézar Luz - Aqui em Governador Valadares temos a presença
de várias entidades representantes da sociedade civil, dos poderes públicos,
discutindo várias questões que implicam a segurança pública do Brasil. O
Deputado José Henrique, que está conduzindo os debates, apresentará
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algumas das questões que foram levantadas no Plenário de Governador
Valadares.

O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, senhores membros da Mesa
que participam deste debate, estamos, em Governador Valadares, discutindo
com a comunidade e representantes de instituições da região Leste de Minas
Gerais. Entre as propostas e preocupações que observamos por-parte do
público aqui presente, ressalta-se a questão da educação e da participação
da comunidade no tocante à segurança pública. Entendemos que esse
debate é importante para a apresentação de propostas em nível federal e
estadual. Deveremos apresentar propostas para médio e longo prazo, mas
necessitamos de uma resposta mais imediata para o problema angustiante
da violência e da criminalidade.

Apresentarei uma primeira pergunta, fruto de um consenso, à Dra. Zulaiê
Cobra: entendemos que o município seria o maior interessado em discutir e
apresentar proposta para o combate à criminalidade. Qual o modelo para as
guardas municipais, considerando-se as limitações constitucionais? Como
municipalizar a questão da segurança pública, destinando ao município a
resolução de pequenos delitos e infrações?

Temos também uma segunda pergunta, dirigida ao Gen. Alberto Cardoso:
"Encontramo-nos em Governador Valadares, uma das grandes cidades do
Leste mineiro, região que tem graves problemas de segurança pública por
ser corredor de tráfico de drogas e entroncamento rodoviário e ferroviário.
Como tratar a questão, do ponto de vista regional? Como o Governo Federal
pode ajudar, encaminhando soluções concretas para os problemas
regionais? Como regionalizar a questão da segurança pública? Estas são
preocupações de toda a região, que faz divisa com os Estados da Bahia,
Espírito Santo e Rio de Janeiro, encontrando-se desprotegida e sem
fiscalização.

Trazemos um comentário, de todos os presentes, relativo à forma de
obtenção de maiores recursos financeiros para a seguranca pública, mais
estrutura para o trabalho dos agentes policiais e independência logistica.
Sabemos que a Assembléia Legislativa, através das CPls, das audiências
públicas, da Comissão de Recursos Humanos, da Comissão de Justiça, tem
apresentado propostas para resolver o problema da criminalidade, através de
mais segurança pública no País. Muito obrigado.

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - Com relação à colocação das guardas
municipais, já há uma proposta de emenda à Constituição, que não é de
minha autoria, mas sim de um grande jurista paulista, Antõnio da Silva, que
também apresentou uma proposta de emenda á Constituição, que foi aceita
por nós quando da primeira Comissão Especial de Segurança Pública.
Portanto, os municípios poderão fazer convênios para que possamos ter as

rÀ
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guardas municipais montadas. Isso é importantíssimo para o Brasil.
Temos vários municípios no Estado de São Paulo, que é o meu Estado, que
não têm policial militar, porque a tropa da Policia Militar de São Paulo, que
tem 80 mil homens, ainda é pequena para atender a todos os municípios.
Muitos deles reclamam que têm apenas dois policiais militares ou apenas
cinco. Não podemos por ciúmes, deixar de criar as guardas municipais,
porque elas são uma realidade. Em Nova lorque, a polícia é municipal.
Portanto temos exemplos de outros países.

E com relação à questão do preso, quero falar que o Estado não tem
interesse no preso, porque o ex-presidiário o egresso de uma casa de
detenção não pode fazer concurso público. E regra fundamental. Se nem o
Estado quer o preso, a sociedade também não quer. Participei de um
programa, durante oito anos, que tinha a maior audiência de São Paulo, que
era o Programa do Paulo Lopes. Quando se falava em preso, o povo que
ouvia o rádio falava que preso era bobagem, que devia ser morto. Então, a
sociedade se esquece de que o preso que matou, que estuprou, fica preso
por cinco, dez ou quinze anos e depois volta. A pena tem dois objetivos: um é
punir e o outro é recuperar. Mas a política das penitenciárias ainda é fraca,
porque os Governos não estão preparados. Eles não sabem ainda o que é
segurança pública. Falam em saúde, falam em educação, falam em várias
coisas, mas, hoje, o tema é segurança pública. Com todo respeito à saúde, à
educação, à formação, o que estamos discutindo é a conseqüência, que é 
segurança para todos nós.

O Gen. Alberto Mendez Cardoso - Sobre o município na segurança pública,
o municipalismo brasileiro dá ao município uma vocação de prevenção.
Nessa idéia, o Governo Federal está, por exemplo, municipalizando a
prevenção ao uso de droga. E a droga, sabemos, perpassa a quase
totalidade dos crimes que envolvem essas preocupações de segurança
pública. No dia 26 passado, 5.507 Prefeitos receberam a comunicação da
Secretaria Nacional Antidrogas orientando como organizar seus conselhos
municipais para diminuir a demanda de droga no município. Diminuindo a
demanda, diminui-se a tendência ao crime.

Ainda nessa área de prevenção, o Plano Nacional de Segurança Pública
prevê mais de 90 mil bolsas de ensino à distância para multiplicação
daquelas pessoas que realmente transmitem as idéias preventivas.

Quanto a Governador Valadares ser um corredor do trá f
ico de drogas, o

plano prevê a atuação conjunta da Polícia Federal, da Policia Rodoviária
Federal, com o apoio eventual das Forças Armadas, em ações nesses
entrocamentos e nesses eixos onde há maior incidência do crime.

Quanto às guardas municipais, dentro daquela vocação dos municípios
brasileiros, elas são estimuladas na sua criação e voltadas, não para
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repressão, mas para as atividades de proteção ao património e nas
atividades de controle -do trânsito.

O Sr. Presidente - Agora, entramos em contato com Varginha.
A repórter Isabel Souza - Aqui em Varginha temos a presença de várias

entidades representantes da sociedade civil, dos poderes públicos:
segurança pública de Varginha, Maçonaria, Câmara Municipal, Junta
Comercial, Prefeitura de Varginha, Secretaria de Assistência Social,
Ministério do Trabalho, Conselho Tutelar, Polícia Federal e Corpo de
Bombeiro.

No mês passado, os Vereadores se reuniram com representantes da
comunidade para discutir propostas que possam melhorar a segurança
pública na cidade. Entre os assuntos discutidos estão a requalificação dos
policiais para resgatar a credibilidade da polícia e também a participação dos
municípios na segurança pública, com a criação das guardas municipais

Ao meu lado está o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, do PMDM,
coordenador dos debates na cidade, que exporá os assuntos discutidos pelos
representantes presentes.

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa, estamos em Varginha discutindo o problema da segurança
pública.

Houve boa participação, e foram selecionadas as seguintes perguntas: do
Sr. Carlos Henrique, representante do Conselho Tutelar de Varginha, dirigida
ao Cel. José Vicente da Silva Filho: "Causa-nos preocupação, quando
constatamos que vários municípios apresentaram propostas relativas à
alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto é o ideal ou
deve ser reformulado para diminuir a delinqüência e a impunidade?".

As próximas perguntas são dirigidas à Deputada Zulaiê Cobra. Pergunta do
Sr. Fábio Cardoso Lousada, da Associação de Segurança Pública de
Varginha: Como podemos falar em segurança pública a um cidadão que
passa fome e mora debaixo das pontes- Não seria mais prudente cuidar
inicialmente da mobilização popular para resolver esse problema que aflige
até o bandido?".	-

Pergunta feita pelos representantes da maçonaria mineira de Varginha:
"Qual a competência do município em relação à segurança pública, formação
de guarda municipal, por exemplo, função até então do Estado? Além disso,
sabendo que os municípios são responsáveis pela complementação
financeira nas questões de segurança pública, o que tem feito o Estado para
adequar a necessidade de recursos à nova lei de responsabilidade fiscal?".

O Sr. Presidente - Neste momento, transmitimos do Município de
Divinópolis.

A repórter (Vânia Turce) - Em Divinápolis, a repercussão do Movimento
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pela Segurança e Vida foi muito grande. Nesta manhã os principais
segmentos da sociedade atenderam ao convite da Assembléia Legislativa.
Estão presentes políticos da região, Juizes, Promotores, advogados,
Delegados, representantes da maçonaria mineira, associações comunitárias,
imprensa, professores universitários, comerciantes, enfim, todos os que têm
interesse na segurança pública em nosso Estado.

O coordenador deste debate em Divinópolis é o Deputado Marcelo
Gonçalves, do PDT. Por que V. Exa. acha que tantas pessoas se engajaram
nesse movimento?

O Deputado Marcelo Gonçalves - Hoje é fundamental a segurança, por isso
toda a região Centro-Oeste está presente em Divinópolis.

A primeira pergunta é dirigida ao Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Anderson Adauto: "Por que a Defensoria Pública, que faz parte do
tripé Judiciário do Ministério Público, ficou fora do plano?".

Temos três perguntas dirigidas à Deputada Zulaié Cobra: Em que
aspectos o Piano de Segurança Pública se preocupou com a questão da
criança e do adolescente infrator? Na Colõmbia, a tentativa de unificação das
polícias não deu certo. A senhora não acredita que esse mesmo fator poderá
ocorrer no Brasil? Visando a conter a violência, pensa-se na unificação das
policias. O que é pensado em termos de repressão ao criminoso, já que o
Judiciário apenas aplica a lei feita pelo Legislativo e acaba ficando diante do
povo como culpado pela impunidade?".

Outra questão já foi até respondida, mas, como estão presentes aqui
representantes da maçonaria mineira de 23 municípios, da 11a
gostaríamos de registrá-la: "Por que não incentivar a criação das guardas
municipais?".

Também queria fazer uma pergunta pessoal ao Gen. Alberto, já que
Divinópolis é uma das grandes cidades da região Centro-Oeste e é
sabidamente um grande corredor do tráfico de drogas. Foi instalada uma
delegacia federal em Uberlãndia, já existe uma em Uberaba, e a distãncia
aproximada entre as duas cidades é de 100km. E em Divinópolis, que
abrange uma grande região, onde sabidamente temos um corredor de
drogas, não houve essa instalação. Qual o critério para a instalação de
delegacia da Polícia Federal? Eram essas as perguntas, Sr. Presidente.

O Cel. José Vicente da Silva Filho - Foi feita uma pergunta sobre alteração
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que deve ser feita uma
revisão â luz da realidade das grandes cidades. Temos menores, crianças e
principalmente adolescentes a partir de 15 anos cometendo crimes
violentissimos e de forma reincidente. No meu entendimento - e acho que
isso deve ser discutido pela sociedade -, esses jovens têm de ser tratados
diferentemente do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Devem
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ter um tratamento como criminosos que são, em processos com amplo
apoio de psicólogos e advogados e com a reclusão em locais adequados.
Mas não se deve achar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma
peça na qual cabe alteração.

Estou vendo que está havendo um consenso favorável às guardas
municipais, e temos dezenas delas no Estado de São Paulo. Conclui uma
pesquisa esta semana mostrando que as cidades mais violentas de São
Paulo são justamente as que têm guardas municipais. Uma guarda municipal
com dez homens custa quase R$150.000,00 por ano. Esse dinheiro pode ser
mais bem-investido em prevenção social e até na ajuda á polícia-

Não é fácil, como se pode imaginar, fazer um trabalho de polícia. Não é
apenas colocando uniforme e fazendo um treinamento que se poderá
substituir um policial militar, que tem uma estrutura tradicional, uma cultura de
supervisão e treinamento. E observamos isso claramente em todas as
cidades do Estado. Não se pode comparar, ainda que se deva voltar ao
policiamento do Estado, com o interesse muito maior pelos municípios, o qual
se tem hoje.

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - Completando a questão de Varginha,
queria me referir ao ponto sobre a segurança pública e o cidadão. Estamos,
mais ou menos, invertendo os papéis. A guarda municipal é importante, sim.
Ela tem um objetivo, que não é a repressão. A repressão é objetivo do
Estado, por meio da segurança pública e da Polícia Militar. Mas tomar conta
de prédios, ver o trânsito, tomar conta de presídio, isso pode ser feito! A
Policia Militar não pode tomar conta de presídio, ela não pode tomar conta de
preso. Nem a Polícia Civil pode tomar conta de preso. Preso é
responsabilidade da justiça.

Falava-se em Divinópolis da Defensoria Pública, e fizemos uma reforma
para dar autonomia financeira e administrativa à Defensoria Pública. O Plano
Nacional de Segurança Pública não fala em Defensoria Pública. Aliás, o
Plano é do Governo Federal, do Executivo.

Estamos assentados nesta mesa juntamente com o Executivo e o
Legislativo Federal. Não interferimos nesse Plano. Não fomos convidados a
participar de sua elaboração. E preciso dizer isso. Portanto, a questão da
Deferisoria Pública faz parte da reforma do Poder Judiciário. E claro que ela é
essencial para a população, que se vê às voltas com a polícia.

Quanto à Guarda Municipal, os senhores acabaram de ver, de novo, esta
situação difícil que é obter a aceitação dessa Guarda por parte da Policia
Militar A Guarda Municipal está presente hoje em vários municípios. Não sei
se é verdade que esses municípios tenham se tornado mais violentos. Essa
foi uma observação feita por um Coronel da Policia Militar, hoje pesquisador
da segurança pública. A Guarda Municipal vem preencher uma lacuna, e o
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Estado, realmente, está falhando aí. O município está preenchendo essa
lacuna. Aliás, sou mais município que Estado. Nós vivemos é no município. E
o município que cresce e que precisa ter força própria. Portanto, vamos criar,
sim, as Guardas Municipais para determinados objetivos, sem prejuízo da
polícia ostensiva, repressiva ou da ronda das Policias Militar ou Civil.

O Gen. Alberto Mendes Cardoso - Sobre a Defensoria Pública, a Medida n°
89 do Plano Nacional de Segurança Pública prevê a sua participação nos
centros integrados de cidadania. Ela estimula a presença da Defensoria
Pública nesses centros. Eles terão representantes do Poder Judiciário, do
Ministério Público, da Defensoria Pública e das policias, além de outros
serviços públicos voltados para as demandas básicas do cidadão.

Quanto aos postos da Polícia Federal, o Plano prevê a cria ção de 21
Delegacias de Policia Federal pelo Brasil todo. Fico devendo ao
representante de Divinópolis a resposta sobre se essa cidade está incluída,
uma vez que esse Plano é do Ministério da Justiça, e não o tenho aqui. Mas
a resposta será encaminhada a ele.

Com relação ao Plano, muitas pessoas foram ouvidas. Quanto àquelas que
não foram chamadas especificamente, ou seja, formalmente para assentar e
conversar sobre o assunto, já tínhamos conhecimento profundo de suas
idéias. Estivemos conversando muitíssimas vezes com a nossa querida
Deputada sobre segurança pública e sobre o Poder Judiciário. As suas idéias
estiveram bastante enraizadas em minha mente durante a elaboração das
propostas apresentadas. Muitas delas estão no Plano, inclusive a Medida n°
89, que fala em Defensoria Pública. Muito obrigado.

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - Um aparte. Só tomamos conhecimento
do Plano, Sr. Ministro, junto com a imprensa. O que sentimos no Legislativo
Federal foi que esse plano não foi passado às mãos dos Deputados
Federais, principalmente daqueles que estiveram com o senhor e com outros
Ministros ligados a essa área. Não tivemos acesso ao Plano. A Comissão
Especial de Segurança Pública requereu o Plano antes de sua divulgação,
mas não o recebemos. Dai porque fazemos esta critica, que não é tão
violenta assim, mas que precisa ser registrada.

O Gen. Alberto Mendes Cardoso - A Deputada tem toda a razão quanto a
essa segunda parte.

O Sr. Presidente - Agora, falamos com Conselheiro Lafaiete.
O repórter Carlos Menezes - Aqui, em Conselheiro Lafaiete, estão

participando desta videoconferência as seguintes autoridades e lideranças
comunitárias: o Juiz Diretor do Foro, Dr. José Aluisio; o Promotor de Justiça,
Carlúcio Dias; o Presidente da? Subseção da OAB, Nilo Néri; o Delegado
Regional de Segurança Pública, Pedro Loureiro; o Presidente da Federação
das Associações de Moradores de Lafaiete, Geraldo Lopes; o Presidente do
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Lions Clube Alvorada, Luiz Maurilio; o Presidente do Lions Clube Lafaiete
- Centro, António Ferreira; o Secretário Executivo da AMALPA, Argemiro
Mendes Júnior - Lafaiete é sede da AMALPA, que reúne 25 municípios, com
cerca de 500 mil habitantes -; o Presidente da Loja Maçónica Fraternidade
Lafaietense, Gílson Azevedo; o Presidente da Loja Maçônica Estrela de
Queluz, Edson Damasceno; a Assessora da 8' Superintendência Regional de
Ensino, Maria Dinah Curi; o Presidente do Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente, José Antão; e o Presidente do Sindicato do
Comércio Varejista, Bento de Oliveira. A coordenação é do Deputado José
Milton, do PL.

O Deputado José Milton - Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, na
pessoa de quem cumprimento os demais Deputados e Deputadas que
participam deste evento; demais integrantes da Mesa, convidados,
palestrantes, queremos cumprimentar todas as cidades que participam deste
grande evento, bem como os membros da sociedade de Conselheiro
Lafaiete, que estão preocupados com esse importante tema. Queremos dizer
que Conselheiro Lafaiete, por estar às margens da BR-040, entre Belo
Horizonte e Rio de Janeiro, tem hoje um índice de criminalidade em
ascendência. Temos diversos problemas, ações criminosas de peso e
dificuldades em relação â questão da segurança. O povo mineiro, que
seguramente participou de todas as mobilizações nacionais, hoje dá exemplo
e sai à frente nesta questão da segurança, através deste movimento pela
segurança e pela vida e através deste evento realizado pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

O povo mineiro, que tem uma índole ordeira e pacifica, quer, deseja e
precisa trabalhar e viver em paz. Estamos aqui mobilizados por este
movimento em favor da segurança, da paz do nosso Estado e do nosso País.

Gostaria de perguntar ao Gen. Alberto Mendes Cardoso se ele acha
importante a participação do Exército brasileiro em operações de combate à
criminalidade nas grandes cidades de todo o território nacional-

Passo a palavra ao Dr. José Aloisio Neves da Silva, Juiz da Comarca de
Conselheiro Lafaiete, que também é porta-voz das sugestões resultantes do
nosso debate.

O Sr. José Aloisio Neves da Silva - Deputado, Minas Gerais dá um
exemplo maior, ou seja, o de interiorizar a discussão sobre o tema, pois,

o afinal, hoje, não só as grandes cidades, mas também o interior vive sob a
cc égide da insegurança pública. Portanto, o debate é absolutamente

necessário.
A comunidade de Conselheiro Lafaiete quer ainda destacar que lamenta

muito a ausência no Plenário, para a discussão do tema, da Secretaria da
Segurança Pública, da Secretaria da Justiça e da Polícia Militar. Na nossa
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opinião, elas deveriam estar ostensivamente presentes.

Conselheiro Lafaiete entendeu, após uma pequena discussão, ser
favorável á unificação das Policias Civil e Militar, ou seja, à criação de uma
nova polícia desmilitarizada e com garantia de inamovibiidade. Entendeu
também ser necessária a criação da escola superior de segurança pública,
onde os membros da nova policia fariam seus cursos de forma atualizada,
melhorando sensivelmente, com isso, a segurança pública.

Entendeu ainda ser necessária a independência financeira, com vinculação
de receitas para a nova policia, para que esta pudesse ter uma melhor
atuação.

A comunidade de Conselheiro Lafaiete entende ainda, através dos
representantes da TELEMAR, que um tema, aliás já falado há muito tempo
pelo próprio Judiciário, é a atualização do Código de Processo Penal e do
Código Penal. Sem dúvida nenhuma, não há condições de executar o que
determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ainda há a necessidade do crescimento dos juizados especiais criminais,
com competência até o limite de crime passível de penas alternativas, isto é,
até as penas de quatro anos. Se o interesse é evitar a prisão desses
infratores, necessário se torna que se faca um julgamento rápido, para que
eles, na medida do possível, sejam reintegrados á comunidade, com
acompanhamento de um responsável pela condicional. Dessa forma, eles
seriam encaminhados mais rapidamente à ressocialização. No juizado
especial criminal, é necessária e é obrigatória a presença do advogado, em
todos os níveis de julgamento, para questões criminais. Isso é disposição
constitucional, que impõe o contraditório e a ampla defesa.

Essas são as posições adotadas pela comunidade de Conselheiro Lafaiete.
Gostaria de fazer uma pergunta ao Gen. Alberto Cardoso. Já que o nosso

entendimento é o da criação de uma nova polícia, desmilitarizada, como um
órgão autônomo, administrativa e financeiramente, qual é, na sua opinião, a
possibilidade de se vincularem receitas constitucionais, a exemplo do que foi
feito na educação, para que a nova polícia tenha uma atuação à altura da
necessidade do povo brasileiro e possa se administrar de forma
absolutamente independente? Essa é a posição de Conselheiro Lafaiete.

O Sr. Presidente - Vamos à cidade de Montes Claros. Quem está
coordenando os debates naquele município é o Deputado Carlos Pimenta.

O repórter Marco Aurélio Franco - Aqui, em Montes Claros, participam da
videoconferência representantes do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, da Policia Civil, da Secretaria de Ação Social,
representando a Prefeitura de Montes Claros, os maçons da Loja Maçônica
da 8a Região, da Loja Maçónica Grande Oriente de Minas Gerais, o Poder
Judiciário, o Juiz Cantidio Dias de Freitas, o Presidente do Conselho
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Comunitário de Segurança Pública da cidade e representantes de
associações de moradores do município. Quem coordena os trabalhos aqui,
no Norte de Minas, é o Deputado Carlos Pimenta, do PSDB. Também se
encontra presente o Deputado Gil Pereira, 20 Secretário da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

Neste momento, o Deputado Carlos Pimenta fará algumas sugestões e
depois algumas perguntas aos membros da Mesa, no Plenário da
Assembléia.

O Deputado Carlos Pimenta - Inicialmente, cumprimentamos o Presidente
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Anderson Adauto, e,
em seu nome, a todos os participantes deste amplo debate, tão importante
para o Pais e, especialmente, para Minas Gerais. Quero, ainda,
cumprimentar as pessoas que aqui estão, representantes da Secretaria da
Segurança Pública, do Poder Judiciário, da Câmara Municipal de Montes
Claros, da sociedade e, de maneira especial, o Deputado Gil Pereira, que
participa conosco da coordenação dos trabalhos e do debate em Montes
Claros.

Seria desnecessário falar da importância dessa iniciativa da Assembléia de
Minas, que culminou na apresentação de propostas importantes, sérias, ao
Congresso Nacional. Entregamos aos Presidentes da Câmara Federal e do
Senado nossas propostas, para serem discutidas e servirem de subsídio aos
Deputados na elaboração de suas leis, unificando-as em todo o Pais.

Discutimos amplamente com as pessoas presentes algumas questões, que
gostaríamos de deixar como sugestões para a Assembléia, no que se refere
ao documento que está sendo elaborado.

A primeira sugestão é que se destinem as verbas provenientes das taxas
de segurança pública aos municípios, para que sejam aplicadas na
segurança local. O Dr. Lincoln disse que somente em um mês Montes Claros
encaminhou a Belo Horizonte mais de R$150.000,00 de taxas. Em

? contrapartida, a Polícia Civil passa, muitas vezes, necessidades, esperando
pequenos recursos para, por exemplo, consertar um veículo, para melhorar o
policiamento.2	A segunda sugestão é que se construa a sede da Polícia Civil, a 8a
Delegacia Regional de Montes Claros. Hoje, a Polícia Civil de Montes Claros
está situada em um prédio alugado, completamente sem condições para dar
segurança à cidade e à região. Além disso, a construção de um centro de
reeducação de menores infratores, que é o grande anseio do povo de Montes
Claros, para que possamos dar seqüência ao tratamento dessas crianças
infratoras. Estabelecer uma lei orgânica nacional para a Polícia Civil. Acho
importante uma legislação única para a Polícia Civil, em todos os Estados
brasileiros.
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Outra sugestão é a de dar competência aos Delegados de Policia para

promover a busca e a apreensão, o que significa o fortalecimento do policial
civil. Permitir que a Policia Civil utilize veículos, armas e bens apreendidos de
criminosos, principalmente dos ligados ao narcotráfico.

A última sugestão, muito importante, é a elaboração de políticas públicas
para a fixação do trabalhador no campo, evitando-se o êxodo rural e o
inchaço dos grandes centros.

Do representante da Cãmara Municipal de Montes Claros vem a sugestão
de uma legislação para dar condição a que o menor tenha acesso ao
trabalho, evitando-se a perseguição àquele que quer trabalhar, mas que, sem
condições para isso, acaba indo para a criminalidade.

Temos duas perguntas ao Gen. Alberto Mendez: "O Plano Federal de
Segurança Pública foi elaborado sem a participação dos Estados, e isso
poderá comprometer sua eficácia. Não houve tempo para uma discussão
mais ampla desse plano?"; "Quais são os mecanismos para desenvolver os
organismos de inteligência e tecnologia para o enfrentamento da violência e
da criminalidade? Estão sendo previstos recursos para isso?".

E há também duas perguntas à Deputada Zulaiê Cobra, a quem
cumprimentamos por sua brilhante participação neste importante debate: "Por
que não instituir um comando único, preservando apenas a autonomia
operacional das Policias Civil e Militar? Por que a demora em modificar o
Estatuto da Criança e do Adolescente?".

São essas as perguntas e a participação do povo norte-mineiro, do povo
montes-clarense neste importante debate que hoje se trava em nosso
Estado.

O Gen. Alberto Mendez Cardoso - Respondendo primeiro a Montes Claros,
o Plano foi elaborado com a participação dos Estados, sim. Foram ouvidas
inúmeras pessoas nas áreas dos Estados, além de técnicos especialistas:
vários Secretários de Segurança Pública, Comandantes de Policia Militar e
Chefes de Policia Civil. Realmente, os Estados foram ouvidos. Além disso, o
Plano não pretende ser padrão para todo o Brasil; cria referências, e serão as
peculiaridades regionais que ditarão sua aplicação.

Quanto aos recursos para mecanismos de inteligência, como mencionou o
Deputado, o Plano cria um subsistema de inteligência de segurança pública,
que fará parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, o qual está em plena
implantação. Na ABIM, que também é subordinada ao nosso gabinete,
estamos preparando esse •subsistema, e, quando estiver pronto, vamos
entregá-lo ao Ministério da Justiça, que é o órgão central do Sistema
Nacional de Segurança Pública.

Respondendo rapidamente a Conselheiro Lafaiete, quanto ao emprego do
Exército em o: erações de combate ao crime, já mencionamos a diretriz do
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Presidente da República, de apoio à Polícia Federal, e já mencionamos a
intensificação da presença do Exército nas fronteiras, prevista no Plano. Cito
o exemplo recente do emprego maciço das Forças Armadas na região do ex-
polígono da maconha, no sertão de Pernambuco, onde, durante dois meses,
tivemos cerca de 2 mil pessoas, entre Forças Armadas, as policias e outros
organismos federais, para recriar o sentimento de segurança pública naquela
área. Agora estamos na fase de prevenção.

Quanto à vinculação de receitas orçamentárias para a segurança pública,
como conceito, sou amplamente favorável. Mas quanto a sua exeqüibilidade,
logicamente há discussões a serem feitas, como recentemente aconteceu na
área de saúde, com as autoridades e os dirigentes da área econõrnica.

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - Respondendo inicialmente a
Conselheiro Lafaiete, quero cumprimentar a todos, porque me deram uma
boa idéia, a Escola Superior de Segurança Pública, coisa em que ainda não
havia pensado para a reforma.

A vinculação de receita é algo muito bom, mas que os Governos não
querem e não gostam. Estamos com a vinculação no Ministério da Saúde, e
não está nada fácil.

Sobre as penas alternativas, quero parabenizar, mais uma vez, Conselheiro
Lafaiete, que fala que os juizados especiais só podem funcionar com a
presença do Defensor Público, do advogado. A OAB nacional não conseguiu
fazer com que tivéssemos essa vitória nos juizados especiais. Não
conseguimos colocar a obrigatoriedade da presença do advogado nos
Juizados Especiais, o que, aliás, é constitucional.

Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje, aqui,
invertemos os papéis. Fico muito contente, pois o Coronel da Polícia Militar
fala da juventude, da criança e do adolescente, e eu, que sou uma mulher
vinculada a direitos humanos, à luta pela juventude, pela mulher, pois sou
feminista de carteirinha, só falo de polícia. A verdade é que esse estatuto não
foi modificado ainda. Respondo a Montes Claros dizendo que, realmente, o
Estatuto precisa de reparos. Temos uma polícia na rua que não sabe o que
faz com o menor que está na rua, que é de rua, não quer ir para lado
nenhum, e se o policial forçar, é processado.

Com relação ao dinheiro para os municípios, pergunta Montes Claros, sou
totalmente favorável. Acho que tínhamos de fortalecer os municípios. As
polícias tinham de ter muito mais dinheiro, que é retido, como falou o
representante de Montes Claros, dizendo que o dinheiro não chega. O
município tem de ter dinheiro. Isso é muito importante. E a lei orgãnica,
perguntava o Deputado, a unificação, é para as duas.

Não entendia uma coisa, Sr. Presidente,agora entendi. Em Minas Gerais é
diferente, a Polícia Militar não pertence à Secretaria da Segurança Pública,
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mas é vinculada ao Governo. Daí a proibição, que acho um absurdo.

Estamos querendo fazer com que a policia seja autônoma, que tenha
"modus" próprio, atividades próprias, carreira própria; portanto, não podemos
ter mais que uma lei orgânica para todas as policias: federal, militar e civil.

O Sr. Presidente - Em Poços de Caldas estão reunidos representantes da
cidade acompanhando a teleconferência, na Câmara Municipal, juntamente
com o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Eles enviaram várias propostas
como: formação de conselhos municipais de segurança pública, unificação
das forças policiais e reestruturacão do sistema penitenciário nacional. Essas
propostas serão incorporadas ao documento final da teleconferência. Enviam
também uma pergunta à Deputada Zulaiê Cobra: "A proposta de
reestruturação das polícias é fundamental, mas a origem é o berço, a
unidade familiar, a formação da personalidade. Não seria mais eficaz criar
meios de estruturação da família? Não seria melhor prevenir do que
remediar?".

A comunidade de Caxambu, reunida sob a coordenação da Deputada
Maria Olivia, encaminha a seguinte questão também à Deputada Zulaiê
Cobra: "O que se deveria fazer, de modo objetivo, para agilizar a unificação
das Polícias Civil e Militar, já que vemos nisso um passo fundamental para
aplicação de uma política de segurança pública eficaz, capaz de responder
aos anseios de uma populacão penalizada pelos altos índices de
criminalidade?". Com a palavra, a Deputada.

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - Estamos preocupados com a questão
da segurança pública, que é família, sim. Mas estou preocupada também
com a família do policial. Estamos falando aqui em formação de jovens, em
preparação da juventude, da criança, mas estamos falando também da
formação do homem e da mulher policiais. Uma coisa não é diferente da
outra, O Plano Nacional de Segurança Pública é uma coisa boa, necessária,
urgentíssima. A reforma das policias é urgentíssima e necessária, e também
é necessário, por demais, prepararmos a juventude para a criminalidade e a
delinqüência que estão aí.

Quero parabenizar, mais uma vez, Caxambu. Minhas origens são de
Baependi, meu Nogueira Cobra é mineiro Portanto, quem falar mal de
Cobra, aqui, está falando tal do Estado de Minas Gerais. Sou Cobra com
muito orgulho, porque a minha origem é também mineira.

A unificação é uma coisa que todos queremos. Não para acabar com
Polícia alguma, mas para melhorar todas as polícias.

A Deputada Federal Maria Elvira - Sr. Presidente, senhores membros da
Mesa, ao cumprimentá-los pelo Movimento Segurança e Vida, queria
registrar um especial cumprimento à Deputada Zulaiê Cobra, que tem feito
um magnífico trabalho, de rara independência, na Cãmara dos Deputados- Já
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tive oportunidade de acompanhá-la em votações contra o Governo, nas
quais ela tinha uma posição diferente da do Governo ao relatar a reforma
judiciária.

Queria fazer duas reflexões, Sr. Presidente, senhores membros da Mesa. A
primeira é relativa à violência. Há uma tendência das pessoas de dizer que
violência é coisa de pobre. Lembro D. Hélder Câmara, quando disse que
fome e miséria são más conselheiras. Então, como os pobres estão mais
expostos à fome e à miséria, é natural que os delitos aconteçam mais com
eles. Mas temos sempre que refletir que a causa de tudo é a fome e a miséria
em nosso Pais.

Queria ainda registrar o meu apoio integral à unificação das policias e à
guarda municipal. Concordo com a Deputada, quando diz que talvez ela não
esteja preparada para atuar em algumas cidades. Em Nova lorque, a
violência diminuiu muito depois da criação da guarda e da adoção de outras
providências.

Faço agora a minha principal reflexão: ninguém falou aqui sobre a relação
entre a urbanização das cidades e a violência, sobre urbanismo e violência.
Essa é uma grande responsabilidade do município. As áreas degradadas das
cidades são verdadeiros celeiros de violência. Cito, como exemplo, Belo
Horizonte. A área que compreende a Estação Ferroviária até a Pedreira
Prado Lopes, passando por debaixo do viaduto, é uma região densa, onde
acontece um grande número de homicídios. Então, há uma relação direta da
violência com as áreas degradadas e adensadas. Por isso é que, em
algumas cidades, prédios de 10 ou 12 andares foram desmanchados, prédios
que se situam uns ao lado dos outros. Quer dizer, aquela situação física
facilita a violência por causa do adensamento.

Gostaria que, Sr. Presidente, no relatório deste encontro constasse a
preocupação que devem ter os municípios cor as questões urbanísticas das
grandes cidades, porque a violência está diretamente ligada a elas. Muito
obrigada.

A Sra. Maria Caiafa - Boà-tarde a todos. Além de ouvir o Major, gostaria de
ouvir também a opinião da Deputada Federal Zuiaiê.

Quero fazer uma observação. Toda mudança estrutural séria, que tenha
por objetivo a viabilização de uma polícia cidadã, voltada para a segurança
pública, que deveria ser a finalidade principal das policias, e não a mera
repressão às comunidades, está subordinada a uma visão ideológica, a uma
visão de sociedade de poder e, portanto, de materialização dessas visões em
políticas públicas ou em omissão delas. A figura do representante maior do
poder em cada instãncia da Federação, seja do Presidente da República,
seja dos Governadores de Estado ou Prefeitos, é da maior importãncia na
elaboração das políticas públicas, porque são figuras escolhidas pelo voto



674
popular, portanto com representatividade da comunidade.

A mudança do Presidente FHC e de toda a ideologia que representa o seu
Governo, que é neoliberal, excludente, cruel, gerador de violência, facilitaria
as mudanças necessárias nas polícias. Não seriam mudanças
preconcebidas, mas nascidas de um debate franco, sincero e democrático da
sociedade organizada, de setores políticos progressistas e das policias.

Sintetizaria minha pergunta, dizendo o seguinte: é possível uma mudança
do modelo das polícias, sem a mudança do Governo central, instalado no
Brasil?

O Major Domingos Sávio de Mendonça - Durante as perguntas, foram
feitas várias referências à minha pessoa. Disseram que sou a favor da
guarda municipal e fui acusado de haver ofendido a Deputada Zulaiê Cobra,
porque não a cumprimentei. Não foi essa nossa intenção. O que fiz foi
cumprimentar o Ministro, as autoridades federais e o Deputado Sargento
Rodrigues, que aqui estava, como representante do Legislativo. Nós, os
mineiros, somos educados, e não temos interesse de ofender quem quer que
seja. Respeitamos a opinião da nobre Deputada. Podemos divergir em idéias,
mas jamais iríamos atacá-la como pessoa. Se foi assim o entendido,
afirmamos que houve equivoco na interpretação e julgamos oportuno
esclarecer.

A Sra. Maria Caiafa tenho a dizer que, contrariando Tancredo Neves, que
não iria pagar a divida externa com a fome do povo brasileiro, o Governo que
aí está vem arrebentando com a segurança pública, com a saúde e com a
educação à custa do agravamento da miséria do povo. (- Palmas.) Portanto,
a primeira providência que entendemos necessária é a troca do Governo
central.

A sociedade deve ter a policia que julgar melhor. Se entender que a policia
deve ser desmilitarizada e única, temos que nos quedar à sua vontade. E
atentem para um fato: a Polícia Militar é também usuária do sistema de
segurança. Eu, por exemplo, tenho 11 irmãos que não são policiais, e minha
família não é da polícia. Queremos um sistema de segurança que funcione.
Quanto à Guarda Municipal, os militares não fazem objeção.

Finalizando, cabe dizer que, em fevereiro, fomos convidados pelo
Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara, para debater o tema da
violência no Congresso Nacional, na ocasião em que ocorreu aquele fato no
'shopping" de São Paulo.

Temos que resolver definitivamente a questão da segurança. Esperamos
debater novas idéias com a Deputada Zulaiê Cobra, porque, embora nossas
opiniões não convirjam, podemos nos respeitar.

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - O respeito faz parte da discussão. O
discurso da Maria Caiafa foi bem até um determinado momento. Concordo
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plenamente com ela em vários pontos, mas discordo que tenhamos de
mudar o Governo, até porque o Presidente Fernando Henrique Cardoso foi
eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Precisamos aprender que, sendo
situação ou não, temos que respeitar aquele que o povo elegeu, seja em
âmbito federal, estadual ou municipal.

Aqui, estamos todos alinhados num só momento: uma reforma digna, não
só das polícias, mas também da sociedade brasileira. para melhorarmos
nosso desempenho como cidadãos com relação à segurança pública.

Concordo com o que a senhora disse sobre as políticas públicas e os
interesses políticos. Venho de um Estado cujo Governador ! Mário Covas, é o
maior estilo de político deste País e nem por isso está resolvendo o problema
da segurança pública. Apesar de todo o empenho desse Governador, que é
do meu partido e que, independentemente disso, é um político que admiro,
estamos ainda buscando soluções.

Respeito o Major, que, agora, demonstrou ter respeito, apesar de nossas
divergências. Não estamos aqui para falar mal de ninguém. Críticas,
fazemos, sim. Eu mesma critico sempre. Costumo dizer que sou do PSDB do
C, ou seja, PSDB do contra. Afinal, não podemos aceitar nada que venha de
cima para baixo, sem discussão.

Portanto, seu discurso é correto, neste momento, nesta discussão, em que
queremos unir todo o Brasil, hoje, em Minas. Aliás ! Minas está de parabéns.
Estou morrendo de inveja e, apesar de minha ascendência mineira, estou
torcendo para que o Estado de São Paulo faça o que fez o Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a fim de que possamos ter interior e
Capital, todos unidos num só mutirão de segurança pública.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo por
todo este movimento e pelo mérito de alcançar todo o Estado de Minas
Gerais. Saúdo a todos da Mesa: minha companheira de partido, Deputada
Zuiaiê Cobra; o Gen. Alberto Cardoso: o Cel. José Vicente, por quem tenho
grande admiração: representantes da Associação de Delegados e da Policia
Militar.

Minha pergunta é dirigida ao Gen. Alberto Cardoso. Não tive a
oportunidade de acompanhar todo o debate, já que presidia a Comissão de
Direitos Humanos, que tratava justamente de um pedido do Governo do
Estado de mais dois anos para a transferência dos presos que hoje se
encontram em Minas Gerais, sob a custódia da Polícia Civil, para a
Secretaria da Justiça. Trata-se de lei oriunda de CPI da Assembléia
Legislativa, a qual dava o prazo de dois anos para a transferência de todos
os presos. Aproximadamente, 10 mil presos encontram-se sob a custódia da
Polícia Civil, O Governo do Estado solicita mais dois anos para proceder a
essa transferência. E um grande desafio para os Estados, porque estamos
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falando em um grande movimento em prol da segurança. O Governo
Federal lançou um plano para essa área, mas como termos a nossa Policia
Civil se ela se encontra obrigada a guardar presos? O que o Governo Federal
pensa, em relação aos Estados, para uma contribui ção efetiva, a fim de que
tenhamos nossa Policia Civil novamente liberada para o seu trabalho de
investigação e de apoio ao trabalho ostensivo da Policia Militar?

Consideramos importante a reforma do processo penal, que consta no
programa, assim como a criação de mais 8.500 vagas, embora tenhamos um
déficit muito maior que isso, mas, efetivamente, o que o Governo Federal
pensa em relação à questão, que é problema para Minas Gerais, assim como
para os demais Estados?

O Gen. Alberto Mendes Cardoso - Deputado, VExa.. em sua introdução,
disse que se encontrava trabalhando na Comissão de Direitos Humanos, O
Governo Fernando Henrique, que não é odioso, não é mau como disse a
senhora, fez questão de, ao formatar o Ministério da Justiça para ser o órgão
central do Sistema Nacional de Segurança Pública, deixar ali a Secretaria
Nacional dos Direitos Humanos, aliás, Secretaria de Estado de Direitos
Humanos, que estará trabalhando segurança pública e direitos humanos no
mesmo nível de implantação do Plano Nacional de Segurança Pública. A Sra.
Deputada Zulaiê Cobra, com muita pertinência, falou das belezas da
democracia, do respeito à vontade do povo, e a troca de governo se dá,
logicamente, nas eleições. Essa é a grande beleza da nossa democracia.

Quanto ao sistema penitenciário, o Plano prevê uma reformulação da Lei
de Execuções Penais, possivelmente criando-se um código penitenciário que
dê ao Estado brasileiro e aos Estados federados a capacidade de cumprir o
seu dever ético de preparação do apenado para reinserção na sociedade.
Prevê também a construção de penitenciárias nos Estados, visando, nesses
três anos, solucionar esse déficit de vagas nas penitenciárias, que são 46 mil,
atualmente, no Brasil. Mas, num primeiro momento, é preciso atender à
necessidade premente de esvaziar as carceragens nas delegacias.

Quanto à idéia de a Polidia Civil ou a Militar ou a Secretaria da Justiça
fazerem a administração dos presídios, isso é da competência dos Estados.
A Federação brasileira dá autonomia aos Estados para decidirem como
administrar as suas penitenciárias.

O Sr. Presidente - Divinápolis reclamou que uma das suas perguntas não
foi respondida: "Se a unificação das policias na Colõmbia não deu certo,
daria certo no Brasil?". Essa pergunta foi direcionada à Deputada Zulaiê
Cobra.

Há também uma pergunta de José dos Reis, da cidade de Janaúba:
"Concordo com a unificação das polícias, mas não seria mais necessária a
reforma do Judiciário? Por que não se modificam as leis que permitem que
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presos sejam libertados logo após a prisão?.
A Deputada Federal Zulaiê Cobra - Temos várias colocações. Divinópolis

que me desculpe, mas esqueci da Colômbia. Por que foram buscar logo a
Colômbia? Podiam buscar qualquer outro país em que a polícia fosse civil.
Pode-se até ter uma policia com práticas militarizadas, porque é ostensiva,
armada, uniformizada, mas existem países que têm apenas três patentes,
como Tenente, Capitão, etc. Aqui, temos 12 patentes. E muita patente para
pouco homem. Mas não respondi porque achei que a pressa era tanta e não
estou preocupada com a Colômbia, estou preocupada com aquilo que é o
melhor para o povo brasileiro. Temos que ter policiais preparados para a
segurança pública. A formação é civil, porque segurança pública é civil, com
todo o respeito á Polícia Militar, porque está na Constituicão que ela é uma
forca auxiliar do Exército. Isso não existe mais. Nem o Exército quer, nem a
Polícia Militar quer. Isso está na Constituição de 1988, que foi feita pela
revolução, na época.

A outra pergunta é: Não seria mais importante a reforma do Judiciário?
Sempre recorro, nessa discussão, a estas duas premissas: Por que não
discutir alei? A lei está aí e, por pior que seja, é melhor do que nada. A
interpretação da lei é que é complicada. Temos que ter uma reforma do
Judiciário, sim, e já a tivemos. Agora estamos enfrentando a questão da
segurança pública. Se o Judiciário fez pressão muito grande na Câmara dos
Deputados e vai continuar fazendo também no Senado, é o corporativismo.
Ninguém quer perder a vitaliciedade por ato funcional. Hoje, sã se perde a
vitaliciedade por uma questão de processo judicial. O Juiz não quer perder a
sua função por arbitrariedade, por negligência, por preguiça. Não estou
falando do Juiz que comete o crime, do Juiz que vende sentença, estou
falando do Juiz que possa cometer esse ato institucional indevido. Agora, se
é difícil reformar o Judiciário, também é difícil reformar a polícia. Estamos
conseguindo as duas coisas. Mas uma coisa não desdiz a outra. Reforma-se
a justiça, reforma-se a polícia. Temos que atacar todas as causas. Tivemos
na Mesa hoje vários segmentos da sociedade que precisam ser reformados.
Tenho um exemplo. A Denise Frossar, do Rio de Janeiro, estava numa sala
fazendo audiência com 12 banqueiros do jogo do bicho processados por
vários Juízes. Ela tomou sentido nessa audiência, sentou-se à mesa e bateu
numa máquina de escrever - ela mesma, porque nem escrivão tinha -,
fazendo com que todos fossem para a cadeia, cumprindo a lei. A lei estava lá
para ser cumprida, mas não tinha nenhum Juiz com peito para prender
banqueiros do jogo do bicho do Rio de Janeiro.

Portanto, a impunidade não é causa da impunidade. Nem só a justiça, nem
só a policia. Aliás, falam muito mal de policiais, do Legislativo e do Executivo.
E não estou ouvindo ainda as pessoas falarem mal da justiça. E
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impressionante como o povo não fala mal da justiça, é impressionante
como o povo não chegou ainda ao patamar de saber que há injustiça também
por causa de justiça malfeita e mal-aplicada.

Para resumir: precisamos mudar tudo, inclusive nós mesmos. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Pergunta do 3°-Sargento José Luiz Barbosa. da
Associação dos Praças, Oficiais e Bombeiros, ao Gen. Cardoso: "Os
problemas, as ações, as estratégias e as medidas para a implementação
desse Plano de Segurança Pública do Governo Federal foram debatidos com
quais segmentos da sociedade? Os órgãos estaduais, as Secretarias de
Segurança Pública tiveram alguma participação, uma vez que uma das
medidas diz respeito especificamente à mudança nesses órgãos?".

O Gen. Alberto Mendez Cardoso - Participamos de muitas reuniões,
seminários, fóruns, e as opiniões discutidas foram anotadas por todo o Brasil.
Tivemos conversas formais com cerca de 70 especialistas no assunto,
pessoas vindas das mais diversas regiões do Brasil.

Pelas conversas com pessoas do Legislativo e do Judiciário, aquelas idéias
foram incorporadas por nós e discutidas na proposta do Plano. O Plano vinha
sendo elaborado desde fevereiro do ano passado. Houve reuniões
sistemáticas, Pela manhã, nas comissões, com convidados; durante a tarde,
reuniões informais com especialistas de diversas partes do Brasil. Um deles
está sentado a minha direita.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Queremos cumprimentar as autoridades da
Mesa, na pessoa do Presidente Anderson Adauto, pela corajosa iniciativa de
debater, talvez pioneiramente no Brasil, envolvendo o interior do Estado,
esse assunto - segurança-, que se tornou artigo de primeira necessidade,
assim como o arroz e c feijão, em nosso Pais. -

Como Deputado majoritário de Montes Claros, quero complementar o que
lá foi dito, solicitando ao Gen. Alberto Cardoso providências para impedir o
fechamento do 55 0 Batalhão do Exército Brasileiro em Montes Claros, que é
o segundo entroncamento rodoviário do Pais. Montes Claros não pode, o
Norte de Minas não pode perder o Exército Brasileiro naquela cidade.

Gostaria de comentar dois temas pertinentes ao assunto em foco. A
questão da violência não pode ser dissociada da questão das drogas,
especialmente em relação, General, ao fechamento das fronteiras. Temos de
evitar e combater as causas da violência, a entrada de armas e drogas em
nosso Pais, principalmente nas fronteiras secas do Brasil, que estão às
escãncaras. Entra-se e se sai do Brasil na hora em que se quer, com o
armamento que quiser, com as drogas que desejar.

Precisamos fechar as fronteiras do Brasil, sob pena de não adiantar nada
qualquer outra providência, da maneira como as drogas entram no Brasil.
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Minas Gerais é um exemplo típico. Minas não produz drogas, toda droga
em Minas Gerais vem do exterior e, principalmente, pelas fronteiras secas.

O senhor disse que não há discriminação contra Estados, porque não há
Estados da Oposição. Quero dizer a V. Exa. que Minas, em relação aos
recursos aplicados pelo Governo Federal na implantação de penitenciárias,
ficou em nono lugar. Infelizmente, São Paulo é a prioridade nacional, depois
vem o resto do Brasil, e Minas Gerais está lá embaixo, quando, na verdade, é
o segundo Estado do País.

Precisamos pedir a V. Exa. para manter as prioridades de Minas, em que
pese a discussões menores. E, finalmente, pedirá Deputada Zulaiê para nos
ajudar a evitar, no Congresso Nacional, que grasse esse equívoco da
redução da maioridade penal como solução dos problemas da violência em
nosso Brasil. Colocar menores de 16, 15 - e se falou hoje, para minha
surpresa -, 14 anos nas penitenciárias e nas masmorras, nas condições que
hoje existem no Brasil, é infelicitar a nossa juventude, que queremos seja o
futuro do nosso Brasil. Muito obrigado.

O Gen. Alberto Mendez Cardoso - Não houve propriamente pergunta, mas
solicitações. Levarei adiante os seus pedidos, Deputado, ainda que não
estejam diretamente na minha área. Não tenho idéia do planejamento do
Ministério da Defesa a respeito de modificações no 55° SI de Montes Claros,
mas levarei esse seu pleito. Porém, não posso afirmar se será atendido.

Quanto à discriminação nos Estados, eu me referia ao Plano Nacional de
Segurança Pública, no qual estou trabalhando. Não tenho nenhuma
influência em outras áreas e não posso sequer concordar ou discordar do
senhor por não saber como isso vem sendo feito. Mas posso falar, porque
acompanho de perto, da disposição do Presidente da República em ser
Presidente do Brasil, e não desse ou daquele Estado.

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - Com relação aos presídios, o Deputado
não fique enciumado, porque São Paulo construiu 14 com dinheiro do próprio
Estado e 7 com dinheiro do Governo Federal. Portanto, não houve tanta
discriminação, pois São Paulo é, de todos os Estados brasileiros, o de maior
violência, maior criminalidade e maior número de presos. Temos 83 mil
presos, e Minas deve ter por volta de 25 mil. Logo, temos uma diferença
muito grande, mas o senhor pode ter certeza de que não há discriminação,
há dificuldades mesmo. E muito difícil tirar dinheiro do Governo Federal.

Quanto à outra questão, estou plenamente de acordo com o senhor. Sou
totalmente contra a redução da maioridade. E um absurdo. Há Deputados
Federais pleiteando 14 anos, sim; alguns estão falando em 10 anos. Daqui a
pouco já sairão direto para a cadeia. Concordo com o senhor-

0 Sr. Tony PIay - Boa-tarde, Sr. Presidente, membros da Mesa, senhoras e
senhores! Sou candidato a Prefeito de Belo Horizonte pelo PRP. Meu nome é
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Antônio Francisco de Oliveira Filho, sou advogado e tenho o apelido de
Tony Play. Tenho uma pergunta simples para o General: qual o motivo maior
pelo qual a policia, em geral, não é unificada?

O Gen. Alberto Mendez Cardoso - Sr. Tony, posso responder em razão de
estudos que sempre tive de fazer como militar, em termos daquilo que a
Deputada mencionou como reserva do Exército, por exemplo, a PM como
reserva do Exército. Temos a necessidade, raciocinando sobre defesa
nacional, da ação das Forças Armadas de defenderem o Pais. E volto a dizer
que é ilusão achar que, pelo fato de um pais determinado estar em paz, ele
possa abrir mão de suas forças armadas, preparadas inicialmente para
serem dissuasárias, juntamente com todo o país, sua economia, sua política,
eI em último caso, falhando a dissuasão, serem combatentes.

Há, na doutrina de defesa de um território; a necessidade de termos uma
atividade que é chamada de defesa territorial. Tempos atrás, foi imaginado
que as policias poderiam fazer a defesa territorial, que basicamente é a
segurança de pontos-chaves, pontos sensíveis dentro do território. Quando
se criou a idéia de Polícia Militar reserva do Exército, raciocinava-se assim: é
uma polícia que, em tempos de paz, será só policia, trabalhará na segurança
pública e, em tempo de guerra, atuará na defesa territorial.

A distorção, temos de reconhecer isso, ocorreu porque foi dada uma
prioridade muito forte á formação militar da PM para fins de servir de reserva
do Exército. E havia uma ênfase que deveria ter sido prevalente, mas não foi:
foi mais baixa, naquilo que repercutiu na preparação da Polícia Militar para
ser preventiva e ostensiva na segurança pública. E uma distorção que vem
sendo corrigida desde o momento em que o Exército deixou de ser o fiscal
das Policias Militares. Tenho a certeza de que essa distorção será corrigida
com essa integração entre as polícias, tendo sempre como alvo, mais
adiante, a sua unificação.

O Sr. Presidente - A próxima pergunta é dirigida ao Cel. José Vicente, pelo
Sr. Délio Agostinho Azevedo: "O coronel afirmou que os índices de violência
em regiões pobres são pequenos. A pobreza, em si, não seria uma forma de
violência? Por Que o Brasil não copia modelos já consagrados em outros
países no combate à violência?".

A outra pergunta é do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Contagem, feita pelo Sr. Maurício Range!: Os policiais
militares de Minas Gerais trabalham como sentinelas nas penitenciárias. Em
Contagem, por exemplo, há 112 homens na penitenciária de segurança
máxima, e somente 26 para policiar uma região de aproximadamente 70 mil
habitantes. O que fazer diante dessa situação?".

O Cel. José Vicente da Silva Filho - Nós já comentamos a questão da
pobreza e da violência. A pobreza torna-se muito mais violenta quando se
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encontra junto às grandes cidades, onde os contrastes são maiores.
Evidentemente, o processo de redução da pobreza será também de
prevenção à violência. Quanto à questão de o Brasil copiar outros países
para controlar a violência, acho que devemos observar, em qualquer ramo de
atividade, o que há em outros lugares com sucesso. Como foi mencionado
aqui, a Policia de Nova lorque é municipal. Mas ela é municipal desde que foi
criada no século passado. O Presidente Roosevelt, por volta de 1914, foi
Chefe da Policia de Nova lorque. Essa policia é municipal, mas é o
municipalismo americano típico. Ali, praticamente até a justiça é
municipalizada.

Então, acho que podemos copiar a eficiência gerencial, a unificação da
policia dos Estados Unidos ou da Europa ou de qualquer pais civilizado, onde
a policia for eficiente. Para encerrar essa questão que é muito oportuna,
quero dizer que temos desvios de policiais, os mais absurdos, em todos os
Estados do Pais. Temos, apenas no Tribunal de Justiça de Alagoas, em
Maceió, 300 policiais militares, ou seja, 5% de seu efetivo, não se sabe
fazendo o quê. O papel do policial militar não é o de sentinela. Está errado o
policial militar trabalhar como sentinela. Só pode ser sentinela o policial que,
pela idade, não tiver mais condições para ficar nas ruas, ou o que estiver
afastado por algum motivo funcional. Fora disso, não se justifica. Não se
justifica, por exemplo, ter um policial militar aqui, na Assembléia, que pode ter
o seu próprio corpo de segurança, nem esses policiais estarem nas
penitenciárias, onde, aí, sim, poderíamos ter o guarda municipal ou até -
dependendo de alguns ajustes na legislação - o pessoal que estiver
prestando serviço militar, desenvolvendo esse tipo de trabalho com a
supervisão de policiais militares ou de supervisores da justiça.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, demais membros deste
seleto auditório, meus senhores, minhas senhoras, na tarde de ontem, em
Plenário, afirmamos que Minas Gerais sai na frente e dá um exemplo para o
resgate da dignidade do povo mineiro. Ouço, com muito prazer, pessoas dos
quatro cantos de Minas Gerais buscando a ordem, a paz, a prosperidade, o
trabalho. Neste momento tão importante para Minas e para o Brasil, vejo que
faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública um mutirão para o
cumprimento efetivo dos mandados de prisão.

Precisamos, sim, colocar na cadeia o criminoso, mas faço, neste instante,
uma reflexão com a Deputada Zulaiê Cobra. Considero um dever do Estado
colocar o criminoso na cadeia, mas também considero dever do Estado
resgatá-lo, tirá-lo da cadeia. Temos visto, pela imprensa, que há uma
quantidade enorme de presos que já cumpriram pena. Até hoje, o Estado não
cumpre efetivamente o seu papel. Entendo, sim, a violência do Estado contra
o preso, contra sua dignidade, contra seu direito de liberdade.
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Quero buscar junto a V. Exa. uma resposta para esta reflexão: por que

o Estado, junto à OAB, junto ao Judiciário, junto á Defensoria Pública, não
pode resgatar o preso, integrá-lo na sociedade? Esse, sim, é o dever do
Estado. Ele não pode somente colocar o preso na cadeia. Ele também tem
de resgatá-lo, socializá-lo, dar-lhe o direito á liberdade.

Com o devido respeito, faço essa reflexão, que é dirigida a V. Exa., que
tem dirigido tão bem essa parte de direitos humanos na Câmara dos
Deputados.

Essa é a nossa colocação. Gostaria de saber qual o sentimento de V. Exa.
neste momento.

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - Quero dizer o seguinte: na reforma do
Poder Judiciário, fizemos com tivéssemos esse assunto já discutido. Quando
falei, de forma forte, a respeito de Juizes, Promotores, dizia a respeito disso
também. Na DAS de São Paulo, há muito tempo, fiz um mutirão em defesa
dos presos da Casa de Detenção de São Paulo. E o senhor não sabe, mas,
durante 90 dias, eu, de espontânea vontade, junto com 72 advogados,
tiramos 1.000 presos da Casa de Detenção de São Paulo. E o senhor ainda
não sabe, mas quem ficou contra nós foi a OAB. Por quê? Porque fiz um
relatório, que foi publicado pelo "Estado de São Paulo"; nele fiz criticas
severas à política penitenciária. Na época, era Governador o Sr. Franco
Montoro, do meu partido, PMDB. Portanto, meu senhor, nossa luta está
acima de partidos. A DAS viu que o relatório era muito violento e fez com que
não tivéssemos o mérito que tivemos na oportunidade.

Concordo plenamente com V. Exa., pois a pena tem duas finalidades: punir
e recuperar. Já falei sobre isso hoje. Não sei se a senhora estava presente,
mas temos de lutar, sim, para que o preso cumpra a pena com dignidade. Em
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, alguns Juizes revoltaram-se contra
as condições de cumprimento de pena. Cumprir pena, sim, mas não fazer
com que o prisioneiro tenha degradada sua condicão de pessoa.

Portanto, estou com o senhor e não abro. Quero, sim, que a pena tenha as
duas finalidades, ou seja, punir e recuperar, senão o preso vai ser solto, e
vamos sofrer as conseqüências. Quem sofre sempre é a sociedade. Preso
não é questão de segurança pública O Cel. José Vicente acabou de dizer
isso. Ainda bem que a Presidência da República ouve um Coronel do porte
do Cel. José Vicente da Silva, O Gen. Alberto Mendez Cardoso acabou de
dizer que o tem ouvido há algum tempo- Ele sabe do que estamos falando,
ou seja, preso é responsabilidade da justiça. Agentes penitenciários não
precisam ser policiais militares. Temos de ter, sim, em todas as instituições
democráticas, a nossa guarda, que pode ser a guarda municipal ou os
agentes penitenciários, mesmo com uma policia armada, ostensiva,
uniformizada, de ronda e preventiva.
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O Sr. Presidente - A Presidência solicita a compreensão dos

participantes e dos Deputados, bem como dos telespectadores que nos
prestigiam, pois o volume de perguntas é muito grande, e não será possível
responder a elas. Esclarecemos a todos que as sugestões encaminhadas á
Mesa serão incluídas no documento consolidado desta teleconferência, que
subsidiará as discussões do seminário legislativo a ser realizado por esta
Casa no mês de setembro.

Antes de encerrar, vamos passar a palavra a cada um dos participantes,
para que façam as suas considerações finais:

O Maj. Domingos Sávio de Mendonça - Cumprimentamos esta Casa por
esta iniciativa e pela oportunidade de uma entidade de classe da Policia
Militar poder trazer as suas considerações.

Gostaríamos de fazer dois registros finais. Dizia à Deputada Zulaiê Cobra
que, para melhorar as condições carcerárias do nosso País. bastam medidas
simples, ou seja, acabar com o instituto da prisão especial. Quando isso
acabar e o Senador Luiz Estevão tiver de cumprir um dia de cadeia, eles vão
melhorar as penitenciárias. Enquanto as elites tiverem oportunidade de
cumprir pena em outros locais, separadas de outros criminosos,
continuaremos a viver essa situação, até porque essas elites têm mais
preparação do que os pobres, que estão na penitenciária, muitas vezes,
devido a questões sociais.

A segunda consideração, que deixarei para o Gen. Alberto Cardoso, diz
respeito à violência nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal está
comprando ambulâncias para resgatar feridos. Gostaríamos que, em vez de
se comprar ambulância, se investisse mais na prevenção. Muito obrigado.

O Sr. Victor Hugo Moreira de Resende - Gostaria, mais uma vez, de
parabenizar a Presidência pela iniciativa desta conferência. Quero agradecer,
em nome da Associação dos Delegados, a oportunidade de aqui estar. Muito
obrigado.

O Sr. Waldimir Reale - Eminente Presidente desta Casa, Deputado
Anderson Adauto, os nossos sinceros cumprimentos pela iniciativa deste
evento, com repercussão não só no Estado de Minas Gerais, mas também
em todo o Brasil.

Volto ao preâmbulo da apresentação do trabalho, em que se diz que a
Constituição tem de ser cumprida. A partir dessa premissa do livrinho, e ele
deve ser cumprido, a sociedade brasileira terá, naturalmente, uma vida
melhor. Muito obrigado.

O Cel. José Vicente da Silva Filho - A forma de aperfeiçoarmos a
segurança é exatamente esta: discutindo o que está errado e buscando os
caminhos corretas: por exemplo, uma polícia que gaste menos e dê mais
resultados que complementem o trabalho de prevenção que a sociedade e as
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prefeituras vêm desenvolvendo, como devem fazer, para melhorar nossas
condições de vida. E importante ressaltar que o trabalho da policia é para
melhorar a qualidade de vida da sociedade e não, simplesmente, prender
pessoas. e esse é um empreendimento de todos nós.

A Deputada Federal Zulaiê Cobra - No cartaz da teleconferência, há a foto
de uma mulher; nesta Mesa, há uma mulher - a palavra "violência',
infelizmente, é feminina. Mas, na Mesa, que se compõs de homens
gabaritados, uma mulher se fez presente. Portanto, a Assembléia Legislativa
recebe agora os meus cumprimentos e agradecimentos por minha
participação, até porque o Deputado João Leite, do PSDB, fez questão que
aqui estivesse. Quase não vim, porque hoje toma posse o novo Secretário da
Justiça do Governo Mário Covas, e a ninguém será justificada a minha
ausência. Mas minha ausência ali foi recompensada pela alegria de aqui
estar, participando desta beleza de teleconferência, com a participação de
todos os municípios do interior de Minas Gerais e de todas as entidades civis,
juntos com a Assembléia Legislativa.

O Gen. Alberto Mendez Cardoso - Reitero os meus agradecimentos pelo
convite, que muito me honrou; falo de minha alegria de ter participado e
aprendido muito com a Mesa e com a platéia; cumprimento-os pela iniciativa
e deixo a mensagem final de que a segurança pública é dever do Estado e
instrumento dos direitos humanos.

O Sr. Presidente - Antes de encerrar definitivamente esta etapa, a
Presidência faz agradecimento especial ás 92 entidades que, junto com a
Assembléia Legislativa, construíram esse movimento pela segurança e vida.
Esta é apenas uma etapa de nosso trabalho, que terá continuidade na parte
da tarde. Mas quero dizer a todos os participantes e aos ilustres convidados
que o mais importante é a determinação da Assembléia Legislativa em
continuar a discutir e a trabalhar para reduzir os índices de violência e de
criminalidade em nosso Estado. Temos consciência de nossa cota de
responsabilidade, que começa com este trabalho, porque achamos que é
fundamental que quem está sofrendo na pele e na carne possa dizer às
autoridades o que é preciso para melhorar. Ouvimos as Policias Civil e
Militar; estamos ouvindo, agora, a sociedade; e, no segundo semestre,
esperamos concluir essa etapa do trabalho e colocar a responsabilidade, a
partir daí, nas mãos do Executivo, porque a ele cabe fazer as mudanças que
a sociedade espera que faça nas polícias, para o bem dos mineiros. Muito
obrigado a todos.

Antes do encerramento formal, a Presidência gostaria de deixar registrada
uma comunicação que nos chegou agora, da Secretaria da Segurança
Pública do Pará, informando a participação de um grupo de policiais militares,
civis, bombeiros na teleconferência, no auditório da Imprensa Oficial de
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Belém. Parabenizam pelo evento e informam que, há dois anos, funciona
o Instituto de Ensino de Segurança do Pará, com a função de fazer a
integração operacional das policias, bombeiros e DETRAN por meio do
Centro Integrado de Operações - CIOP. Estão integrados também em zona
de policiamento na Região Metropolitana de Belém, onde atuam na mesma
área, há um ano e meio

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 a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 1583 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
6/7/2000

Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval An gelo, Elaine
Matozinhos e Sargento Rodrigues

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos
ordinários .. Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Antônio Augusto
Junho Anastasia - Palavras do Sr. Franklin Higino Caldeira - Palavras da Sra.
Jaqueline Muniz - Palavras do Sr. Hédio Silva Júnior - Palavras do Sr. Paulo
Antônio de Carvalho - Palavras do Sr. Misael Avelino dos Santos -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Durval Angelo) - A Presidência convida a tomar assento à

Mesa os Exmos. Srs. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário Executivo
do Ministério da Justiça; Franklin Higino Caldeira, Promotor da 1V
Promotoria Criminal da Capital, representando o Ministério Público; Jaqueline
Muniz, pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da
Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e membro do Grupo de
Estudos Estratégicos COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Hédio Silva Júnior, advogâdo criminalista e professor da Academia de Policia
de São Paulo; Paulo Antônio de Carvalho, Juiz de Direito da Comarca de
Itaúna e representante da Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados; e Misael Avelino dos Santos, Presidente da Fundação
Educativa Cultural Comunitária de Belo Horizonte - Rádio Favela.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Anderson Adauto) - Destina-se a interrupção dos

trabalhos ordinários à realização da Teleconferência Segurança Pública: O
Papel do Estado e da Sociedade Civil, com o tema "Formas de Envolvimento
da Sociedade" e os seguintes subtemas: 'O Sistema Penitenciário e as
Penas Alternativas"; "A Ação Policial e Social no Cárcere, nas Escolas e nas
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Favelas": "A Participação da Comunidade nos Programas de Segurança;
"O Papel dos Municípios na Política de Segurança".

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência agradece mais uma vez a participação de todos os senhores

e senhoras que vieram participar deste importante momento, em que a
Assembléia Legislativa procura discutir esse assunto que hoje começa a
incomodar a todos os brasileiros e em especial a nós, mineiros. Gostaríamos
de agradecer de forma especial aos nossos ilustres debatedores.

Gostaria de apresentar o primeiro debatedor, Sr. Antônio Augusto Junho
Anastasia, um técnico de primeira grandeza de Minas Gerais, que hoje se
encontra no Governo Federal levando o seu trabalho e a sua competência
para estar à disposição de todos os brasileiros. Gostaríamos de agradecer a
sua presença entre nós e dizer da importãncia que vemos na presen ça de
todos os debatedores, mas olhamos a sua presença entre nós por causa de
ter sido o Ministério da Justiça o órgão encarregado pelo Governo Federal de
gerir o Programa Nacional de Segurança Pública. Na condição de Secretário
desse Ministério, lugar de mineiro e ocupado por um técnico reconhecido por
todos nós, que já conhecemos o seu trabalho, queremos dizer da imensa
satisfação em tê-10 conosco nesta tarde e neste debate.

Palavras do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia
Caros companheiros de debate, gostaria de agradecer a gentileza das

palavras do Presidente, Deputado Anderson Adauto, e cumprimentar de
maneira muito enfática a Assembléia Legislativa pela realização deste
evento.

Tem razão, Sr. Presidente, quando aludiu a um clima de insegurança que
grassa hoje não só em Minas Gerais, mas também em todos os rincões da
Nação. E chegada a hora de se dar um 'basta"; tanto é assim, que, amanhã,
já há um grande movimento de diversas entidades sociais de todo o Brasil de
adesão a favor da paz. E, então, imprescindível que esse movimento se faça
não só por meio dos poderes públicos dos três níveis, fundaimentalmente do
Legislativo, que representa na sua essência o povo, mas também da
sociedade civil organizada. E por isso que esse movimento, capitaneado pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, tende a gerar frutos e dar exemplo,
porque congrega, é claro, em sua jurisdição, a jurisdição mineira, um
exemplo pioneiro de harmonia entre as propostas hauridas, advindas do meio
da sociedade civil organizada, para serem conhecidas e trabalhadas pelas
autoridades responsáveis pela condução dos negócios públicos, nesse
particular, a segurança pública.

Então, mais uma vez, queria cumprimentar a iniciativa à medida que a
Assembléia de Minas vem acompanhando esse tema há mais tempo e,
agora, vem coroar esse processo com a realização dessa teleconferência.
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Sei que, no segundo semestre, o processo será concluído por meio de
grande evento, de tal modo que as conclusões e sugestões trazidas a lume
pela sociedade civil possam ser consolidadas e oferecidas às autoridades
competentes.

o
o

No que concerne, então, à questão da segurança pública, poderia afiançar
que estamos em terreno muito complexa E desnecessário e seria até
ingênuo se dissesse que temos respostas objetivas, tranqüilas e cristalinas
para resolver esta chaga social que é a questão da violência no Brasil, a qual,
lamentavelmente. não está presente apenas no Brasil, mas na maior parte
das nações do mundo, por razões sociais, económicas ou culturais. Cada
nação tem a sua peculiaridade, e também, no caso brasileiro, cada Estado da
Federação apresenta determinada especificidade.

Dentro desse panorama e desse quadro, basicamente, como todos
sabemos, num Estado Federal como o brasileiro, pela nossa norma
constitucional, desde a Constituição de 1891, a segurança pública foi
atribuída aos Estados federados. Então, cabe às unidades da Federação a
responsabilidade pela segurança pública. Entretanto, ainda nesse regime,
determinadas atividades sempre foram de competência da União, que
também tem determinada parte na responsabilidade.

A escalada dos índices de violência, quer urbana, quer rural - a violência
deixou de ser característica das regiões metropolitanas para estar presente
em qualquer pequena cidade, incluindo o tráfico de drogas -, tornou o tema
verdadeira comoção nacional, com toda a razão e com toda a justeza. O
resultadodisso foi que o Presidente da República determinou que o
Ministério da Justiça, juntamente com outros órgãos do Governo Federal,
elaborasse um conjunto de ações destinadas a apoiar e a estimular os
Estados, para a criação de uma teia, um arcabouço de ação para a
diminuição desses indices de violência.

Nasceu, então, a idéia, no final do ano passado, de se elaborar um plano
nacional de segurança pública, já do conhecimento e disponível a todos
através dos meios eletrõnicos. Esse plano foi elaborado com a participação
do Ministério da Justiça, do Ministério da Assistência e do Ministério da
Defesa. Diversos outros órgãos participaram da sua elaboração, mas sempre
tendo em mente que a questão da segurança passa, de maneira
imprescindível, por estreita e ativa participação dos Estados federados- E no
momento em que ele vai para os Estados federados, é igualmente inafastável
que tenhamos a participação efetiva da sociedade e, é claro, dos municípios,
que, apesar de não terem, pela Constituição, competência específica em
matéria de segurança pública, salvo a guarda municipal, destinada a seus
bens, de acordo com o ditame constitucional, o município sofre também as
conseqüências da escalada da violência e, é claro, pretende mudar esse
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quadro.

Dentro dessa moldura, elaborou-se o Plano Nacional de Segurança
Pública, cuja execução se está iniciando. Ontem mesmo V. Exas. devem ter
tido noticia de que, pela primeira vez, em vigorosa ação conjunta, a própria
Policia Federal e a Polícia Rodoviária Federal empreenderam ação em 145
pontos das estradas federais, chamada Operação Pente Fino, ou Operação
Abafa, no linguajar policial, para vistoriar automóveis na busca de flagrante
de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, conduta irregular e eventuais
mandados de prisão a serem cumpridos. Foi feita uma grande operação que,
se tornará rotineira, porque há um sentimento que grassa no seio da
sociedade brasileira, que conhecemos como sensação de insegurança. O
cidadão brasileiro necessita do sentimento de segurança, há a necessidade
de estar comprovado que temos policiais estaduais, federais, civis e militares
efetivamente atuando em prol da manutenção da segurança e da ordem
pública.

Citei esse exemplo da ação conjunta para dizer que o Plano Nacional já
está em execução e que se desdobra em três grandes pilares. O primeiro
trata das ações de responsabilidade exclusiva do próprio Governo Federal,
no que se refere ao aparelhamento e ao incremento de suas policias, quer a
Federal, quer a Rodoviária Federal. E, igualmente, pela primeira vez na
história republicana brasileira, por intermédio da construção de penitenciárias
federais. Na próxima segunda-feira assinaremos um convénio com o Estado
do Acre, que, juntamente com o Distrito Federal, serão os dois primeiros
Estados que receberão recursos específicos para uma penitenciária federal.
Imaginem V. Exas. que já temos mais de 100 anos de República, e, até hoje,
jamais foi construída uma penitenciária destinada aos presos condenados
pela Justiça Federal, o que mostra que, durante tanto tempo, houve descaso
com essa questão.

Então, a primeira parte do Plano se destina a aparelhar as policias,
conseguir a cooperação das Forças Armadas para o apoio logístico,
especialmente nas regiões das fronteiras, inclusive as marítimas. Já há
consenso no âmbito do Governo, apesar de várias opiniões doutrinárias e
sociológicas discordantes, de que o papel das Forças Armadas deve ser o
apoio logístico, não com a missão constitucional de policiamento, que é,
primordialmente, dos Estados, por intermédio da policia ostensiva, que deve
agir de modo integrado, civil e militar, de maneira secundária, e, dependendo
da circunstância ou da sua responsabilidade, das Policias Federais. Nessas
forças-tarefas de policiamento ostensivo poderá haver o apoio logístico das
Forças Armadas por intermédio do Ministério da Defesa, incluindo a Marinha
nos portos, a Aeronáutica nos aeroportos e o Exército na nossa fronteira seca
com países limítrofes, especialmente aqueles para os quais há tráfico de
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drogas e retirada de roubo de carga, o que é uma realidade em alguns
Estados da Federação.

A segunda parte do Plano está concebida para a parte de cooperação com
os Estados federados. Foi constituído o Fundo Nacional de Segurança
Pública, gerido pelo Ministério da Justiça, foram alocados recursos nesse
exercício por crédito extraordinário já previsto para os próximos anos, e
vamos apoiar projetos estaduais para o reaparelhamento das policias
estaduais, para treinamento e qualificação dessas policias, para
aparelhamento na área da policia técnica e cientifica e até mesmo para a
construção de unidades policiais, quando for o caso. O conselho gestor do
Fundo, nomeado anteontem, reunir-se-á na próxima semana com o propósito
de estabelecer os critérios de aprovação desses projetos, exigindo dois tipos
de contrapartida: aquela que é legal, de natureza remuneratória, determinada
pelas normas orçamentárias da União, e uma contrapartida moral, técnica, na
qual os Estados se comprometerão, de acordo com seus respectivos Planos
Estaduais de Segurança Pública, a alcançar determinadas metas. Entre elas,
destaca-se, com grande ênfase de nossa parte, as ações integradas entre a
Policia Civil e a Militar. Entretanto, no campo da atuação em conjunto com os
Estados, o Plano não se resume a questões de ordem repressiva.

Por outro lado, há um destaque, um empenho e recursos já alocados para
as questões de natureza preventiva de ordem social, que ficam a cargo da
Secretaria da Assistência Social do Governo Federal. Várias ações já foram
empreendidas, como um projeto piloto, no entorno de Brasília, que, todos
sabem, está se transformando, tristemente, em uma das regiões mais
dramáticas em termos de indicadores de homicídios. Essa região abrange
cerca de 20 cidades, localizadas entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal,
incluindo dois ou três municípios mineiros, com indicadores menos graves. A
região de Goiás, especialmente, está tendo um problema da mais alta
gravidade para a ordem pública. Lá, em forma de projeto piloto, já estão
instaladas e em funcionamento algumas ações que estão relacionadas no
Plano Nacional de Segurança Pública, de natureza social, especialmente
voltadas para a juventude, como é o caso do Agente Jovem de
Desenvolvimento Social e dos Núcleos de Apoio às Famílias, geridos pela
Secretaria da Assistência Social. Há urra ênfase muito grande, na área dos
Estados, para a construção de vagas em penitenciárias estaduais.

Forma-se, assim, um ciclo vicioso. Diversos Secretários da Segurança
Pública que têm procurado o Ministério da Justiça estão dizendo que estão
tendo dificuldades em suas operações de natureza policial, inclusive no
cumprimento de mandados de prisão, que, em alguns Estados, chegam a
100 mil, porque já não têm onde colocar essas pessoas condenadas pela
justiça. Então, as cadeias, os presídios e as penitenciáris ficam superlotados,
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não se podendo prender mais ninguém. Estabelece-se, com isso, um ciclo
vicioso de dificil superação.

Houve uma determinação do Governo Federal de haver um
descongestionamento - que já ocorreu - no âmbito do orçamento federal e de
repassarmos tudo que for possível, de acordo com a capacidade de
dispêndio dos Estados federados, para a abertura de novas vagas nos
presídios. Isso aliviará a situação das delegacias, e, por conseqüência,
teremos não apenas o cumprimento da lei penal, ou seja, o preso condenado
ficará na penitenciária e na delegacia, mas também, de modo especial,
conseguiremos cumprir ordens de prisão. Assim, aprimoraremos a sensação
de segurança por meio de indicadores mais precisos e da redu ção desses
índices de violência das grandes cidades, que são consideradas as regiões
mais atacadas.

Poderiam aderir a esse rol do entorno de Brasília as Regiões
Metropolitanas do Rio, de São Paulo, de Recife e de Vitória, que são
consideradas as mais violentas em razão dos seus indicadores de homicídios
por grupo de 100 mil habitantes. Sob esse ponto de vista, felizmente, para os
que habitam a Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte está entre as cidades
mais seguras. Isso não significa que os seus índices são os ideais, mas,
nesse "ranking", esta cidade tem uma situação mais confortável que outras,
bem mais violentas, como a nossa vizinha e pequena cidade de Vitória, que
ostenta o título de ser a mais violenta do Brasil.

A terceira parte do Plano Nacional de Segurança Pública cuida de medidas
de natureza legislativa. Há sempre questões doutrinárias mais polêmicas,
porque, de acordo com uma visão sociológica e jurídica da mudança do
ordenamento jurídico-penal, existem diversas correntes e tendências
acadêmicas, não apenas no âmbito da magistratura e do Ministério Público,
ambos bem representados nesta Mesa, mas também no âmbito da academia
e da sociedade civil. A função do Poder Executivo e do Congresso Nacional,
no caso, o Poder Legislativo, é a de conseguir um ponto de equilíbrio entre as
diversas e distintas correntes, de tal modo que tenhamos condições de
estabelecer uma proposta de aprimoramento do ordenamento jurídico que
tenha o respaldo do Congresso.

Um exemplo típico de uma dificuldade que tivemos recentemente é relativa
à questão do porte de armas. O Governo encaminhou uma mensagem, no
ano passado, afastando o comércio de armas para os civis, de um modo
geral. E isso é objeto de uma polêmica muito grande: alguns são a favor,
outros são contra. Há quase que digladiadores dos dois lados.

Em razão da necessidade imperiosa de se reduzir a venda e o comércio
clandestino de armas, determinou-se a suspensão do registro provisório até o
final do ano, para mensurar se essa medida tem ou não efeito do ponto de
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vista do aumento do número das armas. Dizem os especialistas em
armamentos - não sou especialista nesse assunto - que é grande o risco de
que o civil armado sem treinamento torne-se vitima da própria arma, como
existem dezenas de casos.

Todos esses aspectos influenciam no terceiro segmento, que são os
projetos de lei: por exemplo, o projeto de lei que cuida da infiltração policial,
da escuta ambiental, da eventual reforma do Código Penal, por si só, carrega
uma matéria controversa-

Esses são os três pilares fundamentais do Plano. Digamos que há um
quarto que cuida da reformulação do Ministério da Justiça, que recebeu do
Presidente da República a incumbência de ser o órgão líder para a
implementação do Plano Nacional de Segurança Pública. Para tanto,
estamos "reformatando a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que
está sendo vigorosamente tonificada, de tal modo que tenhamos condições,
em harmonia com os demais órgãos do Executivo e em colaboração com os
demais poderes da sociedade, de operar o Plano, cujas ações preliminares -
a elas, já fiz menção - estão em pleno andamento.

Em linhas bastante gerais, dentro do tempo de 10 minutos que me foi
determinado, gostaria de dizer que esse é o quadro geral da situação do
Plano Nacional de Segurança Pública Antes de encerrar, quero reiterar que
o Plano, com as suas 124 metas e ações, só terá êxito se tivermos, em seu
implemento, uma situação muito harmônica entre o Poder Executivo Federal
e os Estados e a colaboração da sociedade civil. A violência em nossas
cidades ocorre em diversos graus e matizes. E tem de ser combatida por
todos, desde emissoras de televisão a comportamento de família. Nesse
universo, existem dezenas de ações e hábitos culturais que precisam ser
revertidos, para permitir que as autoridades constituídas, em harmonia com a
sociedade, tenham condições de depurar de órgãos policiais os elementos
que estejam em desacordo com essas necessidades e, ao mesmo tempo, de
prestigiar a ação policial correta e adequada, de tal modo que a pessoa que
não esteja bem-intencionada passe a não se aventurar no campo do crime,
não somente por causa dos exemplos, mas também porque sabe que haverá
uma recriminação social e repressiva bastante enfática. E esse o sentimento
que temos no Ministério da Justiça. Sentimos necessidade desse grande
mutirão nacional.

O evento convocado pela sociedade civil para amanhã, em todo o Brasil,
dia 7, Dia da Paz, será fundamental para demonstrar a adesão da sociedade
a esse movimento, O Governo, por si próprio, exclusivamente sozinho, não
conseguirá reverter os indicadores de violência. E claro que a sua
responsabilidade é maior, é claro que o Governo é o condutor do processo de
harmonia com os Estados federados, mas necessita do respaldo da
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sociedade. Nada mais satisfatório que perceber nessa platéia as
entidades diversas que pretendem colaborar com sugestões.

Quero, ainda, registrar que o Plano está sempre em funcionamento. Ele foi
proposto, acabado e colocado na Internet. Até 11 de agosto, recebe
sugestões. E como uma sintonia fina, vai se aprimorando, está em constante
aperfeiçoamento. Não consideramos que é uma obra-prima acabada e
definitiva. Ele vai se aprimorando, inclusive na execução. Para tanto, as
sugestões são mais que bem-vindas. Obrigado.

A Sra. Presidente (Deputada Elaine Matozinhos) - Com a palavra, o Sr.
Franklin Higino Caldeira, Promotor da Décima Primeira Promotoria Criminal
da Capital, representando o Ministério Público.

Palavras do Sr.Franklin Higino Caldeira
Exma. Sra. Deputada Elaine Matozinhos, demais autoridades, o discurso

da Justiça Penal, atualmente, é o do endurecimento do sistema penal. Prova
disso foi a adoção, a partir de 25/7/90, da chamada Lei Hedionda, ou, melhor
dizendo, da lei que definia os crimes hediondos, dando tratamento, também,
a delitos equiparados a crimes hediondos. Foi um grave erro do legislador,
porque uma transformação operada por essa lei retirou, por completo, a
esperança do homem encarcerado: foi exatamente a vedação, em lei
ordinária, da progressão do regime prisional. Não satisfeito, o legislador, em
1994, editou a Lei n° 8.930, que transformou o homicídio qualificado,
qualquer que seja, em crime hediondo, com as mesmas vedações da lei
ordinária e da própria Constituição Federal, que, em seu art. 50, inciso XLIII,
traz algumas conseqüências para esse infrator.

Agora, ouvindo o Prof. Anastasia, recordei-me da Lei n° 9.437, em vigor
desde abril de 1997, que passou a considerar infrator aquele que esteja
portando ilegalmente uma arma, desde que possua condenacão anterior por
crime contra o patrimônio ou a pessoa, passou a ser considerado perigoso,
diferentemente daquele que não foi condenado ainda por infração dessa
natureza. Penso, no rol dos crimes contra o patrimônio ou a pessoa, no crime
contra a honra, no crime de injúria, que está no título dos crimes contra a
pessoa. Alguém já condenado por crime contra a honra, por ter ofendido a
dignidade ou o decoro de outrem, sendo condenado por essa infração e
portando ilegalmente arma, passa a ser um infrator perigoso, diferentemente
daquele que não delinqüiu. O que não delinqúiu tem pena de detenção de um
a dois anos. O que já delinqüiu e foi condenado, por exemplo, por crime de
injúria, pena de dois a quatro anos e reclusão, com graves conseqüências.
Nesse momento inicial, preocupa-me a vontade de modificar a legislação
penal e penitenciária. Pessoalmente, acredito que a nossa legislação penal é
suficiente, que a lei penitenciária, datada de 1984 - Lei Penitenciária Federal
n°7.210 - é suficiente. Temos, no Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual n°
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11.404, que também consegue atingir a finalidade desejada pela
sociedade. Apenas não conseguimos traduzir, na prática. esse direito
legislado, essa vontade do legislador. Não basta o discurso da crise social
nem o da modificação da legislação penal. Precisamos de eventos como
este, em que a sociedade possa se manifestar e é chamada a reagir, sendo,
ao mesmo tempo, convocada a atuar na questão penitenciária. Acredito que
somente com a derrubada do muro das prisões, permitindo o ingresso da
comunidade na prisão, tratando bem próximo o homem encarcerado, é que
Poderemos reverter esse quadro. Nesse sentido, temos que utilizar
experiências bem-sucedidas, como a de ltaúna, onde atuei, por mais de cinco
anos, como Promotor, e o Dr. Paulo Antõnio de Carvalho terá a oportunidade
de apresentar, novamente, a APAC de ltaúna.

Temos essa experiência, a única no Estado, quiçá no Pais, apresentada
pela CPI Carcerária como a única ilha nesse deserto que é a execução penal
no nosso País.

Além das experiências próximas, precisamos aplicar os instrumentos que
temos. Recentemente, veio a Lei n°9.714, que foi chamada pela mídia de Lei
de Penas Alternativas. Na verdade, há uma impropriedade. E a lei que
alterou o Código Penal, dando melhor tratamento às penas restritivas. Trata-
se de uma questão didática apenas. Essa lei ampliou o rol das medidas
alternativas á pena de prisão. E, para minha tristeza, sua aplicação é inócua,
tanto no interior quanto na Capital. Na Capita!, nesse curto período em que
estou trabalhando perante uma Promotoria Criminal, sem nenhuma crítica
aos operadores, Juízes e Promotores, pude perceber que essa lei serviu para
entregar cestas básicas às entidades carentes. Acho nobre também essa
função, e as entidades precisam delas, mas temos que reverter as
conseqüências dessa lei para o próprio sistema penitenciário.

Lanço uma proposta e uma provocação: podemos utilizar uma medida
restritiva chamada pena de prestação pecuniária; podemos transformar esse
instrumento em mecanismo para abastecer entidades que estejam a oferecer
vagas para os condenados, condenados em regime aberto ou. mesmo,
condenados a penas restritivas de direito. Basta vontade. Temos, em Belo

o Horizonte, 12 Varas Criminais. Todos os dias, inúmeros condenados
o recebem suas sentenças, e o Juiz faz a substituição, aplicando cestas

básicas. Vamos imaginar que o Juiz passe a aplicar prestação pecuniária.
Pode condenar alguém a pagar de 1 a 360 salários mínimos, abastecendo as
entidades.

Pude, em ltaúna. conviver com a miséria da APAC, miséria de ausência de
recursos. E fico imaginando a APAC existindo, apesar do Estado, sem
recursos públicos, e podendo o Juiz Criminal destinar recursos das suas
sentenças para essa entidade. E a libertação do sistema penal. Não é difícil
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aplicar isso, mesmo em Belo Horizonte.

Citei o regime aberto, mas, infelizmente, esse regime, que significa o
cumprimento da pena, por exemplo, na casa do albergado, com todo o
respeito a essa casa, esse ambiente serviria para o cumprimento da pena em
regime aberto, porque não há grades nas janelas, não há policiamento
interno. Esse é o verdadeiro regime aberto. Um imóvel cedido pela Prefeitura,
quem sabe, tendo a comunidade como participante do cumprimento dessa
pena, acompanhando aquele condenado do regime aberto sem a incursão
das Polícias Civil e Militar, O regime aberto é o mais próximo da sociedade, é
quase da sociedade, é o regime mais próximo da liberdade. Nele impera a
autodisciplina: o próprio condenado deve cuidar de si, sem fiscalização direta
do Estado.

A verdade tem que ser dita. O nosso regime aberto foi transformado em
duas coisas. No cumprimento de pena em delegacia de policia. Um absurdo,
porque o condenado em regime aberto, que jamais poderia estar numa
delegacia de polícia ou numa cadeia pública, passa a cumprir a pena nesses
lugares, junto com condenados de regime fechado e dividindo espaço com
presc' provisório. Infelizmente, em alguns casos, até mesmo, com devedor de
pensão alimentícia, aquele que não delinqüiu. Em outra situação, a prisão
aberta é transformada em arremedo de penitência, como acontece em Belo
Horizonte. Novamente, nenhuma critica ã figura do magistrado, mas a prisão
aberta foi transformada em cumprimento de pena em prisão domiciliar, contra
a lei. Temos uma aplicação restrita a essa espécie de prisão. Por causa da
carência da casa do albergado, a prisão domiciliar foi estendida para todos os
corenados de regime aberto.

L co, a pena criminal se transforma em arremedo de penitência. Gostaria
de uesenvolver o tema penas restritivas, mas coloco-me à disposição para
responder a quaisquer perguntas sobre ele.

Também darei meu testemunho sobre o trabalho da APAC em ltaúna.
Conheço bem a violência de Belo Horizonte, porque sou natural desta cidade,
aqui resido há muito tempo e porque quase todos os meus familiares já foram
vitimas de roubo armado, inclusive meus genitores. Mas, mesmo assim,
acredito na existência de um trabalho nos moldes "apaquianos". Não posso
acreditar em um estabelecimento "apaquiano", como aquele hoje aplicado em
ltaúna, com presos nos três regimes - o fechado, o aberto e o semi-aberto -,
pois esse trabalho não nasceu assim naquela cidade, foi gradativo;
entretanto, se houver vontade dos órgãos de execução penal e do Estado,
poderemos, em breve, implementar em Belo Horizonte o regime aberto,
havendo para o condenado não só a pena privativa de regime aberto, mas
também a pena restritiva de limitação de fim de semana, ou seja, aquele que
é recolhido aos sábados e domingos, exatamente na Casa do Albergado.



rs

695
Com isso, teríamos espaço.

Finalizo colocando a seguinte questão para as entidades presentes: Qual
seria o limite para a participação da comunidade na execucão penal, no
sistema penitenciário? E respondo: não há limites para essa participação.
Não foi à toa que o legislador estadual, na Lei n° 11.404, estabeleceu que o
Estado e a comunidade são co-responsáveis nas tarefas de execução, sendo
que co-responsabilidade é responsabilidade igual, Muitos podem pensar que
• responsabilidade primeira é do Estado, que tem o dever de garantir a vida e
• segurança das pessoas; entretanto, o Estado não sofre com a delinqüência,
mas sim a comunidade. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Jaquehne Muniz
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a Exma. Sra. Deputada Elaine

Matozinhos, estendendo meus cumprimentos aos componentes da Mesa e
aos ouvintes da sessão. Antes de tratar do tema para o qual fui convidada - O
Papel dos Municípios na Política Pública de Segurança -, gostaria de
enfatizar meu otimismo em relação a esse evento. Com essa interação entre
as comunidades, as demais agências civis, o poder público local, o Poder
Legislativo e as agências de segurança pública, poderemos, de fato, de
forma inédita, construir no Brasil uma política pública de segurança, e não
apenas uma política de segurança pública.

Tradicionalmente, os problemas relacionados á segurança pública no Brasil
têm sido enquadrados ora como uma questão de soberania nacional e
segurança interna, ora como um assunto de competência exclusiva das
polícias. Em ambos os enfoques, privilegiam-se e reivindicam-se,
unicamente, os recursos e as intervenções provenientes das esferas federal
e estadual, uma vez que são essas as instãncias responsáveis pelas forças
armadas, pelas polícias, pelo sistema criminal, etc. Note-se que esse tipo de
mentalidade restritiva encontra-se de tal modo enraizada entre nós que
freqüentemente subestimamos a importância estratégica do poder municipal
na produção democrática de segurança pública. Ainda hoje é comum ouvir
que a Prefeitura pouco pode fazer, porque não controla as policias, ou que a
Constituição de 1988 reserva aos Estados a responsabilidade exclusiva de
prover segurança aos cidadãos. Em verdade, essas considerações reforçam
uma perspectiva ultrapassada, que se mostra incapaz de atender aos
desafios colocados pelo provimento de uma ordem pública democrática e
contemporânea. De fato, o desconhecimento sobre o papel decisivo dos
municípios nas políticas públicas de segurança no Brasil tem comprometido,
de forma substantiva, os esforços de se construírem e enraizarem políticas e
programas tecnicamente adequados e conseqüentes no âmbito da segurança
pública.

Idéias criativas e experiências bem sucedidas, como os projetos de policia
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comunitária, têm enfrentado inúmeros obstáculos para a sua
institucionalização. E, sem exagero, pode-se dizer que boa parte dessas
dificuldades está relacionada ao distanciamento e, até mesmo, à indiferença
do poder local. As policias que possuem papel executivo e direto na gestão
da segurança pública são as agências públicas que mais se ressentem da
ausência de ação articulada com as Prefeituras. Conforme demonstram
diversos estudos nacionais e internacionais, a ausência ou a fragilidade de
interações regulares entre a administração municipal e as policias é um dos
principais fatores que contribuem para limitar a eficácia, a eficiência e a
efetividade destas últimas.

Não é demais salientar que as intervenções policiais preventivas,
dissuasivas e repressivas implementadas de forma exclusiva e, por
conseguinte, dissociadas das políticas urbanas desenhadas pelos municípios
têm ajudado a produzir toda a sorte de desperdícios no emprego diuturno dos
escassos recursos policiais. Afinal, por mais e melhor que as polícias
estaduais possam fazer, sozinhas são, por definição, incapazes de responder
às demandas por segurança experimentadas nos centros urbanos. Tal
limitação resulta da evidência de que nem todas as questões de segurança
pública são problemas propriamente policiais. Ao contrário, a oferta de
segurança pública democrática que atenda aos imperativos de um mercado
da cidadania em crescente expansão ultrapassa a esfera de ação exclusiva
das orcanizações policiais, requerendo a incorporação de outros fatores
fundamentais quanto aos meios de força comedida.

Cabe mencionar que parte expressiva dos problemas que alimentam a
sensação generalizada de insegurança e propiciam o agravamento do temor
coletivo reporta-se a fatos difusos, que não necessariamente podem ser
enquadrados como atos criminosos propriamente ditos. Mas se não forem
devidamente trabalhados por outras agências além das polícias, podem
estimular a ocorrência de práticas delituosas futuras e o recurso individual à
violência como forma de resolução de problemas. Refiro-me, sobretudo, aos
conflitos, desordens, incivilidades e litígios experimentados nos espaços
públicos, que desembocam, quase que exclusivamente, nos balcões das
delegacias e no atendimento emergencial realizado pelas PMs. Os policiais
civis e militares de várias policias brasileiras, orientados pelos seus
conhecimentos práticos, sabem disso. Expressões cotidianas tais como "a
polícia não é poste de luz", "a policia não é cerca", "o policial é um faz-tudo"
ou "sempre acaba sobrando só para a policia", usualmente empregadas
pelos profissionais da ponta da linha, indicam uma crfL:oa ás mentalidades e
convicções do passado, que merecem ser discutidas e desmitificadas, em
nome de uma perspectiva que, efetivamente, considere as formas pelos
quais os problemas da insegurança são vividos pelos :idadãos. Ora, se os
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cidadãos vivem nas cidades, ou melhor, em algum bairro ou em alguma
comunidade, então as cuestões associadas à insegurança só podem ser
também experimentadas e resolvidas no âmbito das localidades. Por conta
dessa constatação irrefutável, parece não fazer nenhum sentido buscar
mascarar ou reduzir a responsabilidade do poder local na co-gestão da
segurança pública, utilizando-se como recurso retórico o apego formal ao
desenho político-administrativo vigente. Não se trata de defender a
municipalização das policias estaduais, mas de procurar superar entraves
oriundos de convicções e doutrinas inadequadas à realidade contemporânea
da segurança pública.

Creio que hoje estamos vivendo um momento rico no que diz respeito à
superação de visões arcaicas e amadoras do enfrentamento da crise da
segurança pública. Intervenções desconexas, isoladas, espetaculares e
superficiais, ainda que bem intencionadas, revelaram-se fracassadas e
onerosas. Com o tempo, demonstraram sua incapacidade de produzir
respostas consistentes e estáveis, já não foram mais além do que tentar
apagar incêndios ou enxugar gelo. Se isso se impõe como aguda evidência,
é preciso caminhar rumo a uma visão sistêmica, integrada e aberta da
problemática da segurança pública, que esteja realmente em sintonia com a
natureza, diversidade e intensidade dos problemas de segurança vividos nas
ruas. Uma concepção mais realista e sensata da segurança pública
reconhece a necessidade de se ultrapassar o campo de atuação exclusiva
das forças policiais e de outros órgãos do sistema criminal, por meio da
incorporação, na gestão da segurança pública, das comunidades e de outras
agências públicas e civis prestadoras de serviços essenciais à população.
Uma vez que o provimento eficaz de segurança pública depende
sobremaneira de variáveis extrapoliciais, tais como o ambiente comunitário,
os equipamentos coletivos, a infra-estrutura social e urbana, os serviços de
utilidade pública, etc., não se pode prescindir de se estabelecerem instâncias
efetivas de cooperação e participação sobretudo com a administração
municipal.

Se, por um lado, as agências policiais pertencem aos governos estaduais,
O por outro, uma parte expressiva dos instrumentos úteis e indispensáveis ao
o provimento de ordem pública está sob o controle do município. A titulo de

ilustração, cabe mencionar, entre outros, a manutenção e ampliação dos
o equipamentos coletivos, o ordenamento e a fiscalização da ocupação do solo
o, urbano, a coleta regular de lixo, a iluminação e a manutenção dos espaços

públicos, o controle e a fiscalização do trânsito, as obras de saneamento
básico, a fiscalização dos transportes coletivos, a melhoria da malha urbana,
a expedição de alvarás e a fiscalização dos espaços coletivos de lazer, etc.

Particularmente no campo da prevenção primária - ainda muito pouco
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explorado no Brasil -, os municípios possuem um pa pe! decisivo. Há muito
para se fazer. Suas políticas urbanas e sociais constituem a infra-estrutura da
segurança pública, as quais, por sua vez, operam como medidas auxiliares e
complementares ás ações de policia. Como se pode perceber, os municípios
possuem um vasto campo de atuação que não se restringe ã criação das
guardas municipais, ainda que sejam importantes e guardem consigo
vocação comunitária.

Ainda que pareça repetitivo, vale insistir que fatos urbanos corriqueiros,
como a falta de iluminação, a acumulação de lixo, o caos no trânsito, a má
conservação dos espaços de lazer e demais locais de uso comum, têm uma
significativa relação com o varejo do crime e seu adensamento em certas
regiões da cidade. Assaltos, furtos, conflitos e distúrbios que ocorrem nos
espaços coletivos não são simples produtos da crescente audácia dos
bandidos, ou da falta de policiamento nas ruas ou de doutrinas e métodos
policiais arcaicos. São, também, e principalmente o resultado do abandono
do poder público e da sua incipiente interlocucão com a sociedade civil,
sobretudo no que se refere à administração dos bens urbanos.

A esta altura, parece evidente que a administração municipal emerge como
um nexo essencial na orquestração das comunidades, com as atividades
governamentais estaduais e federais voltadas para a gestão democrática da
ordem pública. E, pois, o município que possui a responsabilidade mais direta
pela qualidade de vida da população em seus aspectos mais básicos. E,
portanto, a Prefeitura que detém as ferramentas e os órgãos de serviços
públicos mais próximos do cotidiano das pessoas. Se isso procede, parece
inadiável que o poder local se inscreva como um parceiro na tarefa de
construção de uma administração estratégica da ordem pública. Muito
obrigada.

Palavras do Sr. Hédio Silva Júnior
E uma honra poder, de alguma forma, colaborar com este evento. Dada a

exigüidade de tempo, poderíamos destacar dois aspectos que podem ser
relevantes neste debate, especialmente no debate sobre a participação da
sociedade civil na elaboração e na gestão de políticas públicas.

Embora não pretenda importuná-los com estatísticas, gostaria de chamar a
atenção para o fato de que, nos últimos anos, têm sido realizados estudos
muito abrangentes e completos que indicam o aumento significativo da taxa
de encarceramento. Nos últimos cinco anos, em São Paulo, foram
construídas duas dezenas de penitenciárias. Quando começaram a ser
construídas, imaginava-se que os distritos policiais seriam, finalmente,
esvaziados. As penitenciárias foram construidas, estão funcionando a pleno
vapor, e os distritos policiais continuam rigorosamente abarrotados. Então,
chamo a atenção para o fato de que não há uma relação direta entre taxa de



encarceramento e diminuição da criminalidade. Embora seja essa uma
posição antipática, porque pode permitir a interpretação de que o interlocutor
está defendendo o não-encarceramento, a rigor, não há nenhum dado de
experiência, nenhuma estatística que comprove que, aumentando-se o nível
de encarceramento. diminui-se concretamente os índices de criminalidade. E
sobre isso, penso que poderíamos levar em conta a construção de um
criminalista contemporâneo, muito perspicaz nos seus estudos, que é o Prof.
Eugênio R. Zafaroni, que faz uma interessante distinção entre o direito penal
e o sistema penal. Ele diz: "Direito penal são aquelas leis que o povo, por
meio de seus parlamentares, faz aprovar no parlamento". Entretanto, essa é
uma dimensão do direito penal. A outra é o sistema penal. E não existe,
necessariamente, uma relação de dependência ou de subordinação entre o
sistema penal e  direito penal. porque o sistema penal conta com uma carga
de subjetividade como qualquer acão humana. O sistema penal é o exercício
do legislador, mas também é intervenção dos operadores do direito; ele traz a
carga de subjetividade do Delegado de Polícia, do Promotor de Justiça, do
Delegado, do advogado, do Juiz e da sociedade. Portanto, não há distinção
possível de urna intervenção organizada da sociedade civil que não a tome
como um sujeito ativo do sistema penal. E mais: o direito penal, como
estrutura de controle social, reflete valores sociais. E muito difícil que algum
de nós aqui tenha tirado uma xerox e em seguida tenha feito o depósito dos
direitos autorais. Não conheço um Delegado de Policia que não tenha
assinado um termo de declarações apesar de não ter estado no depoimento.
Não conheço um Juiz, especialmente o Juiz de Execução Penal, que já não
tenha atestado a sua presença numa audiência em que, na verdade, ele não
participou. Isso para não falar da bigamia, do adultério e outros crimes que
vamos cometendo no cotidiano. Portanto, o sistema penal, ao contrário do
direito penal, não só seleciona as condutas que são incrimináveis, mas
também seleciona as pessoas que são incrimináveis. Não tenho visto nos
últimos dias nenhuma grande manchete, seja no rádio, seja na mídia
eletrônica, cujo titulo fosse o seguinte: "Finalmente, um Senador da
República, um banqueiro acusado de corrupção e um ex-Presidente de um

o Tribunal de Justiça estão presos!". Ou seja, quando pensamos no sistema
c penal ele é formado por valores engendrados socialmente, mas reflete muito

uma certa cultura que a mídia constrói cotidianamente. O sistema penal
seleciona, e a midia também, os fatos delituosos que, a juízo da mídia,

cn seriam interessantes.
Então, nem vou falar sobre os programas dos roedores e a banalização da

violência, a banalização da vida, o fato de que as pessoas são tratadas -
leciono Direito Constitucional e muitas vezes tenho dificuldades de falar disso
corri meus alunos: como é que temos uma Constituição absolutamente
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revolucionária e inovadora em termos da defesa intransigente dos direitos
fundamentais, mas as pessoas são cotidianamente expostas, têm a sua
honorabilidade exposta e há alguns dias um Juiz proferiu uma sentença em
Brasília, com base no clamor social. Mas clamor social existe também com
relação á Escola de Base. em São Paulo, quando quatro educadores foram
acusados de terem abusado sexualmente de crianças.

Então, existe uma construção de valores que vão informando esse
funcionamento do sistema penal, que é reveladora, primeiro, da estrutura de
poder, mas também de uma profunda deseducação política, com a qual
entendemos aqueles espaços de conflito, aquelas searas de conflito social e,
especialmente, quais os instrumentos que entendemos que o Estado deva
utilizar para resolver os problemas sociais.

Nesse sentido, há, digamos, uma esquisita aliança entre os segmentos
mais retrógrados do direito penal e os setores mais progressistas da
sociedade.

Se é verdade que criticamos a mídia pelo papel torpe e deletério que
desempenha na banalização da violência, na desqualificação da justiça, na
desqualificação da intervenção dos operadores do Direito, na
desqualificação, a rigor, do estado democrático de direito, nós, muitas vezes
militantes dos movimentos sociais de ponta, de vanguarda, também
entendemos que a única resposta que o Estado pode dar para determinados
problemas sociais passa pelo Direito Penal. Achamos que dano ao meio
ambiente tem que ser resolvido, exclusivamente, pelo Direito Penal. Achamos
que assédio sexual tem que ser resolvido, exclusivamente, pelo Direito Penal.
Achamos que discriminação racial também tem que ser resolvida,
exclusivamente, pelo Direito Penal. Ou seja, pedindo vênia pelo termo talvez
inadequado, há uma volúpia penal que, na verdade, apresenta para o Estado
uma demanda que ele não dá conta, porque não tem dado conta de resolver.
Não apenas porque é um círculo vicioso no sentido de que o aumento do
encarceramento não diminui os índices de criminalidade, mas também e
fundamentalmente porque o encarceramento - está provado pela história e
por qualquer discurso que possa ser feito - não é método de resolução de
conflitos sociais. Temos uma sociedade que educa para a violência, temos
um sistema de ensino profundamente apartado de qualquer esforço que se
faz no sentido do combate á violência, temos uma mídia absolutamente
reprodutora dos valores mais torpes, mais ligados ao entulho do que foi a
ideologia da ditadura militar. Mas achamos, ainda hoje, mesmo alguns que
amávamos tanto a revolução, que o Estado solucionará um problema como
esse encarcerando as pessoas. A sociedade civil precisa colocar em questão
o encarceramento como método de conflito. Não vou falar do custo social de
presos, não vou falar do fato de que o índice de reincidência no Brasil é•em
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média de 45% e em algumas regiões alcance 80%, não vou dizer que o
Executivo não tem cumprido sua parte para criar os sistemas de fiscalização
das penas alternativas á pena privativa de liberdade para que o Juiz possa se
sentir mais seguro para aplicar uma pena alternativa. O que pretendo colocar
em discussão é que precisamos questionar o que reivindicamos como
método de resolução de conflito social. Ai, a meu juízo, podemos aparelhar a
policia, construir centenas de penitenciárias, equipar o sistema de segurança
pública com os melhores quadros : viaturas, metralhadoras, etc., que essa
ciranda não será interrompida.

Precisamos atuar para mudar os valores do sistema penal e, ao mesmo
tempo, para que o sistema de ensino e a mídia trabalhem por uma educação

ara a paz e não pela banalizacão da violência.
Quero finalizar agradecendo à Deputada Elaine Matozinhos e a todos os

companheiros das organizações da sociedade civil, que hoje se sorna a esse
esforço. Esta, a meu juizo, não é questão simples, mas acho que sem essa
reflexão não conseguiremos apontar caminhos eficazes para sua superação.
Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Paulo Antônio de Carvalho
Exma. Sra. Deputada Elaine Matozinhos, a quem tenho a honra de saudar;

demais componentes da Mesa e demais ilustres autoridades presentes; a
violência realmente existe - e somos testemunhas disso -, mas quando
houver pessoas preocupadas com a discussão desta questão e com a busca
de soluções, certamente o problema será resolvido.

Parabenizo a Assembléia Legislativa por esta iniciativa : que consegue
colocar aqui praticamente todas as entidades representativas da sociedade
civil na discussão desta questão e na busca de soluções.

Vou procurar abordar a questão que está mais próxima da nossa atividade,
como operador do Direito Penal da Comarca de ltaúna, como Juiz Criminal e
Juiz das Execuções Penais. De início, concordo plenamente com as
colocações do Dr. Franklin Higino Caldeira Filho, Promotor de Justiça, com
quem tive a honra de trabalhar, por quase 5 anos, nessa Comarca, e com as
colocações do Dr. Hédio Silva Júnior, Criminalista da Comarca de São Paulo,
cujas ponderações e soluções endosso plenamente, visando objetivamente á
busca de solução para o problema da criminalidade e da violência. Concordo
também com o Dr. Franklin, quando disse que a solução para essa questão
não está na modificação do sistema penal-

0 Direito Penal não é panáceia e não resolve problemas sociais. As causas
dessa violência devem ser buscadas e atacadas. Não adianta tratar apenas
os efeitos, porque não chegaremos a lugar algum. Acreditamos, ainda : que o
Direito Penal e a Lei de Execução Penal de que dispomos é plenamente
suficiente para o tratamento da questão. Essa legislação não está sendo mal
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em Brasilia. há menos de dois anos, uma das conclusões de um seminário
sobre execução penal é que o sistema penitenciário brasileiro não cumpre a
sua finalidade reeducativa, constituindo, pelo contrário, fator de
realimentação da violência e da criminalidade. Todos sabemos disso. Vemos,
diariamente, pela i mprensa, rebeliões, motins, que entram nas nossas casas
pela televisão, geralmente no horário do jantar.

Por que o sistema penitenciário realimenta a violência e a criminalidade, se
a legislação é boa? Porque não há política para executar bem a Lei de
Execução Penal. Por exemplo, no interior, temos condenados que deveriam
estar em estabelecimentos adequados, mas permanecem em cadeias
públicas, amontoados em celas, como é de conhecimento público. Muitas
vezes, têm tomando conta deles apenas um Carcereiro, para 60 ou 80
presos.

E possível ressocializar 80 pessoas que já chegaram a essa situação
porque não tiveram uma primeira educação eficaz, através de um Carcereiro
totalmente despreparado para isso? Então, a nossa proposição é de apenas
uma vontade política e de uma reformulação do que está ai. Acreditamos que
a maioria dos condenados poderia cumprir a pena junto ao seu núcleo
familiar e social. Nas próprias cadeias das comarcas, que poderiam ser
reequipadas e preparadas para essa finalidade com muito menos recursos do
que os exigidos para a construção de penitenciárias. Com  essa solução,
evita-se o rompimento desse vinculo social e familiar e convoca-se a
sociedade para participar desse processo de ressocialização.

Os senhores poderiam perguntar se isso é possível. E possível em
qualquer comarca. Sempre que conversamos, perguntamos se, em Belo
Horizonte, isso também é possível- E claro que sim. Mas é lógico que não se
deve construir, em Belo Horizonte, uma penitenciária para 10 mil
condenados. Tem que haver presídios menores, setoriais e próximos ao
núcleo social e familiar, que pode trabalhar com esse preso no processo de
reeducação.

E as penitenciárias? Essas continuariam, porque, para a criminalidade
violenta, exige-se uma terapêutica mais eficaz e mais adequada. Então, as
penitenciárias já existentes seriam suficientes, hoje, no Estado, pelo menos,
para acolher os condenados da criminalidade violenta. Os presídios, no
interior, por sua vez, poderiam ser preparados para a execução das penas
nas próprias comarcas, com a colaboração da comunidade.

Os senhores perguntam se é legal a participação da comunidade na
execução das penas. E legal, sim. Diz o art. 40 da Lei de Execução Penal que
o Estado deverá recorrer à participação da comunidade na execução da
pena. Prestem atenção ao verbo: deverá. Está no imperativo. O que os
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senhores conhecem de participação da comunidade na execução da
pena, a não ser visitas pastorais? Isso é muito pouco. Precisa-se de muito
mais.

Em ltaúna, temos uma experiência efetiva de participação da comunidade.
Esse modelo foi importado de São José dos Campos, da Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados. A própria comunidade construiu um
presídio, o Centro de Reintegração Social, com capacidade para 100
condenados, que são chamados de recuperandos pelo método da APAC. Lá,
não há Polícia Civil nem Militar. Podem perguntar: é legal? E legal.

Há uma lei estadual que proíbe o policial civil ou militar de atuar em
presídio, porque tais policiais atuam na investigação e na prisão, o que deixa
seqUelas na relação entre eles e o preso. Então, é inadmissível que o policial
que fez a prisão ou o inquérito, indiciou, continue depois, na fase de
execução, tomando conta do condenado. E lógico que não se chega a bom
termo mantendo-se esse estado de coisas, quer dizer, o policial civil e militar
deve ser utilizado na ação preventiva, e não na execução da pena.

Em Itaúna, temos uma associação civil com membros da comunidade, dos
mais diversos setores, que gere o presídio junto com os próprios
recuperandos. Se estivessem numa cadeia, estariam todos ociosos, no
máximo fazendo algum artesanato. Lá todos têm atividades: por exemplo, os
recuperandos trabalham na confecção da própria alimentação, no
restaurante. Também plantam horta, legumes. E, no próprio regime fechado,
há uma secretaria em que trabalham três, quatro ou cinco condenados,
acompanhando eles mesmos as pastas individuais. Os próprios
recuperandos acompanham seu processo de execução ! estudam a legislação
da execução penal, fazem os pedidos. E lógico que os pedidos não são
encaminhados dessa forma. Antes, passam pela diretoria de voluntários, que
vai examiná-los.

Vou encerrar. Meu tempo já está findo, mas, posteriormente, coloco-me à
disposição para responder a outras questões. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Misael Avelino dos Santos
Quero agradecer à Dra. Elaine, mais conhecida no morro como Dra.

Comfort, e às demais mulheres que estão aqui. Peço desculpas às pessoas
pelas palavras que utilizarei, porque não falo português. Moro num lugar fora
do Brasil, que é o morro, onde se fala "favelês", que é o português errado,
não falo como os senhores.

O que está sendo discutido é a segurança, e estou aqui desde a parte da
manhã. Quero dizer que a segurança que precisamos ter - principalmente as
pessoas que moram em vilas e favelas de Belo Horizonte, mais de 880 mil
pessoas, pois existem 182 favelas aqui, o que equivale a 113 da população -
começa pela diminuição da concentração de renda. 0 pessoal do morro vive



704
numa cadeia, uma prisão sem muros. Por que se discute segurança? As
pessoas estão discutindo uma segurança e uma policia para proteger bens e
o dinheiro de quem tem poder aquisitivo. Discute-se o salário dos policiais, a
unificação das polícias, mas, até agora, não se discutiu a igualdade de
direitos para todos os seres humanos, independentemente do asfalto ou do
morro. Existe um "apartheid" muito grande, e a guerra civil já começou,
porque, às pessoas que moram no morro, é negada a educação de
qualidade.

As pessoas acham que a polícia tem que proteger. Direto e reto, assistimos
a um desfile militar, que não é o da Avenida Afonso Pena, nem o de Brasília,
mas o que a polícia emprega nas comunidades. A violência gerada hoje, na
nossa cidade, é de responsabilidade de um regime - vou usar a palavra
utilizada há muitos anos pelo Deputado envolvido na corrupção do sindicato -
arcaico. A Policia Militar, principalmente, tem seu Comando igual ao do
tempo do império, que tem duzentos e vinte e tantos anos. Eles não
respeitam, levam o mau exemplo. A juventude que hoje mora nas vilas e
favelas de Belo Horizonte espelha-se naquilo que está mais perto. Essa
violência é gerada não só pela Polícia Militar, mas também pela ausência do
Estado nas vilas e favelas, porque não existem faculdades municipais, existe
uma faculdade federal na cidade de Belo Horizonte e várias privadas, sendo
que a primeira é ocupada por quem tem dinheiro e poder aquisitivo para fazer
um bom curso pré-vestibular. Ninguém discute essa violência, porque não
tem coragem, porque ninguém quer dividir lucros e direitos. Todos os
senhores discutem a proteção dos - bens próprios, mas os cidadãos que
movem esta cidade, que moram lá, em cima, e têm a mão-de-obra mais
barata do mundo, a mais escrava, continuam tendo o direito de não ter
segurança, porque a segurança de que precisamos é a de ter direitos iguais.

Hoje, esta Assembléia está fazendo um papel legal. Os favelados
avançaram. O Deputado Anderson Adauto, a Dra. Elaine e várias pessoas
convidaram-me para estar aqui, para discutir essa "parada". Não vim aqui
para chamar a polícia para ninguém do morro, pois essa não é a minha
prática. Nasci e fui criado no morro, tenho 40 anos. Não tenho o corpo
marcado por bala, mas já tive amigos que viram o cérebro de um outro ser
devorado por cachorro. Levanto de manhã e vejo um corpo. Há ruas no meu
bairro pelas quais não posso passar, porque possuem segurança privada dos
"caras". Cada um constrói uma prisão de 10m de altura, com fuzil de
repetição nas mãos, com um favelado para tomar conta. A família deles fica
ao léu, no meio da violência. Discutem-se aqui salários exorbitantes; a policia
possui não sei quantos Coronéis; o Estado tem 10 mil policiais e oitocentos e
tantos municípios, mas nunca foi discutido o direito daquelas pessoas que
elegem e fazem o Poder Legislativo existir. Eles esquecem que aquelas
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pessoas não querem ter o direito apenas de ir à escola de boa qualidade.
Não adianta mostrar para os americanos que, com uma população de 100 mil
pessoas, o índice de violência é baixo. Quem caiu foi meu vizinho, ou seja, foi
gente minha. O aparato é grande.

Onde moro, que é a maior favela de Belo Horizonte, não há fábrica de
armas nem fábrica de cocaína, mas existe isso tudo. A segurança que
querem mostrar para o povo é um helicóptero que sobrevoa a favela um dia e
um acampamento com vários soldados por três dias. "Angu de um dia só não
engorda cachorro". Queremos ter direito à presença do policial ser humano,
porque não existe, na favela, a segurança que estão discutindo para proteger
patrimônio. Moro na favela há 40 anos e, em "levar geral", tenho doutorado.
Tudo que os senhores já cursaram em academias, cursei levando "baculejo"
de policia. Nunca tive problema nenhum.

Somente um soldado, em 40 anos, reconheceu-me como cidadão. Nunca
me esquecerei desse dia. Tiro o chapéu para esse policial. Estava com meu
cabelo baixo, cortado como policial. Talvez, por isso, ele me parou e deu-me
boa-noite. "O senhor é policial?" Respondi que não. "Então, farei uma busca
para a sua segurança e para a minha? Ele só fez isso. Normalmente, todos
apanham, com a autorização do Poder Legislativo, porque quem exerce o
comando da policia tem um ensinamento arcaico, de duzentos e tantos anos.

No dia em que cheguei aqui, um rapaz ofendeu mais de 800 mil pessoas.
Ele falou que, para dar segurança para aos motoristas de táxi. a policia teria
de estar mais aparelhada, porque os adolescentes seriam os futuros ladrões
de motoristas de táxi. Isso é uma violência. Defendo a favela, porque é a
minha terra natal. Não nasci em Belo Horizonte, nem em São Paulo, nem no
Brasil. Nasci no morro. As pessoas têm de entender que o ser humano
precisa de segurança, para que não fique essa guerra entre asfalto e morro.
Quem não tem poder aquisitivo são os mais massacrados. Passam pelo
social e pelo dever do Estado as carências do morro. O Estado não pode
confundir: assistência social não significa assistencialismo, ou seja, dar cesta
básica e escola de má qualidade, para que as pessoas do morro não possam
ter a mesma oportunidade dos senhores. Era isso o que tinha a dizer.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente - Vamos conceder a palavra aos Deputados e aos

participantes que desejarem formular perguntas aos ilustres expositores. As
perguntas poderão ser feitas por escrito ou oralmente. Os telespectadores
poderão formular suas perguntas pelos telefones 0800-310888 e 290-7633,
ou por fax, cujos números são 290-7948 e 290-7613. O código de área é 31.

Será concedido o tempo de 10 minutos para a participação ao vivo de
representantes de municípios que se encontram nas salas de teleconferência
cedidas pela TELEMAR, nas cidades de Pouso Alegre, Governador
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A Presidência solicita aos participantes que fizerem uso do microfone que

sejam objetivos, sucintos, estando dispensada a formalidade das saudações
pessoais. A cada Deputado ou participante, será concedido tempo de 3
minutos para a intervenção. Aos expositores, será concedido o mesmo tempo
para resposta. Solicitamos a todos que se atenham ao tempo determinado,
para que o maior número possível de pessoas possa participar dos debates.

Debates
A Sra. Presidente - Vamos ouvir as propostas do Municí p io de ConselheiroLafaiete.
O repórter (Sr. Carlos Menezes) - Conselheiro Lafaiete gostaria de lembrar

as principais sugestões a presentadas na parte da manhã, sobre segurança
pública: mudanças no Código Penal e de processo penal: crescimento dos
Juizados Especiais Criminais, com ampliação de competência: criação do
responsável pela condicional, para cuidar de penas alternativas.'
das policias: criação de uma nova polícia desmilitarizada, com a garantia de
inamovibilidade: independência financeira para essa nova polícia: criação da
Escola Superior de Segurança Pública. Vamos ouvir o coordenador dos
debates na cidade, Deputado José Milton.

O Deputado José Milton - Cumprimento a Deputada Elaine Matozinhos pela
direção dos trabalhos na parte da tarde, os Deputados e Deputadas e os
demais par-ticipantes em todo o Estado.

Queremos falar do envolvimento da comunidade desta cidade no combate
ao crime, O trabalho pela segurança é um tema interessante e importante.
Em Conselheiro Lafaiete, podemos garantir que todas as entidades estão
envolvidas nesse processo. Estão participando o Juiz Diretor do Fórum. Dr.
José Luiz, o Promotor de Justiça, o Presidente da OAB, o Delegado Regional
da Policia Civil, a 8 DRE, a SRE. o Conselho Tutelar, a Pastoral da Criança,
a AMALPA, a Federação das Associações, o Lions, o Rotary, a Loja
Maçónica, o Sindicato do Comércio, enfim, todas as entidades que
representam a sociedade lafaietense. Entendemos que a participação da
comunidade é fator decisivo para a melhoria da segurança no nosso Estado.

Queremos apresentar algumas sugestões, feito de consenso:
penitenciárias com menos presos para melhor funcionamento, fim da
ociosidade nos estabelecimentos penais, - afastamento da policia dos
estabelecimentos penais, extensão do sistema APAC aos estabelecimentos
de internação de menores infratores. Com o apoio da Associação Cristã de
Moços, estamos, numa iniciativa do nosso Juiz, criando a APAC de
Conselheiro Lafaiete, a fim de desenvolver trabalho idêntico ao que vem
sendo realizado, de forma maravilhosa, na cidade de ltaúna. Continuando: a
ampliação do sistema APAC, com o apoio dos Estados e dos municípios a
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todas as comarcas onde existirem unidades prisionais, fim do
cumprimento de quaisquer penas em cadeias públicas, assistência
permanente jurídica, religiosa e de saúde em qualquer estabelecimento de
reeducação penal, pagamento ao preso pelo trabalho prestado e de taxa de
hospedagem quando estiver recolhido, aumento da competência do
colegiado de pais em relação à segurança das escolas de seus filhos. Essas
são nossas sugestões.

Finalizando nassa participação, passamos a palavra a um dos nossos
coordenadores, Dr. José Aluízio, para que faça suas considerações finais.

O Sr. José Aluizio - Minas Gerais não tem estabelecimento penal
apropriado para cuidar de menores infratores doentes físicas ou mentais.
Trata-se de grande problema porque não podemos colocá-las em qualquer
lugar, para sua recuperação. Propomos, no mínimo, que se dê condições de
tratamento ambulatorial para menores infratores, que sofram de qualquer
modalidade de doença mental. Por essa razão, estamos entendendo que o
sistema APAC para os maiores, que cometeram crimes, é tão bom, que deve
ser estendido, em toda o Estada, aos menores infratores que se encontram
internos. Deve ser feito um estudo, em cada comarca, para aproveitarmos um
sistema que está dando tão certo na cidade de ltaúna, sob a direção do Dr.
Paulo Antônio de Carvalho, Juiz criativo e dedicado á causa pública.

A Sra. Presidente (Deputada Elaine Matozinhos) - Após as
importantíssimas considerações de Conselheiro Lafaiete, vamos ouvir as
propostas do Município de Pouso Alegre.

O repórter (Sr. André Werlang) - A teleconferência está promovendo
grande mobilização em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Representantes de
entidades, de associações, do poder público e de órgãos de segurança,
inclusive de cidades vizinhas, participam, desde o inicio da manhã, dos
debates e continuam, na sala da TELEMAR, acompanhando, com atenção,
as discussões sobre violência e segurança pública promovidas pela
Assembléia Legislativa. Os participantes têm apresentado sugestões,
questionado as colocações de conferencistas e contribuído, de forma
democrática, para a redução da violência, hoje uma realidade nos grandes
centros e nas cidades do interior. Vamos ouvir o coordenador dos debates na
cidade, Deputado Chico Rafael.

O Deputado Chico Rafael - Sra. Presidente, componentes da Mesa e
demais participantes desse evento, discutindo e conversando com os nossos
amigos, Delegados, Juizes e Promotores, entidades representativas do
segmento civil em Pouso Alegre, temos algumas colocações e indagações a
fazer.

Perguntamos ao Sr. Antônio Augusto: ouvimos atentamente as suas
sugestões a respeito do Plano Nacional de Combate à Violência e podemos
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notar que existem mecanismos extremamente positivos. Mas qual é a
origem de toda a violência que vivemos no Pais, hoje? Será que existe
somente por ausência de estrutura no combate à violência ou porque não
temos uma sociedade justa, com um justo equilíbrio na distribuição da
riqueza? Não estamos vendo o que está acontecendo em morros e favelas.
como foi colocado pelo nosso amigo Misael Avelino. Esse Plano tem como
objetivo apenas reprimir a violência ou tem também mecanismos para se
evitar a violência, trabalhando na causa, que todos sabemos que é a
ausência de geração de trabalho e renda. Existe algum mecanismo nesse
Plano que gere trabalho e renda, principalmente para os segmentos mais
sofridos da nossa sociedade?

Um segundo ponto: estamos vendo que foi proposta pelo Governo Federal
uma reestruturação do Código Penal e do processo penal. E, pelo que
pudemos constatar, foi apresentada a solução dos "sursis". Será que não
estaríamos agravando as penas, aumentando a punição em detrimento de
um trabalho de recuperação de nossos condenados, de nossos acusados, e
até mesmo um retrocesso no que diz respeito à aplicação das penas
alternativas?".

Pergunta dirigida ao Dr. Paulo Antõnio de Carvalho: "Como as associações
comunitárias podem participar da execução penal e da ressociabilização dos
condenados?".

Pergunta para a Dra. Jaqueline Muniz: 'Existe uma lei em nosso Estado,
aprovada no ano passado, um projeto de lei de nossa autoria, que tem como
objetivo tornar obrigatório o ensino sobre dependência química, sobre o uso
de tóxicos nas escolas públicas e privadas de Minas Gerais, com o objetivo
de preparar os nossos jovens para enfrentar o flagelo das drogas, com o
entendimento de que é mais barato investirmos na prevenção do uso da
droga do que no combate ou no tratamento de pessoas drogadas. Qual é a
sua posição e como vê a possibilidade de se estender determinada disciplina
nas nossas escolas para o ensino aos nossos jovens, com o objetivo de
prepará-los para enfrentar o mundo das drogas?".

Eram essas as considerações e os questionamentos que tínhamos.
Esperamos que a comunidade de Pouso Alegre tenha dado a sua parcela de
colaboração para o sucesso desse evento.

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Muito obrigado, Deputado Chico
Rafael. Vou apropriar-me de uma frase do Ministro da Justiça, José Gregário.
Indaga: "Por que Caim matou Abel?". E indagamos, por quê a violência? A
resposta é muito difícil. Por que o Brasil tem esse quadro de violência e a
índia, que tem um quadro social muito pior do que o nosso, tem uma situação
de tranqüilidade. Os Estados Unidos são uma nação rica, tem dados de
vidência tão graves quanto os nossos. E uma plêiade de informações, de
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circunstâncias de natureza cultural, social. econômica que levam a uma
situacão de violência, indubitavelmente agravadas pela droga, que, de
maneira indiscutível, é um componente muito grave no aumento da violência.
Mas, responder com precisão, de maneira objetiva, à queima-roupa, ao
porquê da violência no Brasil seria muito difícil uma só pessoa, um só
Governo, uma só coletividade conseguirem, até em comparação com outras
nações e com outras circunstâncias.

Por que os índices de violência, no Brasil, há 30 anos, não eram tão ruins
se os índices sociais eram piores que os de hoje? E difícil responder a isso.
O dado objetivo é que, de fato, existe, portanto, tem de ser combatida.
Como? E ai temos a indagação do Deputado de Pouso Alegre. Não bastam
medidas repressivas, que cumprem ao Ministério da Justiça e às policias e
são exigidas pela sociedade, pois salta aos olhos que isso não soluciona o
problema. E imprescindível a adoção - e o plano contempla esse aspecto - de
medidas preventivas de natureza social. Também é claro que o
desenvolvimento econômico contribuirá de modo decisivo para a mudança
desse quadro.

O Sr. Paulo Antônio de Carvalho - Agradeço a intervenção da comunidade
de Pouso Alegre. Com relação às possíveis formas de viabilização da
participação da comunidade, diria que a nossa execução de pena é um faz-
de-conta, expressão do Dr. Franklin, pois nada funciona, principalmente no
que diz respeito à pena de regime aberto, ao "sursis", ao livramento
condicional e às penas restritivas de direito, já que, na execução dessas
penas, é fundamental a participação da sociedade. Aliás, no encontro em
Brasília sobre execução penal o qual mencionei, chegaram à seguinte
conclusão: "E imprescindível o envolvimento da comunidade, pois a ela
interessa e dela depende a reintegração social do condenado". Portanto, a
comunidade pode participar, inicialmente suprindo as áreas que não estão
funcionando. Pode se aproximar do Judiciário, através de associação civil e
do conselho comunitário, e começar a fiscalizar o livramento, o "sursis", e a
implementar as penas restritivas de direito, a prestação de serviço á
comunidade, a limitação de fim de semana, etc. Em ltaúna, tudo isso

o funciona, porque a comunidade participa. Quando aplica pena de prestação
o pecuniária, o Juiz não deve se envolver, arrecadando o dinheiro e arranjando

gente para comprar cestas para as entidades filantrópicas. Imponho a
compra de material para determinada instituição, e o próprio condenado
compra, leva, com a nota fiscal, e recolhe o recibo, pois, assim, verá a
finalidade de seus atos. Nesse ponto, a comunidade pode se aproximar do
Judiciário e implementar a execução nesse tipo de penas, em que o processo
é mal-executado, normalmente, em todas as comarcas.

A Sra. Jaqueline Muniz - Prezado Deputado, parabenizo sua iniciativa.
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Esses projetos da área de prevenção são extremamente importantes 1

justificando sua relação custo-benefício sua criação. As pesquisas
desenvolvidas nessa área, particularmente na de conten ção do uso e do
abuso de drogas, dentro das escolas, ou em parceria com as organizações
policiais, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja na Inglaterra, assim
como vários projetos tópicos das PMs brasileiras, deram certo. A forma de
avaliação desse programas não será quantitativa, mas qualitativa.

Finalizando, diria que a desinformação e o desconhecimento são as fontes
privilegiadas da conduta violenta e do temor - o medo é péssimo conselheiro.
Dai a importância de um trabalho de conscientização, através do qual
poderemos constituir uma cultura cívica sólida, uma cultura cidadã.

Essas estratégias são substantivas, baratas, de melhor qualidade e
produzem agentes multiplicadores, criando oportunidades de redes de
controle social difuso bem mais eficazes que os mecanismos aparentemente
repressivos, cuja ação é imediata, entretanto cara. Muito obrigada.

O Sr. Franklin Higino Caldeira - Gostaria de fazer breve relato acerca da
suspensão condicional da pena, ou "sursis".

E um instituto que se originou na Bélgica, em 1888, sendo aplicado na
França em 1891. Como não havia Internet, somente chegou ao Brasil em
1924. Em determinadas situações, como uma condenação pequena, e
observados certos requisitos, o Juiz suspende os efeitos da condenação por
determinado período, isto é, o período de prova, em que o condenado,
chamado de surcitário, não é levado ao cárcere, não inicia o cumprimento da
pena, que fica suspensa. E um excepcional mecanismo de combate ã
criminalidade, á reincidência. No entanto, no projeto de reforma do Código
Penal, está prevista a extinção desse instituto. Com  a Lei n° 9.714, que é a
Lei de Penas Alternativas, esse instituto foi arranhado, porque há uma
incidência cumulativa dessa lei com o "sursis". Contudo, esse mecanismo de
suspensão da condenação pode e deve permanecer em nossa legislação.
Será um grande erro a extinção do benefício surcitário, porque nunca o
empregamos na prática. A suspensão condicional da pena é uma farsa,
porque não existe, não é fiscalizada. O condenado recebe a medida, tem de
comparecer mensalmente ao fórum para assinar um livro, o que,
basicamente, é a única condição observada. Certa vez, um condenado disse-
me que havia sido beneficiado por "sursis" e que o Juiz havia determinado
que apresentasse duas fotografias, numa determinada data, em que seria
realizada a audiência de advertência. Perguntou-me: para que as fotografias?
Ora, sequer foi informado do alcance do beneficio. Portanto, temos de aplicar
o beneficio, e não buscar a sua extinção.

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Antes de passarmos
para Montes Claros, faremos a leitura das perguntas que nos foram
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encaminhadas por participantes do Plenário.

Pergunta formulada pelo Sargento José Luiz Barbosa, da Associação dos
Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, dirigida ao Dr.
Anastasia: "Apresenta-se o Plano Nacional de Segurança Pública como
resposta válida á questão da escalada da violência e criminalidade.
Percebemos, no entanto, que algumas medidas são provenientes de fatores
circunstanciais com vistas à contenção, a exemplo do Compromisso n° 10
(redução da violência rural), mas não há previsão de uma medida concreta,
como a reforma agrária. Por quê?".

Pergunta também dirigida ao Dr. Anastasia, formulada pelo Sr. Joelson
Bassetti, da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira: "Por que,
quando se fala em segurança e violência, os assuntos sempre são voltados
para policia, penitenciária, etc, e não para as causas, que são a
desestruturação familiar, a falta de infra-estrutura básica, como condições
dignas de trabalho, educação e assistência social?".

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Sobre a violência rural, participei,
ontem, de reunião com os Secretários de Segurança de Goiás e do Distrito
Federal, que comentavam sobre o aumento exagerado do ïndice de violência
rural, como os assaltos às propriedades rurais, zonas rurais, comunidades
rurais. Esse dado está causando preocupações, porque, até então, existia
situação de maior tranqüilidade. Evidentemente, não significa que isso tenha
algo a ver com a violência decorrente de reivindicações relacionadas á
reforma agrária. São coisas totalmente distintas. Existem, porém, violências
advindas dos conflitos agrários. Tanto que a Policia Federal construiu um
núcleo tão-somente para discutir esse assunto. Também a emenda de
reforma do Judiciário está pretendendo federalizar os crimes que tenham
conotação forte, especialmente na área agrária, como foi o caso do Eldorado
de Carajás, porque, então, a Justiça Federal poderá avocar a matéria e julgá-
la, talvez, com um pouco mais de isenção. Então, não há um dado imediato
entre uma coisa e outra; ambas são violências na área rural e devem ser
disciplinadas.

Quanto ao projeto de reforma agrária, continua em andamento. E um dado
objetivo, ainda que para alguns não tenha a aceleração desejável, mas
existem, igualmente, elementos objetivos que demonstram de modo cabal
que o número de propriedades de famílias assentadas é bastante expressivo
nos últimos anos.

Quanto à segunda indagação, que se refere à questão social, já disse e
reitero que há, igualmente, por parte do Governo Federal e dos estaduais, a
preocupação com a questão social e a da família. Dei exatamente esse
exemplo, que é a criação dos núcleos de atendimento à família. Amanhã, á
tarde, juntamente corri a Secretária da Justiça, Dra. Angela Face, vamos
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assinar o primeira convênio para a criação de núcleos de atendimento à
família, para pessoas que estão cumprindo pena na penitenciária de
Contagem, a fim de oferecer apoio às famílias dos presos. Vamos, também,
levar a essas comunidades o Programa do Agente Jovem de
Desenvolvimento Social. E claro que o Governo Federal não tem condições
de fazê-lo sozinho, mas com os Estados federados e a sociedade civil.

Gostaria de citar uni exemplo, oferecido pelo magistrado de ltaúna, de que
é imprescindível a participação dessas organizações não só no
acompanhamento dos presos como também no cumprimento e na
fiscalização das penas alternativas. Toda reforma do sistema penitenciário
necessariamente passará por um fortalecimento do sistema de penas
alternativas, em que o Governo Federal está investindo, inclusive preparando
agora um levantamento estatístico da sua aplicação peos magistrados e pela
sua fiscalização, quer pelo poder estadual, quer por organizações não
governamentais.

O Vereador Betinho Duarte - Boa tarde a todos. Parabéns á Assembléia
Legislativa e a todas as entidades que estão participando deste encontro.
Estamos falando da violência e fazendo propostas para a sociedade. Tenho
uma preocupação e, por isso, gostaria de apresentar cinco propostas. Minha
preocupação se refere à violência e à pornografia que estão entrando nos
nossos lares, sem que nós, pais, saibamos disso.

A televisão brasileira - e o Anastasia sabe disso - é uma das mais violentas
do mundo. Não estou falando de programas para adultos, estou falando de
programas infantis. Tenho uma pesquisa da ONU que diz que a televisão
brasileira exibe 20 crimes por hora em desenhos animados. Não estou
falando dos programas do Ratinho, do Leão, da Girafa, da Hebe Camargo, da
"Suave Veneno", das novelas. Estou falando de desenhos animados. Em
uma semana, Sargento, 1.432 crimes nas seis emissoras abertas. Na TV a
cabo, pior ainda. Existe um desenho animado chamado "South Park"; vejam
o que diz sobre ele uma resenha publicada numa revista infantil:

"Um elefante faz amor com um porco. Após uma aula de genética, os
escrotinhos de South Park tentam cruzar um elefante com um porco.

A mãe de Cartman é uma vagabunda suja. Cartman quer saber quem é
seu pai verdadeiro; no entanto, só descobre o que toda a cidade já sabia: sua
mãe é uma tremenda vadia.

O amante de frangos. O oficial Barbrady é obrigado a descobrir que é um
maníaco que anda violentando sexualmente as galinhas de South Park."

Há uma novela que começou agora, em que as filhas estão gozando os
pais porque eles trabalham 8 horas, ganham salário mínimo, e as suas filhas
são prostitutas e ganham - por dia ou por programa - RS2.500,00.

Assim, gostaria de fazer cinco propostas para a consideração dos
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presentes:

- aplicar-se a Portaria n° 07173, de 1990, que exige a classificação etária
nos programas de televisão. Não é possível termos uma portaria e não
aplicá-la;

- aprovação de um código de ética para a televisão brasileira;
- proibição de todos os "games" violentos. Temos "games" cujo objetivo é

atropelar velhinhos, crianças, negros, judeus. Completo assassinato;
- regulamentação da Internet. Não é possível que continue, na Internet, a

pedofilia. Puxamos imagens de meninas de 7 a 10 anos fazendo sexo com
cavalo e cachorro. Além da pedofihia temos drogas, exploração sexual de
deficientes e pornografia-

- reforço na proibição de exibição de material pornográfico, violento, nas
bancas de jornais.

Essas preocupações são com relação á nossa família, á sociedade e
nossas crianças, que são indefesas e estão à mercê dessa violência e dessa
pornografia.

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Cum primento o Vereador Betinho
Duarte. Já acompanho a sua luta com relação a essas questões há algum
tempo. Esteve em Brasília em diversas ocasiões. No que se refere a esses
"games" violentos, obteve uma decisão judicial aqui, em Belo Horizonte,
lamentavelmente cassada no Tribunal Superior, em Brasília, e naquele
período, pelo menos, a Policia Federal fez uma apreensão em todo o Brasil
de diversos desses "games" que agora estão novamente autorizados por
ordem judicial. O Ministério da Justiça, através do então Secretário de
Direitos Humanos, hoje Ministro da Justiça, Dr. José Gregário, tem tido todo o
empenho de trabalhar nessa linha Há uma dificuldade, que é a questão da
auto-regulamentação das emissoras. E um dos nós górdios que temos, em
matéria de controle das emissoras de canais abertos, basicamente.

Mas já está redigida nova portaria sucedendo esta que está com o Ministro
da Justiça e que deve ser editada nos próximos dias, robustecendo um
pouco, atualizando a anterior e impondo a classificação.

Mas sabemos que isso não basta. E imprescindível que a família controle o
que é adequado para suas crianças Mas, de fato, é abordado pelo Vereador
um dos temas nucleares da violência no Brasil, que é o estímulo que o jovem
tem ao assistir esses programas e até jogando, como citou no exemplo, como
sabemos, de carteiro assassino, etc.

Aquele caso famoso em São Paulo, do assassinato no cinema, foi tirado de
um "game" - é exatamente o mesmo. Isso demonstra, por si só, que deve ser
proibido. Temos que chegar a essa fase. Agora, sabemos que essa proibição
leva a uma segunda discussão de auto-regulamentação - alguns falam que é
censura -, mas não percebem o significado e a importãncia disso, a luta que
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encampa e com vários outros segmentos tem o respaldo, o aplauso e a
manifestação de apoio da pasta da Justiça.

O Sr. Presidente - Vemos que a segurança pública é muito complexa. Cada
vez que temos sugestões, entendemos que temos de estar abraçados a
todas as causas. Está ai mais um dos pontos polêmicos, enquanto pais e
mães devem estar atentos a que programas os nossos filhos estão assistindo
e controlando até a questão da Internet, para saber o que é prejudicial á sua
formação e caráter.

Vamos ouvir as propostas de Montes Claros.
O repórter - Representantes de várias cidades continuam acompanhando

atentamente a teleconferência do auditório da Telemar no Norte de Minas.
Estão participando algumas associa ções, como a Associação Filantrópica
dos Bairros Santa Efigênia e Jardim Eldorado, o Conselho Municipal de
Defesa da Criança e do Adolescente, representantes do Poder Executivo, do
Legislativo e da Polícia Civil. Vamos ouvir o coordenador dos debates na
cidade, Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Eu queria, neste momento, cumprimentar o
Deputado Sargento Rodrigues, que está presidindo esta parte dos debates
sobre a seguranca pública em Minas Gerais. Na pessoa do Deputado, quero
cumprimentar também todos os convidados que vieram fazer suas palestras
e dispuseram-se a responder às indagações do Plenário da nossa
Assembléia, em Belo Horizonte, como também das cidades que estão
participando deste evento.

Da mesma forma como fizemos na parte da manhã, antes de passarmos
aos questionamentos feitos aos nossos convidados, gostaria também de
apresentar algumas sugestões que foram fruto de uma discussão que surgiu
aqui, pela manhã, diretamente desta teleconferência. Temos aqui agora
representantes de associações de bairros, Vereadores da Câmara de Montes
Claros, lideranças comunitárias que estão aqui juntamente com o
representante da Secretaria da Segurança Pública, a quem rendo, mais uma
vez, nossas homenagens pela participação.

Em primeiro lugar, como forma de sugestão, queremos chamar a atenção
do Governo do Estado para a necessidade de se regulamentar uma lei
importantíssima, aprovada pela Assembléia Legislativa: a instituição do
Programa de Ronda Escolar. E um programa importante que terá a
participação da Polícia Militar, da Polícia Civil e a parte educativa da
Secretaria de Estado da Educação com vistas a orientar nossos jovens, a dar
segurança á nossa juventude, aos nossos estudantes, e, principalmente, a
tirar da porta das nossas escolas o traficante, aquela pessoa que está
vendendo a bala e o chicletes, mas que também está induzindo os nossos
jovens à iniciação em drogas como a cocaína e a maconha.
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Gostaria, também, dentro dessa chaga que hoje tem levado
preocupações constantes à segurança pública, com vistas a coibir o
narcotráfico, de dizer que sou membro de uma CPI da Assembléia
Legislativa, que está em pleno vigor, juntamente com o Deputado Sargento
Rodrigues, e sabemos hoje que o mais importante é coibir o narcotráfico. As
regiões mais distantes são corredores de pessoas inescrupulosas que trazem
a droga. O interessante, ficou comprovado na CPI, é que essa coibição é fácil
de ser feita, é só prender as pessoas que transportam a droga no meio de
cargas em caminhões, droga que tem liquidado com famílias e com a nossa
juventude.

Outra sugestão que queremos passar é de apoio a instituições importantes.
Aqui em nossa cidade, temos a Guarda Mirim, uma instituição extremamente
importante, que prepara o jovem, que faz com que o jovem tenha seu
emprego, que seja reintegrado na sociedade. Estamos observando que essa
Guarda Mirim, que tem também a participação da Policia Civil, na pessoa da
Delegada Neuza e também de outros Delegados, passa por grandes
dificuldades, e não sabemos a quem recorrer, em qual porta bater para acudir
instituições dessa natureza.

Quero passar, neste momento, às indagações feitas aos nossos
convidados. Tenho quatro perguntas a serem feitas ao Dr. Anastasia,
Secretário Executivo do Ministério da Justiça. O senhor disse que amanhã
estará reunido com a Secretária da Justiça do Estado, Dra. Angela Pace,
para assinar alguns convênios. Gostaria de perguntar, e quero aplaudir daqui
a pouco, se, dentro desse protocolo de assinatura, está previsto o repasse de
recursos para a implantação efetiva em nosso Estado dos seis Centros de
Reeducacão do Menor Infrator- Seriam em Montes Claros, Betim, Uberaba,
Poços de Caldas, Juiz de Fora e Varginha. Essa é a grande reivindicação da
sociedade montes-clarense. E uma reivindicação da Câmara Municipal há
vários anos e sabemos que em nossa cidade o problema do menor infrator é
gravíssimo. Já passou da hora de o Centro de Reeducação do Menor Infrator
ser instalado. Gostaríamos de reforçar essa solicitação da sociedade montes-
clarense.

Faço também ao Dr. Anastasia mais duas perguntas. Primeiro, acreditamos
que o aumento do efetivo de policiais civis e militares é necessário, como
também a criação de guardas municipais. No entanto, a situação económica
financeira dos municípios do Estado é caótica. O Fundo Nacional de
Segurança prevê recursos para essa finalidade?

A terceira pergunta é a seguinte: O Plano Federal de Segurança Pública
contempla poucas medidas na área social. Como, então, resolver o problema
dos egressos, para inseri-los no mercado de trabalho e novamente na
sociedade?
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A última pergunta é dirigida ao Dr. Paulo Antônio de Carvalho, Juiz de

Direito de ltaúna, e refere-se a uma das nossas preocupações - acreditamos
que o mesmo problema ocorre em outras regiões de Minas e do País. Há
uma resistência muita natural da população à construção de cadeias e
presídios próximo das cidades. Como vencer essa resistência? Ao lado
dessas indagações, queremos parabenizar mais uma vez a sociedade
mineira, por intermédio da Assembléia Legislativa, a qual já anda tão
desacreditada e sobressaltada com relação à segurança pública. O nosso
Povo muitas vezes conta apenas com a fé, com a reza: quando sai de casa,
reza pela sua vida e pela de seus familiares, e, quando chega à noite, reza
por estar vivo nesse momento.

Dessa forma, encerro a nossa participação aqui de Montes Claros,
esperando que esse exemplo que a Assembléia está dando possa ser
encaminhado ao interior para uma discussão mais ampla com a sociedade,
principalmente com as Câmaras Municipais, com o povo em geral, que já
elegeu a segurança pública como prioridade. Não se trata de prioridade
apenas da Capital, é também prioridade do interior do Estado de Minas
Gerais.

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Cumprimento o Deputado Carlos
Pimenta e a comunidade de Montes Claros pelas suas justas indagações.
Esclareço, com referência à proposta apresentada pelo Governo de Minas
quanto ao Centro de Reeducação dos Adolescentes em Conflito com a Lei,
na terminologia do Estatuto, que de fato há uma pretensão do Governo em
apoiar essas medidas. No entanto, como recebemos esse projeto há cerca
de 30 dias, o Orçamento da União, para o ano 2000, exercício corrente, não
prevê esse tipo de ação.

Estamos cuidando de incluir essa ação no orçamento do ano 2001, que
está sendo feito agora, em processo de elaboração. Tenho a convicção de
que, no próximo orçamento, teremos condi ções de espraiar esse modelo não
só no Estado de Minas, mas também em outras unidades da Federação.
Então, amanhã, não assinaremos um convênio sobre esse tema, porque não
há dotação orçamentária. Lembro ainda que os recursos do Fundo
Penitenciário, os quais estão todos liberados, não podem ser alocados para
esse tipo de obra. De acordo com a legislação que o instituiu, esse Fundo
Penitenciário só pode ter seus recursos alocados para construção de
unidades penitenciárias. Não é o caso desse centro de reeducação dos
adolescentes em conflito, que tem um propósito completamente diferente,
mas igualmente urgente.

A partir do próximo ano, o orçamento federal terá condições de apoiar os
Estados. E sempre bom lembrar que essa responsabilidade é comum, ou
seja, é da União, dos Estados federados e também dos municípios, na
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medida em que se trata da execução do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Quanto à segunda indagação, o Fundo Nacional de Segurança Pública não
pode arcar com custeio de organizações policiais, estaduais nem da guarda
municipal. De acordo com a medida provisória que o instituiu, podemos arcar
com gastos de instalações, de equipamentos, com treinamento e
qualificação. Mas o custeio comum. que inclui remuneração e gratificações, é
vedado pela lei e também pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos
condições de apoiar as guardas municipais que tenham projetos específicos
em áreas conturbadas na segurança pública.

Com relação à terceira indagação, ousaria discordar, com muito respeito,
do Deputado, quanto ao fato de haver poucas medidas na área social, no
plano. E claro que, por ser um plano de segurança, tem uma expressão maior
na área repressiva. Mas também existem, entre as 124, algumas dezenas de
ações na área social, não só da assistência, como também do Ministério da
Saúde, o Bolsa Escola, do Ministério da Educação, programas do Ministério
do Esporte e Turismo. Temos a convicção plena de que, no âmbito do
Governo Federal, não bastam - e repito isso pela enésima vez - ações
repressivas. E fundamental haver de fato uma ação preventiva.

Com relação a egresso, já temos alocação imediata de 100 telessalas em 8
Estados para qualificação de 20 grau dos presos nas penitenciárias, com
recursos do FAT. Diversos projetos como esses estão em andamento, com
recursos do fundo penitenciário e de outros fundos federais.

O Sr. Paulo Antônio de Carvalho - Parabenizo a participação de Montes
Claros e a intervenção do Deputado Carlos Pimenta.

Com relação à resistência da comunidade em aceitar presídios, isso é
natural e realmente existe, com inteira razão: nenhum de nós quer, perto de
casa, um presídio que vá abrigar condenados de outros lugares.

Em ltaúna, quando foi implantado o Centro de Reintegração Social, numa
reunião realizada no Fórum, um dos compromissos assumidos foi o de que
esse Centro seria destinado a condenados de ltaúna. E acho que essa idéia
deve ser trabalhada.

Então, em Montes Claros, se for construído um presídio, que seja
destinado a condenados de lá, porque são um problema daquela sociedade.
As pessoas nasceram ali, foram bem ou mal-educadas ali, e a sociedade é
que deve trabalhar esse processo de reeducação. Se a sociedade que gerou
esse condenado não o fizer, quem o fará?

E um processo difícil, porque ainda achamos que o preso é aescóna, é o
lixo que tem que ser escondido embaixo do tapete. A sociedade precisa ser
trabalhada para ver que, bem ou mal, não existe pena de prisão perpétua
nem de morte, e, amanhã, o condenado poderá voltar ao convívio social. Que
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trabalhemos, então, para que volte bem e assuma seu papel na família e
na sociedade. Esse é um comportamento que a sociedade tem que assumir.

O Sr. Presidente - Agradecemos, mas também temos uma sugestão. Com
a CPI do Narcotráfico, estamos deparando com vários tipos de problemas
dessa natureza. Há a discussão de que cada município, ao atingir
determinado número de habitantes, crie a sua penitenciária. E isso deveria
estar previamente estabelecido em lei.

Vamos ouvir as propostas do Município de Governador Valadares.
O repórter (Sr. Cézar Luz) - Na sala de videoconferéncia da TELEMAR, em

Governador Valadares, há várias entidades, o que se faz medir pelas
perguntas que serão encaminhadas à Assembléia Legislativa.

Passarei a palavra ao Presidente do Lions de Governador Valadares, Sr.
Nacib Carvalho Elau. Na seqüência, o Delegado de Policia também
encaminhará urna questão.

O Sr. Nacib Carvalho Elau - Boa-tarde, Deputado Sargento Rodrigues, por
meio de quem cumprimentamos toda a Mesa e todos os participantes da
teleconferência. Agradeço o convite endereçado ao Lions Clube e às outras
entidades, parabenizando a Assembléia Legislativa por esse grande evento.

Pergunto ao Dr. Antônio Augusto Anastasia: vi, na parte de sugestões e
propostas relativas à política de segurança pública, um item muito
interessante, que é o apoio legal, material e moral às policias. Gostaria de
saber o que vem sendo feito nesse campo, inclusive a questão do preparo.

O companheiro Misael disse que algumas abordagens são feitas de
maneira não conveniente pela policia. Então, o que vem sendo feito quanto
ao apoio legal, material e moral às policias?

Ainda faço outro questionamento. Estive, há alguns dias, fazendo um
trabalho numa penitenciária em Minas Gerais. Conversando com alguns
detentos, percebi que já cumpriram a pena e estão esperando a liberdade,
justamente por causa do acúmulo de processos. O Estado não tem
condições de arcar com mais advogados para poder agilizar esse processo.
Assim, gostaria de saber o que vem sendo feito com relação a isso. Obrigado
pela oportunidade de participar.

O Sr. Edson Ferreira da Silva - Boa-tarde ao Deputado Sargento
Rodrigues. Meu nome é Edson, sou Delegado da Regional de Valadares.
Muitas pessoas criticam o inquérito policial, mas ninguém percebe que é uma
peça importantíssima, tanto que serve de instrumento para que o Promotor
de Justiça ofereça sua denúncia e o Juiz julgue com base no trabalho. Que o
senhor, que já foi policial e vem sendo nessa labuta, aqui retomasse ao
Delegado de Policia para ajuizar mandado de busca e apreensão para
agilizar o inquérito policial e nossas investigações.

Quero dizer também que foi criada a Ouvidoria da Policia. Sou da opinião
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de que seja criada uma ouvidoria da segurança pública para abranger
todos os segmentos, como policiais, Juízes, Promotores de Justiça, etc., com
seu efetivo de trabalho independente. Essa ouvidoria serviria para aprimorar
estudos e estratégias conjuntas para uma melhor aplicação da segurança
pública.

Também sou da opinião de que os presos precisam ter um
acompanhamento não só de seus Diretores de educação nas cadeias
públicas, mas também um acompanhamento básico em relação a assistente
social e psicólogo. E não só os detentos, mas também seus familiares,
empregadores e amigos mais próximos, para que os empregadores não
tratem os detentos como presos e com indiferença, mas como empregados.
Acho que falta uni trabalho social e psicológico com o preso, sua família, o
empregador e seus amigos mais próximos, para que ele não seja tratado com
indiferença e possa ser reintegrado à sociedade.

O Estado deveria providenciar, de imediato, a documentação para o preso:
carteira de trabalho, identidade, titulo de eleitor, etc., para que ele possa se
reintegrar na sociedade e até mesmo com a criação de uma mão-de-abra
especializada. Muito obrigado pela atenção. Está de parabéns a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais por esta iniciativa e preocupação com
a violência que há em nosso Estado.

O repórter - Agradecemos ao Delegado Edson Ferreira da Silva, que
também representa a Delegacia Regional da Segurança Pública de
Governador Valadares, e ao Presidente do Lyons. Passo a palavra ao Ten.
Alexandre, do 60 Batalhão de Polícia, que também encaminha seu
comentário.

O Ten. Alexandre - Boa-tarde ao Deputado Sargento Rodrigues e à Mesa.
Parabéns pela iniciativa! Quero fazer duas asserções. A primeira é a respeito
do desvio de função que atinge os policiais militares do Estado em todas as
dimensões e localidades e que estaria, mais diretamente, dizendo respeito ao
policial militar empregado na guarda de cadeias públicas. Em Governador
Valadares, temos, aproximadamente, o efetivo de uma companhia de 130
policiais militares empregados na guarda de cadeias públicas. Quero deixar o
assunto em aberto à Mesa para comentários a respeito.

A segunda asserção é a respeito do trabalho realizado no combate ao
tráfico e ao uso de drogas. Posso responder por Valadares. Aqui tivemos,
recentemente, um curso que a Policia Militar organizou, envolvendo 80
educadores do 1 0 e 20 graus, que foram capacitados a detectar os problemas
de drogas nas salas de aula e a trabalhar o problema preventivamente junto
aos pais de alunos. O aluno jovem é o principal alvo dos traficantes de
drogas. Quero saber se esse trabalho de prevenção e educação, além do de
repressão que é feito pelas polícias, também é previsto em alguma proposta
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O repórter - Vamos ouvir o Deputado José Henrique, coordenador dos
trabalhos em Governador Valadares.

O Deputado José Henrique - Boa-tarde Deputado Sargento Rodrigues,
demais membros da Mesa e participantes desse debate. Agradeço a efetiva
participação da sociedade de Governador Valadares e das várias
representações de instituições não governamentais do poder público e da
sociedade. Daqui partirão algumas sugestões que levaremos á Assembléia
Legislativa e a um futuro seminário que será realizado em Belo Horizonte.
Ouvi os comentários do Juiz Paulo Antõnio e do Dr. Hédio Silva, quando se
referiram ao sistema prisional e a alguns modelos que já funcionam e que
servem de exemplo para a melhoria desse sistema. Ouvimos o comentário do
Tenente, e é bom lembrarmos que, com a CPI, estivemos, por duas vezes,
na região Leste e em Governador Valadares, recebendo várias denúncias
envolvendo o sistema prisional da cadeia pública de Governador Valadares,
onde houve desvios de conduta de agentes públicos que trabalham nas
penitenciárias. Na penitenciária de Ipaba e Paca, houve, também, desvio de
conduta e problemas que afastaram os agentes da administração dessas
penitenciárias, pessoas inescrupulosas e despreparadas para o exercício da
função. Portanto, com relação à questão da segurança pública, a questão
prisional deve ser levada em consideração. A sociedade deve participar,
apresentando propostas para que o sistema prisional melhore. Farei pergunta
ao Or. Antõnio Anastasia com referência ao Plano Nacional de Segurança
Pública. A Assembléia Legislativa está fazendo um debate em que a
sociedade mineira, de várias regiões, é ouvida. Por que o Governo Federal,
na elaboração do Plano, não optou por ouvir intensamente a sociedade civil
brasileira, estabelecendo-se, assim, um modelo de construção, de baixo para
cima, a partir de audiências públicas nacionais? Como informou o General
Alberto Cardoso, na parte da manhã, por que apenas as autoridades policiais
e governamentais participaram desse Plano? Por quê não passou por um
debate nacional? A Assembléia mineira está dando uma contribuição, mas
esse plano já terá um início de execução, ou seja, há ações para a
construção de penitenciárias e de aparelhamento das Forças Armadas com
relação às fronteiras e ao apoio a projetos estaduais à construção de
penitenciárias. Por que não ouviram a sociedade? Como ouvimos do membro
da Rádio Favela, Misael Avelino, a sociedade quer ser ouvida e quer
participar.

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Cumprimento a comunidade de
Governador Valadares e o Deputado José Henrique.

O Plano Nacional de Segurança Pública tem como um dos seus esteios a
qualificação do agente policial. E comezinho que isso é imprescindível. Não



rÃ

721
basta o policial ser concursado ou ter remuneração digna. É preciso ter
qualificação no exercício da sua função. O Governo Federal, sabendo da
importância disso, abriu uma linha de ação voltada para isso. Vamos
qualificar ainda neste ano 400 turmas de instrutores. E claro que o Governo
Federal não pode levar todos os policiais militares e civis a Brasília para fazer
uma qualificação em sua Academia Nacional da Polícia Federal, mas vamos
formar monitores que levem o que aprenderem para os seus Estados
respectivos. Isso já está sendo feito. Já formamos mais de 800 instrutores,
especialmente na área de direitos humanos e cidadania, em cursos
específicos de áreas de policias predeterminadas.

Estamos também reformando a Academia para receber esses contingentes
das polícias estaduais, sem contar a qualificação dos próprios agentes
policiais federais, quer sejam da Polícia Federal, quer sejam da Policia
Rodoviária Federal.

E imprescindível o que não foi dito com muita força, mas é fundamental no
Plano. A proposta governamental, com o apoio dos Estados - aparentemente
há esse respaldo-, que é considerado passo indispensável, introduz no Brasil
- já há em alguns Estados - a figura da Policia Comunitária. A Policia
Comunitária é a polícia mais próxima do cidadão, mais próxima do munícipe,
da pessoa que mora ali, é mais conhecedora dos hábitos da comunidade.
Tem todas as condições de fazer um trabalho mais efetivo. E claro que a
policia continuará a ter segmentos mais especializados, de operações mais
drásticas. Mas o dia-a-dia, o cotidiano, a atividade rotineira da policia deve se
dirigir, á semelhança das nações mais civilizadas, para a Polícia Comunitária,
o que vai, por sinal, permitir um relacionamento mais estreito entre o agente
policial e a comunidade que ele deve proteger.

O mutirão a favor de presos que já cumpriram suas penas é matéria da
esfera do Estado federado, ou seja, cada Estado da Federação determina a
pena a ser cumprida. E deve fazer esse acompanhamento. Mas o Fundo
Penitenciário Nacional tem linhas de recursos a fundo perdido para esse
projeto. Todos os Estados recebem recursos federais e os aplicam em suas
Secretarias de Justiça, contratando advogados e estagiários para fazerem
esse levantamento, que é imprescindível, não só porque abre vaga para
outro condenado, mas também porque permite á pessoa que já cumpriu a
pena ser ressocializada.

A ressocialização é outra indagação com a qual concordamos inteiramente.
Há a questão da auto-estima do preso. Sem a auto-estima, evidentemente
não voltará bem para a sociedade. Foi bem lembrado pelo Prof. Hédio que
temos índices grotescos de reincidência. Em alguns lugares, chegam a 80%.
Em São Paulo, chegam a 45%, enquanto o índice de reincidência do
apenado com pena alternativa é muito menor, não chega a 18%, além de ser
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menos oneroso para o poder público. Mais uma vez, voltamos a enfatizar
a importãncia de haver um vigoroso sistema de penas alternativas.

A derradeira indagação refere-se à forma de elaboração do Plano. Não
assisti pela manhã à exposição do Ministro Gen. Alberto Cardoso, que
também participou, juntamente com o Ministério da Justiça, da elaboração do
Plano, mas realizamos diversas reuniões com instituições acadêmicas no
Ministério, representativas de correntes de pensamento científico, em Minas.
a Fundação João Pinheiro. Por coincidência, a Profa. Jaqueline Muniz
participou igualmente do Plano. Então, diversas instituições do Pais
participaram, como também os Secretários Estaduais da Segurança Pública.
Não houve processo de audiência pública, porque ainda não há essa tradição
que há em Minas Gerais. Mas o Plano está posto - já disse isto aqui e reitero
- à disposição do cidadão, para receber as suas sugestões, por meio da
Internet. Naturalmente, a sua tendência é ser aperfeiçoado. O que foi
esquecido, vamos colocar.

Acredito que não há uni só cidadão, dentre os 160 milhões de brasileiros,
que possa estar em desacordo com as ações que já foram implementadas e
estão em curso. Alguém, por exemplo, estaria em desacordo com o que
ocorreu, ontem, em todo o Brasil, quando as polícias federais bloquearan,
trechos das estradas para vistoriar se havia contrabando de drogas ou porte
ilegal de armas? São coisas essenciais, imprescindíveis. A população, ouvida
pelos meios de comunicação, aplaudiu a ação governamental, pois há
necessidade dessa presença policial por todo o Brasil. Intensificaremos essa
presença, sabendo que a polícia deve ter sempre em mente os princípios
básicos da condição humana que é a Política Nacional de Direitos Humanos.

O Sr. Presidente - Respondendo às indagações do Tenente Alexandre, de
Governador Valadares, quanto ao desvio de funções de PMs, no que diz
respeito à segurança externa em cadeias públicas, em Governador
Valadares, cerca de 130 policiais militares estão fazendo esse tipo de
segurança, entendemos que nosso policial está preparado para reprimir o
crime e deveria estar nas ruas cumprindo essa missão. Entendemos q ue não
deveria haver desvio de função. Temos conhecimento, através de estudos
internos da própria Policia Militar, da existência de 2.071 policiais militares
em todo o Estado, em desvio de função. O salário desses 2.071 policiais
dana para pagar pelo menos 3 mil agentes penitenciários, que têm uma
formação direcionada para o tratamento e a ressocialização do preso. Policia
ê treinada e preparada para reprimir o crime, e os agentes penitenciários têm
a função de guarda e ressocialização de presos. Estamos encaminhando
estudos, que levaremos ao conhecimento do Governador do Estado,
cobrando providências para que o desvio de função de policiais militares no
Estado seja, definitivamente, cortado a fim de que cumpram sua destinação
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principal, no zelo da ordem pública.
O segundo questionamento diz respeito ao trabalho realizado no combate

ao tráfico e ao uso de drogas que, em Governador Valadares, envolveu cerca
80 professores. A CPI do Narcotráfico, na qual estamos trabalhando, deverá
apresentar, ao seu final, várias proposições e sugestões ao Poder Executivo,
no intuito de aperfeiçoar a legislação estadual e os organismos que envolvam
o trabalho de prevenção. O Tenente Alexandre e todo o Estado de Minas
Gerais tomarão conhecimento das propostas que serão apresentadas pela
Cl'l do Narcotráfico.

A Profa. Jaqueline Muniz pergunta do Sr. Wellington Tertuliano de Moura,
da Associação Comunitária dos Moradores do Residencial Fernando Costa:
"Como as associações comunitárias poderão ajudar a resolver os problemas
da segurança pública e como poderão buscar apoio e recursos para esse
trabalho?".

A Sra. Jaqueline Muniz -Existem várias experiências, no Brasil, na direção
de uma "comunitarização" da segurança pública. E evidente que os
programas de polícia comunitária são importantes, fundamentais. Mas se faz
necessário um salto mais ousado para devolver as organizações de policiais
ao seu ambiente comunitário e imaginar a segurança pública como um todo,
numa perspectiva comunitária. Já não é a policia que é comunitária, uma vez
que qualquer atividade de polícia está voltada para o cidadão, e sim todo o
sistema de segurança pública.

Nesse sentido, o papel do cidadão, organizado ou não, é fundamental.
Hoje, pode-se dizer com total convicção que não há nenhuma esfera de ação
da polícia, seja na área de inteligência, seja na área propriamente repressiva,
investigatória ou cartorária. seja em quaisquer das modalidades ostensivas
de policiamento que possa prescindir da ação, da colaboração ou da
participação do cidadão, que, evidentemente, conhece melhor os problemas
de dessegurança pública, porque é ele que sente e se ressente da
insegurança em seu bairro ou local de trabalho. Nesse sentido, as
associações de moradores têm papel decisivo, seja como interlocutoras entre
as agências do Estado e mesmo as agências civis que prestam serviços
essenciais á população, no sentido de buscar soluções integradas,
sistêmicas e, sobretudo, descentralizadas. A violência e o crime não ocorrem
no genérico, ocorrem de forma diferenciada, com intensidade diferenciada
pelas cidades, pelo Estado. Portanto, as soluções também serão distintas.
Quanto mais se aproximar da demanda e da peculiaridade de cada demanda,
melhor se poderá prover o serviço de segurança. E ai o cidadão tem papel
decisivo. Em que sentido? Não só na fiscalização. O melhor controle é
sempre o externo, de qualquer organização de larga escala, e não apenas
das policias. A definição de prioridades deve passar pela consulta direta à
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população. Normalmente tem-se um gasto oneroso dos recursos
escassos da polícia por não se incorporarem ao processo de gestão
estratégica e planejamento as demandas que saem das comunidades. Então,
ai há todo um universo de atuação que vai desde o conselho comunitário até
ações integradas diretamente com policias e outros órgãos municipais. Assim
se produziram resultados fora do Brasil.

Enfatizaria a importância de não se confundirem os problemas de
segurança pública com soluções policiais. Esse foi o erro do Brasil nos
últimos 190 anos. E também chamo a atenção para o fato de que as crises
de segurança vividas em países que hoje tomamos como exemplo refletem
pouco essa visão restritiva. Nos Estados Unidos, na década de 60. essa crise
que vivemos hoje já existia. Investiu-se na polícia, aumentou-se a tecnologia,
o efetivo, a munição, o armamento. Entretanto, não se mudou a forma de
enquadramento dos problemas, resultando num desperdício de recursos e
incapacidade de se dar um salto quantitativo. Não foi diferente na Inglaterra,
nem no Canadá. Temos que incorporar outros atores além da policia. Por
mais competente que seja, será incapaz de dar conta de problemas que
ultrapassem as esferas de acão exclusiva. Muito obrigada.

O Deputado Adelino de Carvalho - Fui autor do Requerimento n° 533199,
que criou o policiamento nas escolas, que hoje já acontece em Governador
Valadares e em Belo Horizonte, São os Anjos da Guarda. Devemos isso ao
Governador Itamar Franco e ao Cel. Mauro Lúcio Gontijo. E um trabalho da
Policia Militar na porta das escolas, junto aos educadores e aos estudantes,
na educação antidrogas.

Tenho participado de inaugurações de diversas delegacias distritais em
Belo Horizonte e no interior, e a Policia Civil, comandada pelo Secretário da
Segurança Pública, está realizando, mostrando um avanço muito grande, um
projeto que alegra muito o nosso coração.

A pergunta que faço envolve a sociedade civil e, principalmente, abre os
olhos para a realidade importante com que deparamos hoje e que alguns não
querem enxergar: a importãncia da igreja evangélica no combate à violência.
Sou pastor há 25 anos, e temos observado que, onde se abre uma igreja
evangélica e começa a pregação do evangelho, bem como um trabalho com
os excluídos e os que, muitas vezes, são levados à violência por causa do
álcool ou da droga, há um forte aquecimento da valorização do ser humano e
da família. Com isso, a igreja evangélica tem contribuído muito para
minimizar a grave questão que vivemos no País: a segurança.

Farei uma pergunta ao Dr. António Anastasia, como Secretário Executivo
do Ministério da Justiça. Inauguramos uma igreja evangélica, recentemente,
em uma das partes mais perigosas de Belo Horizonte - a Av. do Contorno,
atrás da rodoviária. No primeiro dia, houve quatro assaltos a pessoas da
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igreja, a mão armada. Mandei chamar todos os marginais da região, e
tivemos uma conversa, à luz da palavra de Deus, com eles. Hoje, essa igreja
conseguiu fazer com que. em pouco menos de um mês, não tivéssemos mais
noticias de assalto na região. Assim, gostaria de saber se o Governo tem
consciência da contribuição dos evangélicos para a sociedade, no que diz
respeito à segurança e ao impedimento do crescimento da violência em
nosso País.

O Sr. Antõnio Augusto Junho Anastasia - Cumprimento o Deputado Adelino
de Carvalho por sua manifestação. Indubitavelmente, o senhor tem toda a
razão ao citar esse movimento, que vai além do social, por envolver valores
mais altos, ou sela, valores do espirito, e que, de fato, conseguiu reverter, em
um caso concreto - e, com certeza, existem inúmeros outros casos no Brasil -

uma situacão de delinqüência. De fato, o Governo tem consciência disso.
Como foi muito bem dito pela Profa. Jaqueline Muniz, na questão da
violência, não bastará a ação isolada das polícias. O Governo tem essa
consciência, e, por isso, esse plano é integrado. Estamos lançando um repto
de apoio à sociedade, para que ela, junto com os governos e Poderes como
um todo, atue.

Quando falo em sociedade, certamente, estou considerando a Igreja, uma
das organizações que desponta no meio da sociedade civil brasileira. O
senhor citou a evangélica, e há diversas outras. Sabemos de seu papel
imprescindível, pois os valores que tutela são transcendentais, são
exatamente os mais altos. Na questão "Por que violência?", um dos exemplos
citados por especialistas é a índia. onde os indicadores são tão baixos.
Cidades como Bombaim ou Calcutá, com índices de miséria muitas vezes
piores que os brasileiros ou da América Latina, apresentam indicadores de
violência baixos. Dizem alguns - e aqui irei apenas reproduzir, pois não tenho
a ousadia de dissertar com juízo de valor sobre tema tão complexo - que
essa situação se dá graças ao aspecto cultural religioso da sociedade hindu.
Não sei se é a verdade, mas é o que dizem os especialistas.

Sendo assim, o papel de todo organismo social, válido, pró-ativo, meritório,
a favor da paz, deve ser aplaudido. E, evidentemente, o senhor citou um
exemplo que deve receber não só o nosso aplauso, mas também o nosso
endosso-

0 Sr. Presidente - A Presidência comunica que as atas desta conferência,
contendo a transcrição completa dos debates, serão publicadas no "Diário do
Legislativo", no dia 29 de julho. Vamos ouvir as propostas do Município de
Divinópolis.

A repórter Vânia Turce - O movimento pela segurança e vida mobiliza
Divinópolis e todas as cidades da região. Os conferencistas desta tarde estão
sendo acompanhados com atenção pelos habitantes desta cidade, inclusive
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Deputado Marcelo Gonçalves está coordenando a reunião em Divinópolis e
tem algumas perguntas feitas pelos participantes.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Deputado Sargento
Rodrigues, contamos com a participação não só da população de Divinõpolis,
mas também de cidades vizinhas, como Santo Antônio do Monte, São
Gonçalo do Parà, Carmo do Cajuru, enfim, de toda a região Centro-Oeste.

Deputado Sargento Rodrigues, temos várias perguntas. Primeiramente,
farei a leitura daquelas que foram dirigidas ao Or. Paulo Antônio de Carvalho:
"Por que o sistema penitenciário encontra tantas dificuldades na implantação
de uma política de incentivo à prestação de serviços por parte dos presos, a
fim de tentar recuperá-los para o mercado de trabalho?".

"O Estatuto da Criança e do Adolescente deu muitos direitos ao menor
infrator e deixou a desejar no que diz respeito a seus deveres. Se não houver
mudanças sérias nesse Estatuto haverá lacunas para a marginalidade
proliferar, inclusive de bandidos que usam crianças para cometer crimes.
Como o senhor avalia esse assunto?".

Considerando que, em ltaúna, existe a APAC, citada como exemplo
nacional por seu trabalho de recuperação de presos, e a existência de uma
cadeia pública que não oferece nenhuma condição de recuperação ou
ressocialização, por que os presos da cadeia pública não são transferidos
para a APAC, a fim de se beneficiarem das condições ali oferecidas?"

Deputado Sargento Rodrigues, temos duas perguntas dirigidas ao Dr.
Antônio Anastasia:

"Diretor de Penitenciária é cargo de confiança. Será que não deveria haver
um curso para Diretor de Penitenciária, já que se trata de um cargo de
confiança, escolhido não só neste Governo, mas também em toda a história
de Minas Gerais? Geralmente, são pessoas que ajudam em campanhas e
são beneficiadas com esse cargo, sem nenhum conhecimento da área.

O que o senhor acha de o Estado estender o direito da inamovibilidade aos
Delegados de Polícia, em iirtude do mérito e da constitucional idade'>".

Temos uma pergunta dirigida ao Or. Nédio Silva Júnior: "Por que as penas
alternativas são tão pouco utilizadas?".

A pergunta seguinte foi dirigida ao Sr. Misael Avelino dos Santos: "Qual tem
sido o resultado do trabalho da Rádio Favela, na região que atinge, na
diminuição da violência?".

Deputado Sargento Rodrigues, são essas as considerações não só da
população de Divinópolis, mas também do povo da região Centro-Oeste.

O Sr. Paulo Antônio de Carvalho - Parabenizo a intervenção da vizinha
Divinópolis nesta teleconferência. A dificuldade de se conseguir serviço ou de
se implementarem as medidas relacionadas com serviço na sociedade existe,
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e somente haverá uma evolução quando a sociedade conscientizar-se do
seu papel, ou seja, o trabalho de ressocialização do condenado, que não é,
necessariamente, realizado por meio do cumprimento de pena privativa de
liberdade, porque pode ser por meio de pena restritiva de liberdade.

Já salientamos que, sem o envolvimento da sociedade, não há solução. E
nisso há um consenso da Mesa e de todos que lidam com o assunto. A Dra.
Jaqueline também salientou que isso é importantíssimo. Não é uma
experiência nossa. Experiências do mundo inteiro indicam nessa direção.

E poderia dizer mais: que a pena de prisão está falida. E também uma
conclusão- Só não foi argüida porque ainda não se descobriu um substitutivo
para ela. Mas outras medidas têm sido implementadas. As penas restritivas
são exemplo disso. E temos exemplo em ltaúna de que as penas restritivas
funcionam. Temos notado, ao longo desses quatro anos de funcionamento do
Juizado Especial, que os casos levados ao Juizado diminuiram
sensivelmente. Estamos até fazendo uma pesquisa, com dados concretos,
para dispormos de elementos para comprovar isso. A prática ensina que
realmente está funcionando, como disse o Dr. Anastasia.

Com relação ao fato de que o Estatuto tem muitos direitos, não há dúvida
nenhuma, mas é prematuro fazer qualquer avaliação, porque, apesar de já
ter dez anos, até hoje não foi implementado. Não sabemos se funciona ou
não.

Uma das cidades que está participando, Lafaiete, disse que não temos em
Minas uma só instituição para abrigar o menor com problemas mentais.
Parece que não temos, também, nenhuma entidade para ressocialização do
menor envolvido em infração penal.

Com relação à última, específica de ltaúna, lá temos a APAC, que é o
Centro de Reintegração, que abriga os condenados, e a cadeia, que abriga
os provisórios. Os provisórios não são transferidos para a APAC, porque o
Centro de Reintegração, aparelhado para um trabalho pedagógico de
socialização, não pode receber o preso provisório, cuja população é flutuante:
o preso está ali hoje; em seguida obtém a liberdade provisória; então, é uma
população muito mutante, e não haveria como trabalhar esse processo de
ressocialização com ela. Muito obrigado.

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - São duas indagações- A primeira
trata do cargo de confiança, que, como diz a lei, pode ser provido por
qualquer pessoa que tenha os requisitos estabelecidos na norma. E claro
que, para uma função de confiança especializada, seria desejável algum
curso de qualificação. Não vejo nenhum mal nisso. Ao contrário, isso só viria
aprimorar o funcionamento daquele estabelecimento, mas isso, é claro,
depende da decisão do sistema penitenciário de cada unidade federada.

Quanto ao requisito da inamovibilidade, esse é um atributo conferido pela
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Constituição e, naturalmente, s6 pode ser estendido a categorias
definidas pela Constituição da República. Para que seja estendido a demais
categorias., há a necessidade de uma alteração de ordem constitucional.

O Sr, Hédio Silva Júnior - Falarei muito rapidamente sobre o caso de São
Paulo, especificamente sobre a aplica ção das chamadas penas alternativas.
As penas alternativas representam uma revolução do ponto de vista da
sistemática da justiça penal, vale dizer, traz para o centro das atenções a
vitima, busca evitar o encarceramento.

Em São Paulo, podemos apontar dois dados: o magistrado tem um temor
justificado, legitimo, de que não tem como acompanhar a fiscalização da
execução da pena alternativa. Portanto, existe uma certa resistência,
justificada pelo fato de que o Executivo e mesmo as ONGa não têm tomado
iniciativas mais efetivas para que o Juiz possa ter a confiança de que a
sentença não irá cair no vazio.

Acho que a postura dos membros da magistratura não deixa de refletir esse
valor que está profundamente enraizado na consciência coletiva de nosso
povo, que é a idéia de que o Direito Penal, fundamentalmente, é o resultado
da intervenção e deve levar ao encarceramento.

Sempre digo que o Promotor de Justiça é Promotor de Justiça, não é
Promotor de acusação. Quando se pega um menino que, numa sexta-feira da
vida, se embriagou, pegou o carro do pai e acabou atropelando alguém, e se
faz com que esse jovem passe 4 finais de semana lavando cadáveres no
IML, ele vai sair dali, provavelmente, muito mais preparado - ainda que essa
seja a pedagogia do terror-, do que se ficasse 4 ou 5 horas numa Delegacia,
porque ali está arriscado a ter a sua vida absolutamente comprometida.

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao Sr. Misael, temos pergunta
semelhante, da Benilda Regina, da N'Zinga - Coletivo de Mulheres Negras.
"O que a Rádio Favela tem feito para colaborar com a diminuição ou o fim da
violência e para combater a falta de segurança da população do morro?".

O Sr. Mrsael Avelino dos Santos - Temos um programa na Rádio que foi
condecorado pela ONU três vezes. Temos 3 diplomas na parede. A segunda
coisa que a rádio fez para diminuir a violência, a vitória maior que a Rádio
obteve, em 20 anos de brigas com o Governo Federal - agora é que a rádio
foi legalizada -, o maior combate à violência a Rádio fez nessa participação
aqui, neste exato momento. Estamos combatendo uma violência que é a não-
participação das favelas, dos negros e das pessoas de baixa renda dentro
desta Casa e no Estado.

O Sr. Presidente - Vamos, agora, ouvir as propostas do Município de
Varginha.

A repórter Isabel Souza - Em Varginha, à tarde, além da presença dos
representantes do Ministério do Trabalho, da Maçonaria, da Policia Civil, da
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Delegacia Regional do Ensino e da Associação de Segurança Pública,
que participaram dos debates durante a manhã. temos a presença de
representantes, dos conselhos comunitários de vários bairros, associações
de aposentados e pensionistas. SENAI e Conselho Penitenciário Baixo
Sapucai. Durante todo o dia foi grande a participação de representantes com
perguntas sugestões para se melhorar a vida em comunidade, com
segurança. Passo a palavra ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
coordenador dos debates na cidade.

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Repetiremos uma pergunta que
fizemos na parte da manhã, feita pelo Sr. Fábio Cardoso Lousada, da
Associação de Segurança Pública de Varginha, dirigida ao Dr. Paulo Antônio
de Carvalho. Resolvemos repeti-Ia depois que ouvimos o Sr. Misael Avelino,
da Rádio Favela. O que ele disse é a realidade. Corno podemos falar em
segurança pública para um cidadão que mora em favela e às vezes não
possui casa, a escola é deficiente, não tem rede de esgoto. Não seria mais
prudente cuidar inicialmente desses problemas que afligem parte da
população?

Perguntas ao Dr. Anastasia: "O financiamento aos Estados no momento
atual de eleição não entra em conflito com a Lei da Responsabilidade
Fiscal?". A terceira pergunta é feita por D. Cordélia de Magalhães, da 41
Superintendência Regional do Ensino, e é dirigida também ao Dr. Antônio
Anastasia: "Além da construção de penitenciárias federais, quais as medidas
previstas no Plano Nacional de Segurança Pública em relação ao sistema
penitenciário? Qual seria o modelo? Seria agrícola?".

Essas são as perguntas que selecionamos e que passamos a V. Exa.
O Sr. Paulo Antônio de Carvalho - Nossos parabéns também pela

intervenção de Varginha. Concordamos plenamente com as colocações de
Varginha. Elas estão relacionadas com aquilo que mencionamos no inicio da
nossa colocação: as causas da violência têm que ser tratadas. Concordamos
também com o representante da Rádio Favela, por suas colocações e por
sua indignação. O sistema é realmente muito injusto. O nosso Direito Penal é
profundamente injusto: toma o pobre como criminoso e a riqueza como
atestado de idoneidade. A lei penal, em sua origem, é injusta e mal aplicada,
porque nem sempre o pobre, que, na maioria das vezes, é o processado, tem
uma defesa à altura. Temos o Direito Penal de origem ilegítima, mal aplicado
e mal executado, porque é aplicada uma pena que não ressocializa. Então,
realmente tem que ser feita alguma coisa.

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Cumprimento o Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira e as pessoas que participam em Varginha. A primeira
indagação refere-se à Lei Eleitoral de Responsabilidade Fiscal, quanto à
alocação de recursos, nesse período, aos Estados. Há uma exceção que foi,
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recentemente, introduzida no ordenamento jurídico, de tal modo que a
União pode, no que diz respeito a recursos voltados para a segurança pública
e sistema penitenciário, repassar, ainda nesse período eleitoral, recursos aos
Estados. O clamor público chegou a tal ponto que a justificativa da alteração
legal se coaduna com as necessidades emergentes da Nação, então os
recursos seguirão seu fluxo natural para os Estados.

A segunda indagação: Cada unidade da Federação tem um sistema
penitenciário próprio, atendidas suas peculiaridades. Alguns Estados
necessitam mais de penitenciárias de segurança máxima; outros, de colônias
agrícolas; outros de cadeias públicas. Então, estamos permitindo que cada
Estado apresente sua respectiva proposta, porque é claro que cada Estado
conhece melhor a circunstância da alocação desse recurso e sua
necessidade de sistema prisional. No que se refere, por exemplo, à questão
agrícola, o Governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, esteve, há dois
dias, com o Ministro da Justiça. Assisti a essa audiência, e apresentava
exatamente a proposta de construção de uma penitenciária de natureza
agrícola no Estado de Mato Grosso, de onde a pessoa já sairia com
qualificação rural para um Estado que tem sua vocação econômica nessa
área agrária. As diversas circunstâncias e especificidades serão respeitadas
na alocação dos recursos federais para cada Estado-

0 Sr. Presidente - Neste momento, passamos às demais perguntas. São
duas perguntas dirigidas ao Sr. Misael. A primeira, de Marcos Cardoso: "A
ausência do Estado nas vilas e favelas pode ser considerada discriminação
racial pelo fato de a maioria da população desses locais ser composta de
negros?"

A segunda pergunta: "Sr. Misael, uma vez que nós, participantes presentes
não temos direito à fala, gostaria que enfatizasse como fica a sociedade.
Percebe-se que a preocupação é com a recuperação do preso. Onde fica a
prevenção? A maior vitima da criminalidade está nas ruas - os trabalhadores.
A discussão parece moldar uma segurança em favor da elite". De Gladir, do
Ministério Evangélico de Assistência Social.

O Sr. Misael Avelino dos Santos - Vou começar pela segunda pergunta,
porque preto tem que começar pelo funda O lance é o seguinte: os "caras"
estão discutindo aqui, hoje, como defender o dinheiro e o património das
pessoas do asfalto, O Bairro de Lourdes está querendo colocar câmera, e
parece que a Savassi está querendo colocar um satélite ou foguete para
observar os "caras" subindo para o "shopping". Mas nunca se falou, o nobre
Deputado que chegou ai puxou o peixe para a brasa dele, que a Igreja dele
salvaria as pessoas. Deus é bom 24 horas - e não 25.

O que se fala aqui, mais uma vez, vou repetir, é a defesa de quem tem
poder aquisitivo alto. Não se falou na diminuição da ganância de quem mora
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no asfalto e massacra quem mora nas favelas. Não temos direito á saúde.
Para quê violência maior do que esta que está sendo discutida aqui, que tem
80 policiais em Governador Valadares dando curso nas escolas. Ora, lugar
de Policia é no quartel. Na escola se aprende a viver. A criança vai crescer
com trauma para o resto da vida. Quando estiver num lugar onde não tiver
um policial, não estará segura ali-

0 que os "caras" não nos deixam falar é que, no posto de saúde, em vez
de ter remédio e médico para atender à população, tem que ter soldado da
Policia Militar para prote ger quem está trabalhando. Isso é violência. Não
estou aqui para denegrir a imagem da gloriosa Policia Militar, que tem
duzentos e tantos anos de serviços prestados, mas com um regimento
arcaico que não vale para nada, apenas para massacrar a população.

1 Estamos no ano 2000 - somos outra geração.
Companheiros, as pessoas não podem falar, mas eu sim. A Rádio Favela e

os periféricos de Belo Horizonte conquistaram o seu lugar aqui. Estive em
Portugal, na Itália, e fui convidado a voltará Itália para discutir com o Prefeito
de Bolonha sobre educação. O cara fez questão de me chamar. E uma
cidade de 300 mil habitantes, e 120 mil já cursaram a faculdade. O "cara" se
admirou de Belo Horizonte ter esse tanto de gente e ter apenas uma
faculdade. O Estado se omite com relação à ausência dos pretos e favelados
na educação. Até agora não se discutiu aqui sobre a divisão de direitos. Só
se emprega dinheiro em armas, em penitenciárias, em recuperar não sei
quem e na Igreja do fulano e beltrano. Deus salva, mas também castiga a
ganãncia. Esqueceram de falar isso. Qual é a outra pergunta?

O Sr. Presidente - A ausência do Estado nas vilas e favelas pode ser
considerada discriminação racial pelo fato de a maioria da população desses
locais ser composta de negros?

O Sr. Misael Avelino dos Santos - Com certeza, o exemplo está ai. O
salário do nobre Juiz que ontem reivindicou R$3.000,00 dos Deputados. Tem

O mais. Esse dinheiro que os "caras" querem, esse aparelhamento da Policia
Federal, o dinheiro que o Fernando Henrique está gastando com o Exército
para cercar a fazenda dele aqui, no Estado. O dinheiro que os caras gastam
fazendo CPIs, CPls e CPIs. Condenam-se Deputados, condenam-se
Senadores. O último agora, que acabou de aparecer, fazendo a maior
gracinha, foi o Luiz Estêvão-

0 Juiz não mandou prender o "cara". A polícia está naquele jogo que
deseduca as pessoas, que passam a não acreditar mais. E isso é dinheiro do
povo. Enquanto os "caras" estão fazendo essa gracinha, acabando com o
dinheiro público, o povo da periferia não tem instrução, e o poder de

.E reivindicar os direitos lhe são negados.
0 Brasil se arma. Ninguém discutiu aqui o que está sendo discutido no
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mundo. Há o MERCOSUL. Os nossos vizinhos. Argentina, Bolívia e
Uruguai ; têm-nos como uni pais pacifico, mas, neste exato momento,
senhores, estamos aqui discutindo armamento para combater a nós mesmos,
porque a guerra civil já começou. Cadeia e melhores salários para a policial
O próprio Secretário do ltamarzinho falou: "Um policial vaie por dois
professores". Que se protejam os bens de quem tem e se destrua a vida de
quem precisa viver!

Então, o que está 'rolando" é que as pessoas da periferia ainda não
sentiram na pele que tem que ser feita uma vigília e a fiscalização não só
desta Casa, mas também do Brasil inteiro, porque isso tudo é farsa. E essa
farsa vai acabar quando houver ensino.

O Governador não quer saber de discutir o ensino para as pessoas, porque
tem medo de que as professoras formem o verdadeiro pelotão de elite,
porque a seguranca do nosso Pais é a educação. E isso ai.

O Sr. Presidente - Passamos a palavra, neste momento, para a resposta,
ao Dr. Franklin, a quem endereçamos quatro perguntas. A primeira é do Sr.
Cláudio Cassimiro: "Dr. Franklin, o Ministério Público tem desempenhado um
papel fiscalizador e de denúncia que está surpreendendo a saciedade, posto
que, ao fazê-lo, o representante do Ministério Público acaba sendo procurado
pela imprensa, para dar explicações e entrevistas. A meu ver, essa atitude dá
transparência aos atos do Ministério Público".

A segunda é da Associação Comercial Industrial Agropecuária de lbirité:
"Vemos com muita freqüência, nos meios de comunicação, pessoas com
dezenas de passagens peia polícia, com vários crimes, que continuam no
seio da sociedade, cometendo novos crimes. De quem é a culpa: da justiça,
que é muito morosa; do Código Penal ; que está ultrapassado; da própria
policia; ou da sociedade, que não cobra de suas autoridades?".

A terceira pergunta é da Sra. Maria Ignês: "Promotor Franklin, o que o
senhor acha da experiência de Pernambuco, onde se permite que os filhos
dos penitenciados passem as férias com os pais dentro dos presídios? Um
mês de férias dentro de um presídio pode ser ruim para a formação infantil,
mas pode ser bom para o sentenciado".

E a última pergunta é da Sra. Kátia Maria Gonçalves, da Ação Social
Arquidiocesana: "Or. Franklin, o senhor disse que a prática das penas
alternativas muitas vezes se reduz apenas a doações de cestas básicas. O
que falta em nível de implementação operacional por parte do Estado para
que a aplicação das penas alternativas se torne mais diversa e atenda mais á
população, tão carente socialmente?".

O Sr. Franklin Higino Caldeira - Concordo com a colocação - não foi uma
pergunta propriamente dita - feita pelo Cláudio. Acho que o Ministério Público
não pode ser calado. Deve realmente levar à sociedade os fatos, até
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facilitando - quem sabe? - frituras apurações.
A primeira pergunta foi sobre o excesso de pessoas cometendo crimes, as

quais, muitas vezes, são levadas à Delegacia, processadas e, depois, voltam
para as ruas novamente e cometem delitos. Sobre isso, o grave problema
reside primeiramente, na falta de aplicação de recursos na construção de
estabelecimentos prisionais. Isso é verdade.

Em segundo lugar, temos mecanismos para a prisão provisória, temos a
possibilidade de encaminhar esse homem que delinqüiu para o cárcere, por
um período, até a condenação, quando essa prisão provisória torna-se
definitiva. Mas, para isso, precisamos de motivos, que estão relacionados na
leg islação processual. Tanto é verdade que o ex-Senador Luís Estêvão foi
colocado em liberdade depois de ser preso, porque o Presidente do Tribunal
entendeu que a sua prisão não era preventiva, mas repressiva. O Juiz que
havia decretado a prisão não decidiu preventivamente, mas repressivamente.
Ainda poderia acrescentar que mesmo aqueles réus pobres que são
condenados têm que esperar a vez do encarceramento na fila. Muitas vezes
a prisão não é executada, porque acontece um instituto que temos no direito,
que é a prescrição. Melhor se aplicássemos as penas alternativas, já bem
abordadas aqui pelo colega.

Sobre as férias escolares dos filhos com os encarcerados, acredito que
qualquer participação da família com o homem encarcerado tende a facilitar o
processo de readaptação social. Essa experiência se voluntária,
evidentemente não imposta, pode ser estendida também para outros
estabelecimentos. Em ltaúna, esse encontro com a família é feito sempre aos
domingos, não só no horário comum de delegacia de policia, mas durante
todo o dia.

Há pouco conversava com um colega, Promotor de Santa Luzia, que dizia
que lá nem a pena de distribuição de cestas básicas é aplicada, ou seja, a Lei
n° 9.714, de penas alternativas, não tem aplicação nenhuma. Em Belo
Horizonte, há uma aplicação exclusiva desse mecanismo em razão até do
que já foi observado. Primeiramente o Juiz da condenação, que é quem
aplica essa substituição para as penas alternativas, não tem à sua disposição
um rol previamente estabelecido de entidades que possam ser beneficiadas
com o cumprimento das penas restritivas. Temos mais de dez modalidades
de penas restritivas, desde a prestação pecuniária, que poderia abastecer,
quem sabe, as entidades comunitárias ligadas à questão penitenciária.
Temos a perda de bens ou valores, quando o condenado perde, no
património licito, legalmente adquirido, até o valor do dano causado com
crime ou do provento obtido com crime. Temos a interdição temporária de
direitos, a limitação de fim de semana e, principalmente, a prestação de
serviços à comunidade e a entidades públicas. Esse sistema não vem
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funcionando porque o Juiz da condenação não tem aquele rol de
entidades e, em segunda lugar, porque ainda existe uma crença de que a
prisão é a solução dos nossos problemas. Na mídia há, inclusive, o defensor
da cadeia para tudo, a idéia de 'cadeia neles", e a cadeia é a forma mais
atrasada de se Dunir. é um instituto que dura mais de 200 anos e desde sua
criação vem se do combatido. Costumo dizer que a prisão, na verdade, não
é um fracasso, mas um grande sucesso. Quem dera tivéssemos mais
institutos como a prisão, porque é tão combatido, há mais de 200 anos, e
ainda está sendo adotado como a melhor forma de punição. Então, sã pode
ser um grande sucess,o e não um fracasso. Obrigado pela oportunidade.

O Sr. Carlos Calazans - Deputado Sargento Rodrigues, talvez, em nome de
boa parte das entidades que estão aqui, sindicais e movimento popular,
estando aqui representando a CUT e o Fórum Estadual de Luta, acredito que
poderia ter havido um método melhor para a participação de entidades do
interior, como Montes Claros, Divinópolis e Varginha, não ficando apenas
com direito a perguntas e respostas dos oradores - não tirando o mérito dos
oradores, pois muito útil a intervenção de todos.

Aproveito a oportunidade para fazer um convite, em nome da CUT, do MST
e da Assembléia Legislativa, a toda o Estado, para uma teleconferência, que
diz respeito à violência, pois tem uma ramificação enorme, que acontecerá no
começo de agosto, sobre a dívida externa. Convoco Minas Gerais a participar
do plebiscito nacional sobre a divida externa. Nas favelas, nos bairros e na
periferia do Brasil, não sobra dinheiro para a educação, para a saúde e para
o saneamento básico, porque grande parte dos nossos recursos servem para
sustentar as nações ricas do mundo. O dinheiro de toda a nossa vida é
drenado, permanentemente, para sustentar os banqueiros e o movimento
financeiro internacional. Isso contribui com a continuação da violência em
nosso País.

Para terminar, falando sobre a violência, "chover no molhado" é o que o
Misaej e os outros companheiros falaram. No Brasil, sã há uma forma séria
para se intervir nessa situação de violência, que é fazer uma operação mãos
limpas do porte da que foi feita na Itália. Sabemos que, muitas vezes, o que
chega na periferia e nos bairros é o crime organizado que há em nosso Pais.
Esse crime organizado está ramificada em várias estruturas de poder do
nosso Pais, haja vista o que aconteceu no Senado Federal, como o Sr.
Misael bem lembrou. O crime organizado leva armas para as favelas e
sustenta o narcotráfico e essa cadeia. Há ramificações dele em todos os
setores: na Justiça e até no Senado Federal. Imaginem como corroeu a
sociedade brasileira! E o policial corre atrás de preto e de pobre para
prender. Sabemos que o que degenerou a sociedade brasileira, como foi bem
dito pelo Misael, surgiu do asfalto, ou seja, dos ricos. 0 crime organizado tem
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de ser desbaratado. A CPI do Narcotráfico já sinalizou para isso. Há
escândalos e mais escândalos envolvendo vários Deputados e Juizes. Além
da CRI do Narcotráfico, temos de desencadear, com o apoio das centrais
sindicais, dos sindicatos, da sociedade civil e de todos os segmentos sérios
do Brasil, uma operação mãos limpas, para botar na cadeia, excluindo-se da
vida pública aqueles que destroem a sociedade brasileira. A violência vem do
crime organizado. Portanto, não vem somente daqueles que estão roubando
no sinal de trânsito, que são pobres. Essa situação tem de ser solucionada
porque, evidentemente, os maus exemplos chegam para as pessoas simples
do nosso Pais, através de todas as instituições brasileiras. Portanto, deixo
aqui o nosso desabafo. Convido a todos a participarem da teleconferéncia
sobre a dívida externa. E convido o povo do Estado de Minas Gerais, que nos
está ouvindo agora, através dessa teleconferência, para participar do
plebiscito nacional sobre a dívida externa que está sendo promovido pela
CNBB. pela OAB e por várias entidades brasileiras. Gostaríamos de ter um
veredicto do País, de 2 a 7 de setembro. "Não á divida externa." Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a intervenção do Sr. Carlos Calazans,
representante da CUT. Reafirmamos o nosso compromisso com essas
causas. A CPI do Narcotráfico tem feito a sua parte e dado a sua
contribuição, com muita seriedade. Posso afirmar isso, de público, porque
estou participando de todos os seus atos. Temos feito isso com muita
seriedade e respeito aos nossos eleitores.

O Deputado Bené Guedes encontra-se em Leopoldina e gostaria que
fossem lidas as sugestões dessa cidade, já que eles não têm condições de
participar como as demais. (- Lê:)

"Representantes da cidade de Leopoldina, reunidos para acompanhar a
teleconferência, sob a coordenação do Deputado Bené Guedes, enviam as
seguintes sugestões: mudança na programação dos canais de comunicação,
que leva violência diariamente aos lares brasileiros, de maneira explícita, até
em desenhos animados; providências para conter a violência e dar
segurança à população, tanto na Capital quanto no interior do Estado; revisão
dos papéis exercidos, hoje, pela OAB, pela Comissão de Direitos Humanos e
outros órgãos, que têm suas ações muito mais voltadas para a defesa de
bandidos e marginais do que dos cidadãos de bem; reaparelhamento das
policias e melhores condições de trabalho e sociais para os policiais, que são
obrigados a se omitirem, em função da Constituição e do regime a que estão
submetidos; combate permanente e efetivo ao tráfico de drogas, com maior
atenção para o interior do Estado, onde os narcotraficantes já estão aliciando
menores, como nas capitais."

Essas são as sugestões da comunidade de Leopoldina, onde os trabalhos
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estão sendo coordenados pelo Deputado Bené Guedes.

Passamos, agora, às perguntas ao Sr, Nédio Silva Júnior.
De Fernando da Conceição, da Comunidade de Evanoelização Nova

Aliança (Igreja Católica): "O sentimento da população é de que, após a
aprovação da lei de proteção ao menor, houve um grande aumento da
participação destes na criminalidade e no tráfico de drogas, em função de
sua imputabilidade. Não estaria no momento de se reformular essa lei,
coibindo a impunidade e resguardando esses menores do assédio dos
criminosos e traficantes?".

Pergunta de Benilda Regina, do N'Zinga - Coletivo de Mulheres Negras:
"Prof. Hédio, você afirma: Não existe relação entre taxa de encarceramento e
diminuição de criminalidade. As penas alternativas seriam uma solução?".

Pergunta de Diva Moreira, da Secretaria Municipal de Assuntos da
Comunidade Negra: "Dr. Nédio, de que segurança pública estamos falando?
Em geral, o debate sobre segurança pública é controlado pelos brancos. A
presença nesta Mesa de duas pessoas negras é uma execeção. Dai, meus
cumprimentos à Assembléia Legislativa. As perguntas que faço são as
seguintes: Como remover do imaginário social os estereótipos negativos que
associam o bandido e o criminoso ao indivíduo negro, com todas as
conseqüências regressivas que dai advém? Como enfrentar a violência
endógena? E a doméstica e a das gangues rivais, que prejudicam
particularmente as comunidades negras e faveladas? O Plano Nacional de
Segurança Pública, com seu enfoque maior na área repressiva, certamente
não dará conta da violência endógena".

Essas são as perguntas. Gostaríamos que o Prof. Nédio as respondesse.
O Sr. Hédio Silva Júnior - Quero dizer que, de fato, somos uma sociedade

cuja história é absolutamente marcada por práticas generalizadas de
violência. Muitas vezes nos esquecemos de que, dos nossos cinco séculos,
quatro foram vividos sob o modo de produção escravista, em que a violência
institucionalizada o aparato de força, de tortura e repressão certamente
deixaram um legado, que talvez explique essa violência endêmica que temos
ainda hoje.

O Código Criminal do Império de 1830-o primeiro código penal, porque até
então tínhamos as ordenações do Reino - fixou a responsabilidade penal em
17 anos.

O primeiro código penal da República data de 1890. E interessante ter-se
em mente que o Pais proclama a República e adota, primeiro, um código
penal, para, depois, adotar uma Constituição republicana, o que é uma
mensagem muito interessante, porque primeiramente se fixa a necessidade
da obediência à ordem, para, depois, se dizer que ordem deve ser
obedecida. 0 Código Penal da República fixou a responsabilidade penal em
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9 anos e dizia que, se o Juiz entendesse que o acusado teria obrado com
consciência da ilicitude, em vez de 14 anos, que era a idade teórica, a
alguém poderia ser imputada pena aos 9 anos, o que aconteceu com muitas
pessoas- Portanto, essa idéia de que quanto mais cedo o sistema criminal
intervém, mais eficaz se torna na repressão, reputo como absolutamente
equivocada.

São muitos os dados que demonstram essa presunção de culpa com que o
sistema criminal trata os negros. Minha dissertação de mestrado, na PUC,
refere-se á discriminação racial no tribunal do júri. Conseguimos demonstrar
que um acusado negro, submetido a julgamento pelo tribunal do júri, tem algo
em torno de 75% a mais de chance de ser condenado. Além disso, o número
de horas utilizado num julgamento do tribunal do júri, quando o acusado é
branco, é significativamente maior do que o número de horas destinado ao
julgamento do acusado negro. Há uma presunção de culpa que, certamente,
responde pelo fato de que as estatísticas são conclusivas quanto a essa
predileção macabra que o sistema de segurança tem pelos negros.

O Sr. Presidente - Sugestão da Márcia Campos, Presidente da Associação
Comunitária de Moradores do Bairro Gutierrez: "Por que essa teleconferência
não pensou em divulgar soluções de segurança preventiva já existentes,
como o Projeto Passaporte para a Cidadania e o Projeto Paz e Amor da
Associação Comunitária do Bairro Gutierrez?". Fica registrada a sugestão da
Márcia Campos.

Passamos a seguinte indagação, do Sr. Divino Oscar da Silva, da
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará, para o Dr. Paulo, Juiz de
ltaúna: "Quais as parcerias que o município deve procurar para a criação de
um regime penitenciário modelo, como o de ltaúna, pelo qual o senhor é um
dos maiores responsáveis?".

O Sr. Paulo Antônio de Carvalho - Felizmente, no âmbito estadual, a
Secretaria da Justiça tem visto com bons olhos o modelo de ltaúna. Qualquer
comunidade que venha a se interessar por essa experiência poderá nos
visitar em ltaúna, se for seu desejo, mas poderá, também, procurar a
Secretaria de Justiça, que já esteve lá, através de seus órgãos técnicos, e
que tem difundido a idéia por outras comarcas do interior. Acho que o
primeiro contato seria do município com a Secretaria da Justiça, com o aval
do Judiciário, porque sabemos que a execução das penas, pelo sistema
ainda adotado no Brasil, é jurisdicionalizado. Isso quer dizer que, do ponto de
vista da execução material, fica a cargo do Executivo, mas o Juiz é quem dita
as normas, concedendo beneficios. aplicando regressão de regime e
sanções. Tem que haver um entendimento com o Judiciário, o Executivo
municipal e, no âmbito estadual, com a Secretaria da Justi ça. Certamente o
sistema adotado ajudará nossa cidade vizinha, São Gonçalo do Pará, e
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outras comunidades que se interessarem pelo modelo.

O Sr. Presidente - O Deputado Chico Rafael, que se encontra na
teleconferéncia em Pouso Alegre, renova a questão que, segundo ele, não foi
respondida. Ele reitera o questionamento feito ao Sr. Antônio Augusto Junho
Anastasia quanto às medidas concretas previstas no plano do Governo
Federal, visando à redução da desigualdade social, em âmbito nacional.

O Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia - Com relação à redução da
desigualdade social, a resposta é muito simples: há necessidade de
crescimento econômico. Com o crescimento econômico, naturalmente
haveria a redução da desigualdade. Só o crescimento econômico continuado
tornaria a Nação rica. Isso é um dado econômico universal. Agora, é evidente
que o Plano tem em seu bojo ações que são de natureza preventiva, social,
mas que não tem no seu condão desigualdade, porque a desigualdade tem,
pelo seu conteúdo, urna questão de natureza econômica que escapa
completamente ao controle do Ministério da Justiça. Recentemente, um
articulista de um dos grandes jornais nacionais disse que, no dia em que foi
estabelecido o Plano Nacional, o COPOM, que reúne a área econômica do
Governo, reduziram-se os juros. Essa redução dos juros foi um dado
significativo, porque os indicadores sociais são mais desenvolvidos quando a
economia se aquece e o índice de crescimento econômico se desenvolve.
Temos, por conseqüência, um número maior de matriculas escolares, de
pessoas atendidas pelo sistema de saúde, uma redução do índice de
mortalidade infantil, um número maior de mães amamentando. Todos
aqueles indicadores sociais que o Brasil tem que melhorar para aprimorar o
seu desenvolvimento humano, o seu IDH, que ainda está longe de ser
considerado razoável, viriam nesse bojo.

Então, o Plano de Segurança não está divorciado disso, mas é
imprescindível que haja ações mais concretas na área preventiva, como no
exemplo que das ações dos Ministérios dos Esportes, da Educação e da
Previdência e Assistência Social, para que não tenhamos apenas ações
repressivas, ainda que hajã um clamor muito grande por elas, especialmente
dos chefes dos Executivos Estaduais, que estão apresentando seus planos
estaduais de segurança, reclamando aparelhamento das policias e
construção de vagas nas penitenciárias. Sabemos que só isso não basta. E
imprescindível e é fundamental que haja uma política social rigorosa. Acredito
que, dentro desse conjunto de ações, não do Governo Federal, mas também
dos Governos Estaduais e da sociedade, haja a possibilidade da reversão
desses indicadores da violência-

0 Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos
ilustres expositores, às autoridades e aos participantes pela honrosa
presença, bem como aos telespectadores que nos prestigiam com sua
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audiência

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 28/712000, as seguintes comunicações:
Do Deputado Wanderley Avila (2), dando ciência Casa do falecimento da

Sra Luiza Viana Rodrigues, ocorrido em 20)712000, em Pirapora, e do Sr.
Juarez Moreira Santos, ocorrido em 251712000, em Montes Claros (- Ciente.
Oficie-se.)
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