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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 93a REUNIAO ESPECIAL, EM 17/8/98
Presidência dos Deputados Ermano Batista e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composicao da Mesa -
Destinaçao da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Governador
Eduardo Azeredo - Palavras do Sr. José Gregori - Palavras do Deputado
Federal Njlmário Miranda - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Corn parecem as Deputados:
Geraldo Rezende - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patrtis

- AntOnio Andrade - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Ivair
Nogueira - João Leite - Sebastiäo Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - As 20hl5min, declaro aberta

a reunião. Sob a proteçäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado Dilzon Melo, 4 0-Secret6rio, nas funcOes de 20-Secret6rio,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Composicão da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa os
Exmos. Srs. Dr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado; Dr. Alberto Costa,
ex-Ministro da Administração de Portugal e Secretário Nacional do Partido
Socialista Português; Sr. José Gregori, Secretário Nacional dos Direitos
Hurnanos Dr. Castelar Guimaráes Filho, Secretário de Estadode Justica e
Direitos Humanos; Deputado Federal Nilmário Miranda, ex-Presidente da
Cornissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; Sra. Maria
Caiafa, Coordenadora de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura
Municipal de Bela Horizonte, representando o Sr. Prefeito; e a Deputado João
Leite, coordenador dos debates.

Destinaçäo da Reuniäo
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a abertura do Serninário

Legislativo Direitos Hurnanos e Cidadania. 0 Deputado Romeu Queiroz,
Presidente deste Poder, ficaria muito honrado em presidir este encontro.
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Como nao pôde faze-b, incumbiu-me da tarefa de apresentar aos senhores,
inicialmente, o seu pedido de desculpas e de abrir este seminário, que tern
por escopo a questao dos direitos humanos, que, todos nôs sabemos, é urn
dos principais desafios enfrentados em nosso Pals para a consolidaçäo da
democracia. Se já conseguimos avanço significativo em outras areas, como a
do desenvolvimento econômico, da promoçao social e do aperfeiçoamento
das instituiçöes politicas, ainda temos muito a percorrer no campo dos direitos
fundamentals.

Diversas formas de violação desses direitos, que constituem requisito
básico para a convivência em sociedade, tern ocupado, corn inquietante
frequencia, o noticiário dos velcubos de comunicação. Em alguns casos de
major gravidade, tais ocorréncias ganham repercussão ate no exterior,
contribuindo para manchar a imagem do Brasil perante o conjunto das
naçöes. Não podemos cruzar os braços diante de fatos dessa natureza nem
permitir que a sua repetiçao anestesie nossa consciência e atrofie nossa
indignacao contra a desigualdade, a injustica, a exploraçâo e a violência.
Aceitar como inevitáveis as acontecimentos e as práticas que ferem a civismo
e a dignidade seria o mesmo que desistir do projeto de cidadania que
buscamos construir.

E com tab convicção que a Assembléia Legislativa vem conduzindo suas
açOes nesse campo, procurando sintonizar-se nâo apenas corn os principios
éticos incorporados pela legislaçâo federal e estadual, mas também corn os
sentimentos de sobidariedade e de justiça cultivados pebo povo de Minas. A
conduta da Casa nesse sentido se expressa principalmente nos trabalhos da
Comissäo de Direitos Humanos. Ela tern atuado das mais diversas formas,
nos limites de sua competéncia: recebe queixas da populaçäo; acornpanha de
perto conflitos de major extensào social, como Os das comunidades indIgenas
e dos trabaihadores rurais sem terra; acompanha a execução das politicas
pt:iblicas, especialmente corn relacâo aos setores rnenos favorecidos ou
discriminados; elabora e discute projetos de lei, sempre corn a participaçâo
dos segmentos interessados da sociedade civil.

Entre Os projetos decorrentes da atuaçäo da Assembléia nessa area e que
se transformararn em leis já em vigor, podem-se destacar Os que resultaram
na instituiçao da Ouvidoria de PolIcia, destinada especificarnente a receber
reclamaçoes referentes as atividades policiais; na criaçâo da Secretaria
Adjunta de Direitos Humanos, vinculada a Secretaria da Justiça; na ampliacao
das atribuiçöes e responsabilidades deste órgao do Governo mineiro, corn a
nova denominaçâo de Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
Tais inovacöes sâo, em boa parte, fruto de iniciativas anteriores deste
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parlarnento, algumas das quais alcançararn grande repercussão junto a
comunidade, como a CPI do sistema penitenciário, a CPI dos arquivos do
DOPS e a ciclo de debates que teve coma principal objetivo avaliar a
implementaçâo do Programa Nacional de Direitos Hurnanos. Esse cicbo,
promovido no ano passado, fol uma preparação para a seminârio que
estamos inicianda. As discussöes bevantadas na ocasião, corn base no
Programa Nacional de Direitos Humanos e nos dados da realidade mineira,
foram a ponto de partida para a estruturaçäo dos ampbos e diversificados
debates que serão realizados neste encontro.

Corn a presenca de 195 entidades e 900 participantes inscritos,
representando as mais variados segmentos da sociedade civil e da area
governamental, estaremos discutindo abertarnente questoes relacionadas aos
mültipbos aspectos dos direitos humanos. Assim, estaräo em pauta, nas
exposicöes, nos debates e grupos de trabalho, entre autros, temas como a
discriminaçâo contra as mulheres, as negros, as pessoas contarninadas pelo
virus HIV, as homossexuais; a tratamenta dada aos portadores de deficiência,
aos usuários de drogas, aos praticantes de prostituiçäo, as crianças, aos
adolescentes e aos idosos; as paliticas pib!icas relacionadas a falta de
habitação, ao trabalho escravo, a questão indigena e aos conflitos pela posse
da terra; a segurança pUblica e a privada, as grupos de exterrninio e a
violencia policial; a acesso a justica e a responsabilidade do poder püblico.

As propostas resultantes dos debates serão reunidas num documento final
e apresentadas coma subsidio para a elaboracao do Pragrama Estadual de
Direitos Humanos. Esse documento será encaminhado, no encerramento do
seminário, a Cornissão de Direitos Humanas da Assernbléia e a Secretaria
Adjunta de Direitos Humanos, a quem caberá a implantacãa do Programa.

Sabemos que as temas deste encontro padem suscitar divergências, em
virtude do caráter palêmico de alguns deles e de posiçães antagOnicas
existentes entre as participantes - posicoes, a propOsito, rnuita naturais num
regime democrático.

Confiamos, no entanto, em que, acima das diferencas ideolOgicas e das
convicçães particubares, prevaleceräo a bom-senso e a equilibria, tendo em
vista a objetivo de facilitar a compreensão dos fenôrnenos em analise e de
fortalecer a respeita aos direitos humanos.

Queremos agradecer a todas as pessoas e instituiçoes que contribuiram
para a reabização deste seminário, especialmente a Comissão de
Representaçào e as entidades que trabaiharam nas Comissöes Técnicas
Interinstitucionais para a elaboração do docurnento básico do encontro, e a
todos as que estarão participando de suas atividades.
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Aproveitamos a oportunidade para lembrar que este evento, desde sua

concepcão, a discussão dos temas, a definição dos grupos de trabaiho e sua
organizacão ate as atividades que ora se iniciam, é fruto, principalrnente, da
voritade e da determinação dos segmentos organizados da sociedade, que
esta Casa tern o dever de representar.

Temos a certeza de que, juntos, estaremos dando urn passo importante
para construir uma sociedade melhor, mais humana e mais justa.

Palavras do Governador Eduardo Azeredo
0 Governador Eduardo Azeredo - Deputado Ermano Batista, Corregedor da

Assembléia Legislativa, representando o Presidente da Assembléia, Deputado
Romeu Queiroz; Sr. Alberto Costa, ex-Ministro da Administração Interna de
Portugal e Secretário Nacional do Partido Socialista Português; Sr. José
Gregori, Secretário Nacional de Direitos Humanos; Deputado Federal Nilmário
Miranda; Sra. Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos Hurnanos da Prefeitura
de Belo Horizonte, representando o Prefeito Célio de Castro; Sr. Castelar
Modesto Guimarães, Secretário de Justica; Deputado João Leite,
coordenador dos debates; minhas palavras são de saudacäo e boas-vindas a
todos que participam deste seminário, Sr. José Gregori, Ministro que nos
visita, na perspectiva de que possamos ter uma discussão atualizada sobre
as questoes dos direitos humanos em nosso Pals.

Felizmente foi-se o tempo em que tinhamos de lutar pela democracia no
Pals. Hoje vivemos em urn regime de democracia plena, inegãvel, e corn isso
nossa discussão sobre direitos humanos muda de patamar, de âmbito, e
passa a focalizar o funcionamento da sociedade como urn todo, numa visäo
moderna que a prOpria Assembléia Legislativa adotou, inclusive, alterando a
estrutura da nossa Secretaria de Justica, para que eta se transformasse em
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, corn a criação do cargo de
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, para se somar a esse
acompanhamento fundamental, que, evidentemente, todos querem e
desejam. 	 -

As providências tomadas pela Secretaria de Justiça para que possamos
diminuir o nIvel de dificuldades no sistema carcerário faz-se sentir de maneira
mais adequada. Houve, nos Ultirnos quatro meses, a transferéncia de 1.700
presos de cadelas da Secretaria de Segurança da Policia Civil para
penitenciárias. E nos próximos 30 dias estaremos entregando mais quatro
cadelas, que serão assumidas pela Secretaria de Justica, também dentro do
que foi proposto pela Assembléia Legislativa, em Uberlândia, Patos de Minas,
Divinopolis e Governador Valadares, dando condiçöes mais dignas de
tratamento aos presos e também fazendo a mudança da responsabilidade,

que sai da Policia Civil para a Secretaria de Justiça, conforme preceituam os
parãmetros legais.

Os conselhos penitenciários, que são hoje uma norma legal, estão no ponto
de ser instatados, e temos hoje apenas urn conselho penitenciário para todo o
Estado. Tambérn al foi feita uma proposta de descentratizacão, e nOs
instalamos seis conselhos em pontos estratégicos no Estado de Minas, corn o
objetivo de agilizar o funcionamento do conselho penitenciário.

Houve tambérn, recentemente, a nomeação do Ouvidor de Policia, que aqui
se encontra, depois de modificacöes realizadas na legislacão sobre sua
atuação.

A disposição do Governo do Estado, portanto, num processo aberto,
transparente, é de realizar uma evolução do tratamento da questão dos
direitos humanos, dentro da minha prôpria formacão pessoal, pela qual
responsabilizo o prOprio Governo, e numa linha que o Sr. José Gregori, como
companheiro meu de Governo, também defende. Portanto, entendemos que a
dernocracia se faz dentro de uma responsabilidade, acima de tudo, e essa
responsabilidade pressupOe os direitos humanos e a responsabilidade na sua
execução em plenitude.

Temos que ter uma nocão clara do que é a realidade do crime no Pals, qua[
a realidade que se enfrenta, e por isso temos que ter sempre uma formacão
concreta das situaçöes, para tambérn evitar prejulgamentos. Ainda na linha
de direitos humanos, poderia citar, aqul, a questão dos Defensores PUblicos,
que tern sido agilizada no Governo. Hoje, temos Defensores em todos as
cornarcas de segunda e terceira entrãncia. Teremos agora, como urn próximo
passo, a nomeação para que toda as comarcas tenham Defensores Püblicos,
de acordo corn o Ultimo concurso que foi realizado, ou seja, a nomeacão
futura de mais cerca de 150 Defensores Püblicos. Teremos, então, em todas
as comarcas de Minas, pelo menos urn Defensor PUblico. Isso é, sem dUvida
alguma, urn avanco muito significativo, porque ele é 0 advogado do pobre e
estará atendendo as pessoas do nosso Estado. 	 -

Mas, enfim, não quero me estender e gostaria apenas de deixar aqui a
rninha palavra de apoio a realização deste seminário, como fol a nossa
posicão quando o nosso Deputado João Leite presidlu a CPI Carcerária.
Demos a ele a palavra de que darlamos apoio. Queriarnos que fossern
levantadas propostas concretas, e, felizmente, a major parte foi rearnente de
propostas exeqülveis, que já estão sendo realizadas, como algurnas que
pude citar aqui e que fazem corn que possarnos ter urn encarninhamento
dessa questão. Dr. José Gregori, permaneco aqui para poder ouvi-lo mais urn
pouco e saber também urn pouco da sua posição em relação a questão dos
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direitos humanos no Brasil de hoje. Muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. José Gregori
O Sr. José Gregori - Exmo. Sr. Deputado Ermano Batista, representando o

Presidente da Assembléia; Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, meu
amigo e companheiro Eduardo Azeredo; ex-Ministro da Administração Interna
de Portugal, Dr. Alberto Costa; Deputado Federal Nilmário Miranda; Exma.
Sra. Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos Humanos da Prefeitura; Dr.
Castelar Guirnarães Filho, Secretário de Estado da Justiça; Deputado João
Leite, coordenador do debate.

A minha primeira palavra é de louvacão a todos aqueles que tornaram
possIvel este seminário, organizadores, planejadores, executores e aqueles
que disseram 'presente" e tornaram possIvel esta note. Eu, de certa maneira,
estou viajando quase que ininterruptamente ha vinte e tantos dias e vivi, como
militante de direitos humanos, momentos muito importantes. Estive em Roma,
quando se constituiu, pela primeira vez na história da humanidade, o Tribunal
Universal Penal, para, especificamente, processar e punir os fazedores de
guerra. Vi corn os meus olhos, pela primeira vez, um ato inédito na história
universal: o mundo reunido em tomb de uma mesa para punir a guerra,
quando a regra geral era se reunir para estabelecer regras para a guerra.
Depois, estive no Vaticano para o I Congresso Mundial de Direitos Humanos,
patrocinado pela Comissão de Justica e Paz, Comissão Pontificia. Depois,
estive em Portugal para assistir ao mundo reunido sob o patrocInio da ONU
tratar os problemas da juventude.Ontem, estive na Bahia para um seminário
sobre a comunidade negra e hoje estou aqui. Confesso a vocés, sem
nenhuma intencão de alisar o cabelo de ninguém, que, neste mornento, estou
tendo, de todo esse percurso de emocöes, a maior emocão de todas.

Realmente eu sinto que a pequena sernente que se plantou ha dois anos,
quando fizemos o programa Nacional de Direitos Humanos, do qual tive a
honra de ser coordenador, frutificou, e hoje, pelas dimensOes dessa
presença, estamos quase em fase de uma constituinte, pelo nürnero de
organizaçoes, pelo nUmero de pessoas que se inscreveram, pela juventude
aqui presente, pelas pessoas de terceira idade e pela gama variadissima de
proflssöes e atividades e de ragas aqui presentes. Tudo isso é a cara do
Brasil, e o que vai dar legitimidade ao Programa Estadual de Direitos
Humanos que está sendo feito. E ele, pelo menos na minha contabilidade,
não deixa de ser fliho dileto do Programa Nacional de Direitos Humanos, que
surgiu não porque Os outros governos federais não tivessem tido
preocupaçäo corn direitos humanos. Seria injusto e absolutamente
inapropriado dizer que so o Governo atual teve preocupação corn os direitos

humanos. Seria injusto e absolutamente inapropriado dizer que so o Governo
atual teve preocupaçâo corn os direitos humanos, mas ouso dizer que
preocupacão continuada, preocupaçäo orgânica é a primeira vez que está
havendo no Brash, em nIvel federal. Nesse seritido, era preciso partir de urn
programa, e esse programa nacional foi feito, nâo corn o fluxo participativo
que estou vendo aqul, em Minas Gerais, mas de certa maneira, ha dais anos
e meio, convocamos todas as pessoas que se interessavam pelos direitos
hurnanos. Para usar urna linguagem atual, diria que convocamos todas "as
praias", nas quais esse problema é importante. Todos foram chamados para
discutirem a proposta do Governo Federal, de tal maneira que esse Programa
Nacional de Direitos Humanso não é so a vontade do Governo Federal, mas a
vontade dele mesclada corn as reivindicaçöes e as colaboraçOes que foram
dadas em vários Estados do Brasil, em reuniOes sempre menores do que
esta, as quais também legitimaram o Programa Nacional de Direitos
Humanos. Quando nasceu, ele era urn repertôrio de boas intençOes. Era
preciso que a Governo colocasse umas tantas metas para serem cumpridas
de imediato e em curto, médio e longo prazos. Medidas que corporificassem
uma polItica de direitos humanos, uma vez que esse assunto é dos mais
importantes neste final de século. A Unica forma de podermos definir a
criatura hurnana, de distingui-la de urn vegetal ou de uma pedra bruta, é
conferir a ela uma dignidade fundamental. Como manifestacão, como
concretizacao dessa dignidade, é fundamental atribuir a todas as pessoas a
nücleo minima de direitos que nenhurn Governo, nenhum Estado, ninguérn
pode negar. Portanto, a forma que se tern hoje para definir a criatura humana
é considera-la como alga capaz de ter direitos humanos, de ter esse espaço
minimo. Seja branco, amarelo, negro, bonito, feio, brasileiro, estrangeiro,
todas as pessoas, sem nenhurna exceçäo, pelo fato de serem criaturas
hurnanas, tern urn repertOrio minimo de direitos que devem ser respeitados. E
o coroamento de uma luta da humanidade que, de certa maneira, enraiza-se
no Iluminisrno, que precedeu a Revolucâo Francesa, consolida-se na
Revolução Americana, enraiza-se, do ponto de vista social, na Revolução
Mexicana e, finalmente, ganha urn contorno mais apuradamente orgânico na
Constituição de Weimar, na Alemanha, a qual precedeu a Guerra de 1939.

Portanto, era inadmissivel que a Governo brasileiro nâo optasse também
por ter uma politica de direitos humanos, dando mais consisténcia, e
organicidade a esse grande ideal hurnanitário que, neste fim de século, é
realmente a grande âncora para se enfrentar a século que vern.

O Muro de Berlim destruiu uma série de certezas ideológicas que a
humanidade tinha. E, a meu ver, sobrou essa ãncora poderosa dos direitos
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humanos.
Assim, corn a participação de todos, dentro de urn espirito de convivéncia

democrática, Minas saberá que todo direito é a metade de uma moeda que
tern na outra rnetade o dever de reivindicar essa metade para Si, mas de
respeitar a outra metade no próxirno, no serneihante.

Isso vai ser feito em Minas Gerais numa hora em que recebi várias outras
boas noticias. Primeiro, que a Secretaria de Justica, pela primeira vez na
histOria do Brasil, vai se chamar Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos.
Mais uma vez e Minas na vanguarda. Depois, Minas val ter 0 seu Ouvidor da
Poilcia, que, seguindo os passos da ouvidoria que já existe em São Paulo,
sem dUvida nenhuma, será urn instrumento para dar eficácia a poilcia no
cornbate a criminalidade, o qua] será posto em prática respeitando-se Os
direitos humanos.

Nesses dois anos em que o Governo Federal fez a opção por ter uma
polItica definida de direitos hurnanos, temos feito força na Secretaria Nacional
de Direitos Hurnanos, que foi criada ha urn ano, para tirar desse livrinho que
todos voces tern no seu material para este serninário, que é o Prograrna
Nacional de Direitos Hurnanos, tudo aquilo que está colocado como letra de
forma e torná-lo realidade.

Devo falar corn a maior franqueza, porque nurn seminário como este a
nossa moeda é a lealdade de uns para corn os outros. Os direitos humanos
näo são obtdos por Estado. lnfelizmente, eles não podern ser comprados na
farmácia da esquina. Eles tern de ser construldos corn muita luta, corn muito
equilibrio, corn muito senso de convivéncia democrática, pois, quando
pensamos que ja atingimos urn born nIvel de respeito a urn determinado
direito humano, de repente tomamos urn susto, porque o resultado que
imaginávarnos definitivo ruiu.

Nâo sei se voces ja ouvirarn falar na lenda de Sisifo, da rnitologia grega: 0
todo-poderoso Zeus castigou uma pessoa que tinha posto em dUvida a sua
autoridade. Fez corn que ele fosse no fundo de urna caverna e, Ia de baixo,
tentasse colocar na borda desse pogo cavernoso urna grande pedra. Toda
vez em que ele estava quase colocando essa pedra na superficie do pogo - e
corn isso ganhando a sua liberdade -, aparecia urn deus do mal e jogava a
pedra de novo para o fundo.

A luta pelos direitos humanos é urn pouco isso, portanto, não se deve ter
pressa para conseguir abraçar todos os dreitos humanos, de uma penada.
Infelizrnente, os direitos hurnanos e o respeito a eles não vêm de decretos,
mas e preciso fazer o que voces começam a fazer hoje: essa opção por urna
carninhada, por uma luta que e longa, penosa, rnas extremarnente fascinante.
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Acho que existern poucas tarefas comparáveis a essa de lutar para que haja,
cada vez mais, consciência dos direitos humanos e, sobretudo, respeito.
Nesse sentido, o Governo não pode abrir mao da sua missão e da sua
responsabilidade indelegável de tornar as iniciativas, rnas, para obter
resultados, é preciso que toda a sociedade, toda a comunidade, aquilo que
chamamos hoje de sociedade civil, por intermédio de organizacöes,
entidades, ONGs, colabore. E preciso essa colaboracao. E, felizmente, a
polItica de direitos hurnanos do Governo Federal tern recebido essa
colaboracão. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos tern feito urn nürnero
muito grande de convênios e recebido o apolo e a colaboracao de urn sern-
nümero de entidades por todo o Brasil.

Temos seguido, na implantação dessa politica, por determinação do próprio
Presidente da Repüblica, linha rigorosarnente ecumênica, em que nunca se
exigiu de quern quer colaborar e se incorporar nessa luta o RG partidário ou o
dC ideolOgico. Por isso tenho hoje a satisfacao de ter corno debatedor o
Deputado Nilrnário Miranda, que não é do rneu partido, mas tern sido
companheiro obstinado em vários assuntos em que ha perfeita convergência
entre a posição do Governo e a da Oposiçao. Dificilrnente, sem o apoio do
partido a que ele pertence, eu, como coordenador, poderia ter feito corn tanta
tranqüilidade a lei que indenizou Os desaparecidos politicos neste Pals. E,
sern a colaboração também do Deputado Nilmário Miranda, os trabalhos da
comissão que ficou encarregada de reconhecer aqueles que deveriam
receber indenizacão, posteriormente a lista que veio junto corn a lei, não
teriarn fluido corn tanta tranquilidade. Isso não significa que eu tenha
abdicado dos meus ideais, das minhas concepcöes e da rninha visão
partidária ou que o Deputado Nilrnário Miranda tenha capitulado, rendendo-se
a algurna coisa que fosse favorecer o Governo. Mas significa que eu e ele
compreendemos o quanto de ecumenisrno deve ter a luta pelos direitos
hurnanos e como ela deve dar o exernplo. Hoje, da mesma maneira que
existe, no Brasil, o Programa Nacional dos Direitos Hurnanos, no mundo
existe urna espécie de biblia dos direitos humanos - a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que fará 50 anos no dia 10 de dezembro deste ano. E
o prirneiro de seus 30 artigos, o pOrtico, aquele que realmente ilumina a
interpretação dos outros 29, diz que é urn principio dogmático dos direitos
humanos o de, em sociedade, viverern uns em relacao aos outros; não em
relação de hostilidade, mas de confraternizaçao. E preciso que
compreendamos as diferenças e aceiternos que existe a adversidade; e
preciso que pratiquernos concretarnente a pluralidade para merecermos o
norne de militantes dos direitos hurnanos.
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Assim, de acordo corn Os direitos humanos, traça-se horizonte em que
realmente não ha limites, do ponto de vista de suas potencialidades. E, corn
esses cabelos brancos que já não posso disfarcar, depois de ter vivido,
modestamente, uma vida muita ativa, tendo participado, em meu Pals, de
todas as suas lutas, sobretudo da mais dificil delas, que foi a da resisténcia
contra a ditadura, estou convencido de que realmente a grande resposta para
a humanidade, no que se refere a da civilizacão, são os direitos humanos.

Portanto, alimento o entusiasrno que tenho pelos direitos humanos quando
encontro urn auditôrio como este, corn pessoas dispostas a perder urn pouco
de seu tempo precioso para fazerern esse Programa, que, não tenho d(ivida
nenhurna, será fleirnente cumprido e executado por urn homem corn o
dinamismo e a obstinacão democrática do Governador de Minas - e que será
urn Governador, sern düvida nenhuma, cobrado, corno convém e é inevitável
ern urna dernocracia, por aqueles que ajudararn a fazer esse Programa.
Quando, corn o exemplo de Minas e de São Paulo, que fizerarn os seus
programas estaduais, todos Os Estados brasileiros fizerern Os seus
prograrnas, vamos, sern dUvida nenhuma, rnudar este Pals; este Pals será
outro. Hoje em dia, posso olhar nos olhos dos meus interlocutores, dizendo
que esse programa nacionat não é rnais urn repertório de boas intencoes.
Muitas coisas que estão colocadas aqui e que, ha 2 anos, pareciarn urn
sonho, foram concretizadas. Poderia dar vários exemplos, mas you deixar
corno contribuição, nas rnãos do Deputado João Leite, pessoa que teve
grande responsabilidade na realização deste seminário, urn repertOrio das
acöes mais irnportantes na concretização dos direitos hurnanos. Permito-me
citar urn caso que deu rnuito trabaiho, mas acabou dando certo. Quando urn
policial rnilitar rnatava urn civil, era julgado pela justiça rnilitar. 0 julgamento
era corporativo, e isso não era born para os rnilitares, não era urn ato
democrático. Se todas as pessoas eram julgadas pela justiça cornurn, não
havia justificativa para os rnilitares serem julgados por seus pares, por seus
cornpanheiros de farda, quando cometiarn crimes graves, corno o
assassinato. Lutamos rnuito e conseguirnos, ha urn ano e rneio, que o Senado
aprovasse o projeto. Hoje em dia, o policial militar que assassinar urn civil,
será julgado pela justica cornum. Nos casos rnais dramáticos ocorridos no
Brasil nos ültimos tempos, noticiados no mundo inteiro, Carandiru, Candelária,
Corumbiara, Carajás, os po!iciais rnilitares estão sendo julgados no banco dos
réus, onde se senta qualquer criatura humana que esteja merecendo veredito
da justiça. Isso foi possivel depois de uma luta de anos e anos. Está al o
Nilmário, que foi nosso cornpanheiro nesta luta, e que não me deixa rnentir.
Conseguirnos isso, gracas a essa mentalidade que corneca a se formar neste
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Pals, ou seja, não permitir, nào se conformar rnais corn a irnpunidade, como
se ela fosse fatalidade.

Gostaria ainda de falar de uma outra concretização do Prograrna Nacional
dos Direitos Humanos. Existe, no Brasil, urn problema sério, que tern sido
varrido h6 décadas, talvez ha urn século, para debaixo do tapete, que é o
problerna da comunidade negra. Objetivarnente, as estatisticas rnostram que
os beneflcios dernocráticos, do ponto de vista social, educacional, cultural e
ate existencial, tern sido proporcionados rnais aos nao-negros. Era preciso
colocar, corn toda objetividade, sern nenhurna demagogia, esse problema em
discussão. Foi criado urn grupo interministerial para valorizar a população
negra. Uma série de medidas foram realizadas. Essa foi urna realizacão rnuito
irnportante do Prograrna Nacional dos Direitos Humanos.

Finalrnente, gostaria de dizer a vocês que também esse programa está
começando a realizar urna coisa muito importante, apesar de ser urna
experiência piloto, que é o serviço civil voluntário. Isso quer dizer que, no
Brasil, todos Os anos, 1 milhão de jovens se inscrevern para fazer o servico
militar. No ano seguinte, cornparecern para saber se serão aproveitados ou
dispensados; ficarn 10%, enquanto 90% voltam para suas casas, porque as
Forcas Armadas não tern condicão de absorver todos os jovens que se
apresentarn. Agora, oferecernos aos jovens dispensados a possibilidade de,
voluntariamente, passar por urn prograrna de nove meses, recebendo ajuda
de custo, em que são lecionadas rnatérias corno Cidadania, Direitos
Hurnanos, Qualificação Profissional, Esporte, Ritmo e Expressão Corporal. Os
dois ültimos itens são resultado de uma sugestão do fundador de urn grupo
conhecido na Bahia, que, quando consultado por rnirn, disse: "Dr. Gregori,
para segurar jovens hoje, durante nove meses, o senhor precisa colocar urn
pouco de ritmo e de rnüsica, caso contrário, não segura". Então, tambérn
fazem parte do "curriculum" Expressão Corporal e MUsica. No Rio de Janeiro,
4 mil jovens de arnbos os sexos participarn dessa experiência piloto, que esta
entrando no terceiro més. Em Brasilia, 2 mil jovens estão passando por essa
experiência ha rnenos tempo que no Rio de Janeiro. Se a experiência der
certo, e ela será criteriosarnente avaliada, varnos expandi-la nos próximos
anos. Sern dtvida nenhurna, urn dos Estados para onde pensamos trazé-la é
Minas Gerais. Esse ano, escolhemos rapazes e rnoças dos setores rnais
carentes. São aqueles jovens ditos excluIdos, que, por enquanto, estão
correspondendo. No terceiro rnês, no Rio de Janeiro, a evasão foi minima,
assim como a indisciplina. Estão Ia esses jovens desejosos de curnprir a
proposta do Programa Nacional de Direitos Hurnanos. Mas isso não esgota o
grande repertório de medidas que ja sairarn desse livrinho e passararn a ser
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fatos concretos.
Assim que cheguel aqui, recebi urn relatório do Presidente de uma

associaçao cartorial de Minas Gerais. 0 ültimo item que eu gostaria de citar
foi que estabelecemos que o registro civil, porta de entrada para a cidadania,
deveria ser gratuito para todas as pessoas. Ate entâo, corn a colaboracão da
Câmara e do Senado, conseguimos aprovar uma lei de acordo corn a qua[ a
pessoa jã nascia para a cidadania de forma diferenciada, porque, se não
pudesse pagar, tinha de apresentar o atestado de pobreza. Essa era uma
diferenciação odiosa que, em norne dos direitos humanos, não podiamos
aceitar. Elaboramos uma lei estabelecendo gratuidade absoluta. Estamos
lutando porque ainda ha incompreensão em alguns Judiciários deste Pals.
Mas vamos ganhar a parada. Fiquei animado ao saber que aqui, em Minas
Gerais, os cartóros estâo desenvolvendo urna campanha para registrar o
máximo de pessoas gratuitamente. Portanto, não estou falando de quimeras.
Estou falando de realidades e essas realidades, por mais importantes que
sejam, são insuficientes obviamente para atender as imensas necessidades
do Brasil. Não you negá-las. Não pertenço a urn grupo politico que esconde o
sol corn a peneira. Não posso deixar de reconhecer nurn auditOro como este
que, infelizmente, o Brasil ainda apresenta urn grande desrespeito aos direitos
humanos. lnfelizrnente o Brasil cornparece nas estatIsticas mundiais, ainda
que precárias, como urn dos paises mais violentos do mundo. Ainda estamos
muito longe de atingir a meta que desejarnos para modificar a realidade
brasileira.

Mas seria extrernamente injusto negar que iniciarnos essa cam inhada. Sern
düvida alguma, este curso é urn ponto importante nessa caminhada. Acho
que os direitos hurnanos são urna grande aposta, meus queridos amigos de
Minas Gerais, minhas queridas arnigas de Minas Gerais. Vale a pena. E
algurna coisa que nao apenas faz bern ao Pals e ao mundo, mas, de certa
rnaneira, justifica a nossa existéncia. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Nilrnário Miranda
0 Deputado Federal Nilmário Miranda - Sr. Deputado Ermanô Batista, que

preside este seminário em nome da Assernbléia Legislativa; Sr. Governador
Eduardo Azeredo, a quem cumprimento pelas medidas que anunciou; ex-
Ministro Alberto Costa; Dr. José Gregori, Secretário Nacional dos Direitos
Humanos, companheiro de lutas; Sr. Castelar Guimarães, Secretário da
Justica, Sra. Maria Caiafa, Coordenadora dos Direitos Humanos da Prefeitura
de Belo Horizonte; amigo e companheiro de lutas, Deputado João Leite,
Coordenador deste seminário; Deputados Durval Angelo, Ivair Nogueira e
Djalma Diniz e toda a comissão de representacão, que possibilitou a
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realização deste evento irnportante; Companheiro Rogerio, a quem
cumprimento de maneira especial e que representa urn grupo de pessoas
portadoras de sofrirnento mental, entre os diversos grupos que cornpoem este
semináro. Sr. Presidente, antes de vir para cá, ha pouco, recebi o telefonema
do ex-Prefeito Patrus Ananias, pedindo-me que transrnitisse seus
cumprimentos aos Deputados Ermano Batista e João Leite, ao Presidente da
Casa e ao coordenador dos trabalhos. Ele foi o primeiro Prefeito do Brasil a
criar a Coordenadoria de Direitos Humanos. A Maria Caiafa é Presidente da
segunda geração, no mandato do Prefeito Célio de Castro. Já tivernos outra
Coordenadora, Dona Helena Grecco, que foi a primeira a ocupar o cargo no
Brasil. Mas, Patrus Ananias disse-me que gostaria de estar aqui presente e
pediu-me para trazer os curnprimentos aos Deputados Ermano Batista e João
Leite, a todos os participantes deste evento, especialmente a esta Casa,
porque este seminário, corno todos sabem, será transformado em projeto de
resoluçâo, não e isso, João Leite? Ele será votado pela Casa e terá força
institucional também, não é isso? Fazendo já a rninha parte no debate, na
Comissào de Direitos Hurnanos da Câmara dos Deputados, organizarnos,
desde 1996, urna Conferência Nacional de Direitos Humanos. A primeira
coincidiu corn o lançamento do Programa Nacional de Direitos Hurnanos.
Fizernos tembérn em maio de 1997 e de 1998, e virou quase uma tradicão,
no sentido de avaliar o programa nacional, a situacão dos direitos humanos
no Brasil e no mundo, refazer as propostas e assumir novos compromissos.
0 que o Dr. Gregori falou aqui é rigorosarnente verdadeiro: existe urn imenso
esforço, na luta pelos direitos hurnanos, de não particularizá-la. Não pode
haver sectarismo na luta pelos direitos hurnanos. Ternos que reconhecer os
progressos realizados, ate para podermos cobrar outros avanços. Para se
lançarem direitos humanos, é preciso que Governo, Oposição e sociedade
estejarn juntos. Minas Gerais é urn exemplo disso. As bancadas atuam juntas,
aqui não se pergunta o partido de ninguém para se charnar para urn
serninário. Aqui se repetiu o que aconteceu em São Paulo. 0 Deputado João
Leite é do PSDB e está junto corn qualquer partido liderando essa comissão,
esse esforço. No caso do Ouvidor de PolIcia, que foi designado, pertence ao
meu partido, e isso não foi obstáculo para que o Governador o indicasse. Por
isso prezamos e queremos preservar esse modo de agir.

Na terceira conferência, o Dr. Gregori disse que está preocupado corn
quatro coisas: uma e o desconhecimento dos direitos hurnanos. Lernbrou que
o nosso Pals tern uma história de muita yiolência, muito preconceito, e sua
prioridade era uma campanha que massificasse o conceito de direitos
humanos. E ele faz isso. Vai a todos Os lugares fazendo "workshops",
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seminários, palestras, não se recusa a ir a evento algum. No entanto,
podernos fazer nossos debates, nossas conferéncias, mas vém o Ratinho, a
Marcia, Cidade Alerta corn urn aicance de massas muito major do que a que
alcançamos corn nossos serninários. Seria muito importante tambérn que
houvesse campanha na mIdia para difuridir Os conceitos de direitos humanos.
Estamos vendo agora urna campanha rnuito boa sobre a violência contra a
mulher, a violência doméstica, mas precisarnos de mais campanhas desse
tipo. E preciso que se gaste mais da publicidade oficial nisso. Estamos vendo
o crescimento das chacinas, a entrada do "crack" em São Paulo; em Belo
Horizonte também já está começando, corn muitos jovens envolvidos. 0
Programa Nacional de Direitos Humanos ficou de mapear Os programas
radiofônicos e de televisão que fazem apologia do crime, da violência, da
discriminação, do racismo e adotar as rnedidas legais corn relação a eles;
mas também, do lado positivo, realizar campanhas como essa da violéncia
contra a muiher. Eu queria que o Secretário comentasse isso.

0 Secretário disse também que o Governo Federal sempre esbarra na
autonornia dos Estados para deixar de enfrentar graves violacöes dos direitos
hurnanos e que é muito importante aprovar a lei dos crimes contra os direitos
humanos, para permitir que determinados delitos sejam apurados pela Policia
Federal, pelo Ministério PUbiico Federal, pela Justica Federal. 0 Secretário é
testemunha de que a Oposicão, as vezes, defende mais seu projeto do que
certos aspectos da situacão. 0 Deputado Hélio Bicudo, Pedro Wilson, eu. Ha
também vários Deputados de outros partidos, corno Anisio, Nunes Ferreira,
Rita Camata, que participararn desse esforço. Mas a rninha pergunta é: por
que esse projeto não ganhou tambérn urna certa prioridade na base
governista? Eu o reputo como da maior importância, é urn dos nossos
projetos estrategicos, que não está tramitando. Ele parou na Comissão de
Justica. Isso é para provocar urn pouco o Dr. José Gregori.

Queria abordar também a questão do Programa de Agentes da Cidadania,
que já foi mencionado por ele e corn o qual está muito animado: aproveitar os
900 mil jovens dispensados do servico militar para urn serviço voluntário. Ele
tambérn ja falou nisso, e não é necessário voitarmos ao assunto.

Ele disse que quer empenhar-se tambérn para que haja pianos estaduals de
direitos humanos. Se não chegar aos Estados, nao vai haver programação de
direitos hurnanos. SO tInhamos urn, em São Paulo; hoje, ele está aqui, em
Minas Gerais. Ele disse que fez apelos a vários Estados. 0 que adianta
apelar para o Governador do Amazonas, que acoberta exterminios? Para o
Governador do Rio, que chama de bravura os atos de aiguns poiiciais que
reputamos como barbárie? E o do Acre? Não são todos os Estados que
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aceitam fazer piano estadual de direitos hurnanos. Não haveria outros meios
mais eficazes que apelos, para concretizar isso? As vezes a resistência vem
de onde mais se necessita, de onde ha maior dose de conflito e violência. Por
exemplo, condicionar determinados recursos ou programas a existência de
pIanos nos Estados; evoluir para isso, dentro, digamos, dos programas que
partem da esfera federal. Seria urn rneio democratico de pressionar os
Estados a avançarern, corno Minas e São Paulo.

A segunda parte que queria enfatizar, Secretário, é o prOprio Prograrna
Nacional de Direitos Hurnanos. Não you ensinar o padre-nosso ao vigario.
Mas o Secretario sabe que o princIplo da universalidade, da indissociabilidade
e da divisibilidade é fundamental. Não podemos separar os direitos civis e
politicos dos direitos econôrnicos, sociais e cuiturais. E muito dificii trabaihar
os direitos humanos sem falar no desemprego, que tern urn vinculo corn o
crescimento da violéncia, corn a forne, corn o acesso a terra, que é urna das
fontes principais de conflito no Pals, corn o acesso a rnoradia, a exclusão de
várias parcelas da populaçao do sistema püblico de saUde, a ausência de
oportunidades iguais na educacão para os brasileiros, a concentracão da
renda. Creio também que vai sempre faltar algurna coisa. Por mais que
celebremos os avanços dos direitos civis e politicos, já não se aceita mais no
mundo inteiro essa desvincuiaçao. Não estou negando a irnportância de tudo.
Pelo contrário, todos nos falarnos sempre que estarnos condenados a
trabaihar sobre as conseqüências. E preciso trabatha-las em cada relação.
Mas é importarite tambérn observar as causas, e algurnas delas são
responsaveis pelas vioiacOes sérias e graves dos direitos humanos no Pals.

Queria abordar também outro aspecto, que ja abordei em outras ocasiöes,
em debates corn o Secretario, inclusive na Conferéncia Nacional. 0
prograrna, de certo rnodo, e deciaratOrio tarnbérn, uma vez que não obriga
nern o Governo Federal nern o Estadual a fazer as coisas que ali estão. Isso
não impediu os avanços que foram citados aqui, como crime de rnilitar ser
julgado pela justica cornum, a tipificacão do crime de tortura e tantos outros.

Vernos tambérn uma distância grande, urn abismo, entre o que o piano
prevê e a realidade concreta, sobretudo quando falamos de orçamento da
União. 0 Piano Plurianual, que é o instrurnento estrategico e basico do
orcamento, não tern muita conexão corn a programacão de direitos humanos.
Ali não esta expresso. Fizemos ate estudos na Cornissão de Direitos
Humanos, os de 1995, 1996, 1997 e 1998. 0 orçamento de 1995 foi feito no
ano anterior. Anterior inclusive a participacao do Dr. José Gregori no
Governo, na qualidade de Secretário de Direitos Humanos. Antes foi em outra
condição. Na Lei de Diretrizes Orçamentarias, esse Programa não está
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contempiado, tampouào no Orcamento Geral da Uniâo. A Comissão de
Direitos Humanos tern o direito de fazer cinco ernendas, e nOs as fazemos
Segundo o espirito do Programa, todos os anos; por exemplo: indenização a
famiiiares de politicos desaparecidos e mortos reconhecidos pela Cornissão;
proteção a serviço de testemunhas, que ainda é uma lacuna como polItica
nacional, apesar de já existirem convénios corn aiguns Estados; mapeamento
dos remanescentes de quilombos, etc. Notamos que a própria Secretaria, que
e dirigida corn cornpetência e abnegação, teve suas verbas dirninuidas este
ano. 0 Ministério da Justica, que deveria ser o dos direitos humanos, tambérn
perdeu verbas importantes. Parece-me que a Minstro do Planejarnento
considera a trabaiho do Dr. José Gregori, que é reconhecido par todos nós,
diletante, podendo sobreviver apenas corn boas intençôes. E claro que não é
assirn, esse trabaiho precisa se traduzir tambérn em recursos orçamentários.
O Ministro do Planejamento tern que incorporar esse espirito. Corn relaçäo a
Cornissão de Orcamento da Càrnara, temos tido rnuita dificuldade quanta aos
recursos dos direitos humanos. Nás ternos quase que implorar, e o Secretário
tern que entrar no circuito todas as vezes. Fazemos a ernenda; a que e
aprovado é muito pouco, e a que é realizado é ainda menor, pois é sempre
60% ou 80% do que foi apravado. 0 projeto iniciai tern 168 itens e nào
contérn tudo o que os movirnentos de direitos humanos reivindicarn, mas tudo
o que está all nasceu desses rnovimentos, sendo urn trabalho louvável do
Secretário José Gregori junta corn a Paulo Sérgio Pinheiro, que é urn militante
histOrico, corn urn papel importante. Eles souberarn recolher o que a
sociedade produziu em suas acoes e reflexöes. Esses 168 itens envolvern a
Ministério da Justiça, da Cultura, do Trabaiho, da Educação, do Desporto e
das Relaçoes Exteriores, e, as vezes, näo vemos correlaçäo entre tais
Ministérios na açäo. Essa integração fortaleceria bastante a implernentaçäo
do Prograrna. Já falei a respeito da inexisténcia de conexäo entre o Piano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orcamentárias e a Orçarnento Anual, mas ela
tarnbérn inexiste entre os prOprios Ministérios. As vezes, essa desintegração
ocorre dentro do prOprio Ministério da Justiça. Gostaria que o Dr. José
Gregori não fosse urn Secretário, rnas a Ministro da Justiça, e a órgão se
charnasse Ministério da Justiça e dos Direitos Hurnanos. Além disso, gostaria
que naa fosse urn Ministério da quota polItica, não sendo, portanto,
subordinado a urna pessoa coma a Senador iris Resende, que fez várias
declaraçoes que vão de encontro a tudo que se propôe em termos de direitos
humanos. Devido a persistência do Dr. José Gregori, ele, felizmente, mudou
algumas de suas opiniöes.

Entretanto, no Ministério da Justica, está tambérn a FUNAI, junto corn a
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Secretaria de Direitos Humanos. Os recursos para a questão indIgena
despencaram no orçarnento de 1998. A FUNAI está 16, mas o Secretário nao
tern a prerrogativa de fazer corn que eta cumpra determinaçöes mInimas. Par
exernplo: em Minas, estarnos vendo a tragedia dos rnaxacalis, que vivern urna
crise de fame e de alcoolismo. Porém, ha urn ano e rneio, está aprovada e
homologada a retirada dos intrusos de sua area, corn a assinatura do
Presidente e a registro em cartOrio, e dever-se-iam tirar as fazendeiros que
estão naquelas terras; entretanto, nada é feito. Ha urn dinheiro depositado
para isso, rnas não ha a conexão entre os Poderes. Recenternente foi
assassinado o cacique Chicão, que era uma liderança em ascensäo dos
xucuruS, em Pernambuco, onde também näo se faz a retirada dos intrusos.
Inclusive, eles convivern corn esse probierna ha mais tempo que os
maxacalis, de cujas terras a retirada dos invasores já foi homologada no
Cartório de Aguas Formosas ha urn ano e meio. Se 0 Sr. José Gregori tivesse
algum poder sobre essa situação, eta taivez já estivesse resolvida.

H6 ainda alga que parece pequeno, mas não é. A Assembléia mandou urn
representante, e fomos ate os maxacalis. La vimas a cesta básica que eles
recebem devido a crise de fame par que passam, a qual contérn quatro itens:
arroz, macarrão, fubá e feijão. Os maxacails não comem fubá nem tern o
costume de corner feijão. A coisa e tao mai feita, que poderia ser substituida
par rapadura e farinha, o que iria melhorar a alimentaçãa deles. Näo ha
conexão nern corn quem discutir isso.

Minas Gerais também está vivendo urn retrocessa na questao do trabaiho
forçado. Temos inclusive recebido denüncias de outras Estados, de
aproveitadores da seca no Nordeste, que tern trazido levas irnensas de
trabalhadores para Alfenas, PatracInio, Iguape, Machado, Campo do Mela,
Campos Gerais. São denüncias de trabalho forçado, que, na verdade, é a
trabalho escravo clássico. Já tivernos câmaras de fiscalizaçaa corn a
participação de diversas entidades de setores do Governo. 0 Ministéria do
Trabalho notou urn certo retrocesso na participação de diversas.entidades no
setor de governo para planejar e antecipar e não ficar so corn a Ruth Beatriz,
uma pessoa extraordinária, e correr atrás das denüncias, mas aqueias
cãmaras perrnitiriam uma fiscalização prévia.

Nas visitas que fiz no exterior ao sistema carcerário, procurei sempre saber
sabre brasileiros presos ali, independente do motivo. E desigual a tratamento
de brasileiros no exterior. Em alguns lugares ha interesses do Embaixador au
do COnsul, em outros, não. Na Espanha, qualquer cidadão do mundo recebe
urna cartilha corn seus direitos, näo importa o seu delito. No caso do Brasil -
vamos sempre bater nessa tecla -, par que nosso Presidente airida não
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assinou o reconheciménto da jurisdicâo da Corte de Direitos Humanos no
nosso Pals? Nós, que inclusive temos na corte urn Juiz mineiro, Antonio
Augusto Cançado Trindade, mas o Brasil nào aceita a jurisdiçâo da Corte e
ate hoje espera a assinatura do Presidente da RepUblica.

Tambérn nos queixamos muito da timidez da atuaçâo brashleira no caso do
Timor Leste, apesar do engajarnento discreto, mas nada parecido corn o
engajamento de Nelson Mandela. Na Guiné Bissau, ternos urn excelente
Embaixador, urn Ministro que está se empenhando, mas como é urn pals que
tern tanto a ver corn o Brasil, porque de ha vieram mhlhares de escravos, acho
que o próprio Presidente deveria se empenhar rnais para tentar resolver essa
crise por que o pessoal está passando.

Entäo, José Gregori, feitas todas as ressalvas e o reconhecimento do nosso
trabalho conjunto, inclusive da nossa cooperaçâo, queria pedir a viabilizaçao
dos direitos humanos, não so no campo dos direitos politicos e civis, rnas
também - ja que são divisIveis e universals - no dos direitos econômicos,
soclais e culturais, assim como a saüde e a educaçäo, como dever do Estado,
corn rernuneração básica decente. E que as pessoas näo esperem dez anos
para urn julgarnento na justiça e que depois ainda tenharn que esperar pelo
estado precatório. 0 direito a moradia está incluldo no rol dos direitos
hurnanos. 0 nosso vale do Jequitinhonha é tao decantado por al, e em 60
municipios ternos apenas 9 assentamentos em 20 anos e 450 famIhias
apenas, numa região tao crItica. Enfim, antecipar a proteçao do direito a vida.
Cornpletar essa luta corn isso e corn a punição justa para os assassinos de
Corumbiara, de Eldorado de Carajás, do Carandiru e do Taquaril de Minas
Gerais, que é outro que está indo para a mesma rota. Sobre as rebehiOes, o
Dr. Castelar está mostrando aqui que o Governo está tomando algumas
providências boas. A Assembléla cooperou corn a CPI do Sistema Carcerário
e propOs várias sugestOes. Queriamos cobrar também o sisterna de
internaçao para os menores infratores. Já ha muita gente criticando e
querendo descartar o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem ter
implementado as instituiçOes que permitam julgar se aquhlo serve ou não
serve. Como vai descartar?

Finalmente, o controle democrático dos mehos de comunicação, para não
ficar uma luta de Davi contra Gohias. 0 José Gregori é o Davi que val e
batalha, al vém os ratinhos e jogam no chão o esforço feito pelo nosso
distinto amigo Secretário. Obrigado.

0 Sr. Coordenador (Deputado João Leite) - Neste instante daremos inicho a
fase de debates. A coordenaçao informa ao Plenário que os participantes
poderao formular perguntas ao conferencista. As questOes poderão ser
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encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que
possarnos agihizar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do
microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudaçOes pessoals. Cada participante disporá de ate 2
rninutos para fazer sua intervenção. Tenho a satisfaçäo de conceder a
palavra ao primeiro inscrito, Deputado Durval Angelo, e solicito que ele se
dirija ao microfone. 0 Deputado Durval Angelo tern trabalhado na Assembléla
Legislativa corn direitos humanos. Ele é o autor da lei que criou a ouvidoria no
Estado de Minas Gerais e foi Vice-Presidente da CPI do Sisterna
Penitenciário. Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Angelo - Deputado João Leite, demais membros da

Mesa, senhores participantes, as questOes principals foram levantadas pelo
Deputado Nilmário Miranda. 0 que eu gostaria de abordar - e minha pergunta
talvez seria dirigida ao Sr. Governador do Estado, e também ao nosso
expositor - e o fato de que aqui em Minas Gerais a lei da Ouvidoria de PohIcia
foi sancionada em setembro do ano passado, e em outubro o Conselho
Estadual dos Direitos da Pessoa Humana ja tinha norneado urn Ouvidor. As
informaçOes que tivemos é de que as cipulas das PolIcias Civil e Militar
tinham feito pressOes para que não fosse dada posse ao Ouvidor. Gostaria de
perguntar ao expositor sobre essas pressOes, em que niveis elas existem e
como são trabalhadas. Isso porque a matéria central do Governo é a matéria
da politica e acaba entrando em choque corn interesses centrals, corn
interesses regionais e mesmo com a questão do relacionamento hoje, corn a
estrutura das forças armadas neste Pals. A pergunta teria sentido corn a
presença do Governador, para abordar conosco essas pressOes que São
enfrentadas.

Temos também a questão do sistema carcerário. Depois de 160 dias de
trabalho, saimos de uma CPI sobre o sistema carcerário, fruto, de alguma
forma, da Campanha da Fraternidade do ano passado, brilhantemente
presidida pelo Deputado João Leite, e, antes de tudo, toda a Comissäo teve
urn comprornisso corn a verdade. Gostaria de saber o que o Governo Federal
está fazendo a respeito do assunto e o que está pensando a prOpria
Secretaria. Gostaria de saber que caminhos estão sendo apresentados para o
sisterna carcerarlo. Muito obrigado.

0 Sr. José Gregori - Born, quanto a primeira pergunta, não tenho elementos
fáticos para saber exatamente como está essa processualistica da
Implantacao da Ouvidoria aqui, em Minas Gerais, mas, sem dOvida nenhuma,
you voltar a Brasilia certo de que essa Ouvidoria vai ser concretizada. Agora,
Os detalhes, o sentido do "time", eu não tenho, e seria avançar 0 sinaI
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manifestar-me sobre detalhes que näo tenho. Mas, acho que Ouvidoria em
Minas Gerais, seja porque houve um projeto aprovado na Assernbléia, seja
porque houve a sancão do Governador do Estado, é fato consumado.

Quanto a questão das pressöes, nao tenho elementos para dizer que tipo
de pressão estaria sendo feita, ou näo, mas, de qualquer maneira, gostaria de
dizer ao Deputado, e ele sabe tao bern quanto eu, como membro do
Legislativo, que nada é fácil, nada vem sem muita luta. Diria que o regime
democrático e mais perfeito que as outros, porque permite pressöes e
diálogos. Ha urn momento em que as interesses se chocam, mas ha urn
momenta em que decidem a parada através de uma tomada de posicão,
como foi a decisão da Assembléia e, depois, da sancão do Presidente, não ha
mais a que se discutir. Acho que a Ouvidoria da Policia, em São Paulo, tern
prestado muito bons serviços. Isso resulta em beneficio do born policial, e sei
que existem milhares e milhares de bans policiais. Quer dizer, ele não tern por
que temer a existéncia de uma porta que fica aberta a quem realmente sofreu
urna violéncia itegal da parte de urn policial.

Acredita que as bons policiais vão compreender que uma medida coma
essa virá em beneflcio da corporacão. E uma corporação se destaca quanta
rnais eficiente ela for no combate a criminalidade. Tenho frisado isso desde
que cornecei a falar.

Muita gente pensa que quern é a favor dos direitas humanos é a favor do
crime, ou entäo, como dizern esses cornunicOlogos que estão na moda,
felizmente, passageira, pois isso tudo é coisa que vai passar. Prefiro ate nâo
dizer a name. As pessoas que defendern os direitos humanos, antes de tudo,
defendern a direito a vida, a integridade fisica. A diferença é que quem
defende as direitos humanos não pode tolerar que a Policia, para combater
os bandidos, se tome bandida. Existe lei e essa lei tern de ser respeitada. As
PolIcias mais eficientes do mundo no combate a criminalidade são as PolIcias
inglesa, canadense e sueca, que são as que mais respeitarn as direitos
hurnanos.

Então, não está provado que, para combater a crirninalidade, para ter
eficiência nesse combate a criminalidade, a Policia tenha de desrespeitar as
direitos humanas. Pelo contrário, o que a estatistica mostra é que a Policia
que mais defende os direitos hurnanos é a que mais tern êxito no que
concerne a manutenção do respeito a lei.

Acho que a Ouvidoria de Minas Gerais, sendo instalada, colherá bans
resultados. Tive a honra de ser apresentado a quern vai dirigi-la e espero que
tanto em Minas Gerais quanta em São Paulo o trabalho dos Ouvidores seja
independente, criterioso, não sectário, a que, sem düvida nenhuma, servirá
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de modelo para que as demais Estados brasileiros façam a mesma coisa.

o Sr. Cicero Milton Martins de Oliveira - Dr. José Gregori, boa noite. Meu
name é Cicero Milton Martins de Oliveira, Vice-Presidente da Associacão dos
Delegados de Policia de Minas Gerais. Dr. José Gregori, tive a oportunidade
e a honra de acompanhar a nosso Deputado, Dr. Alberto Costa, nos Ultirnos
seis dias. Também tivemos a oportunidade de conversar sabre as instituiçöes
policiais de Portugal.

Em Portugal, uma das primeiras medidas anteriores as reformas fol a de
estimular a associatividade e a sindicalização dos policiais, porque, segundo
a Otica do Governo português, que julgo acertada, nãa se pade mudar urna
instituição sem contar corn os valores que Ia se encantram. E urna das formas
que o Governo portugues entendeu e viu de fazer aflorar esses valores que Ia
se encontravam escondidos fai deixar que eles participassem dos sindicatos e
das associacöes de ciasse.

Aqui no nosso Pals, trilha-se caminho inversa: onde já se viu urn pals que
elabora urn piano federal proibir que os policlais civis se associem ou se
sindicalizem? Já näo esta na hora de aproveitarmos essa experiência pasitiva
e ampliarmos os direitos dos policiais neste Pals, para que eles, ao invés de
se sentirem so policiais, se sintarn também cidadãos policiais e passam
participar, formular sugestaes, ser ouvidos pelas lideranças e pelos
Gavernos? A Associacão dos Delegados de PolIcia e as entidades de Minas
Gerais buscam, batem em todas as portas, e elas não se abrem para que
elas sejam ouvidas, para unir esforços no sentido de aperfeiçoar as nossas
instituiçöes. V. Exa., corn o prestigio e corn a cargo que ocupa, poderia dar
uma força nesse sentido, para que possamos ser ouvidos nesse processo de
reforrna das instituiçöes policiais. E uma experiência de sucesso em Portugal
e em quase toda a Europa. Gostaria de auvir V. Exa. se martifestar sabre
esse assunto. Muito obrigado.

o Sr. José Gregori - Em primeiro lugar, fico satisfeito pelo fato de se ter feito
menção ao Ministro Costa, que nos honra corn a sua presenca, porque you
anunciar aqui, em primeira mao, que a Brasil esta na irninência de fazer urn
acorda corn Portugal sobre direitas humanos. Já fizemos acordos corn vários
paises. Antigamente fazlamos acordos sabre café, cacau, comércio exterior e
agora estarnos começando a fazer acordos pama juntar esfarcas, trocar
informaçoes, experiências e dUvidas sabre direitos hurnanos. Já tinhamos
feito acordo ate corn a China, mas não corn Portugal, a que considero
realmente intolerável. Penso que timamos pouco partido dessa fratemnidade
que temos corn Portugal, a qual acabei de redocumentar em minha estada Ia,
na semana passada. As conversas estão adiantadas, e val sair, se Deus
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quiser anda neste ano, esse acordo corn Portugal, que vai permitir
conhecermos meihor urn ao outro, do ponto de vista das instituiçöes e das
formas de resolver os probernas.

Quero dizer que na comissäo que organizei no ano passado - e da qua] fui
Coordenador - para estudar o problema da violéncia, da criminalidade e da
reforma da poilcia, havia representantes dos Delegados, dos policiais
militares, dos policiais civis e da Policia Federal, porque sempre entendi que
não se pode resolver esse problerna sem que sejam conhecidos, também, os
anseios, as reivindicaçOes e as angUstias daqueles cujo desempenho
queremos meihorar. Portanto, a questão da representação foi colocada, e
essa comissão concluiu que näo havia nenhum inconveniente na
representação dessas classes por instituiçoes legItimas e democráticas. 0
que a comissão também definiu é que essas instituicöes nào podem se
partidarizar. Existe uma tendëncia em toda instituição, e, de repente,
esquecem urn pouco as reivindicaçOes especificas, as vezes ate não se dão
conta, mas de repente estão fazendo jogo politico, que não é exatamente o
que uma instituição representativa deve buscar. Tirando essa ressalva, quer
dizer, sendo obedecido esse princIpio de não-partidarização, reafirmo aquilo
que ja defendi na cornissão: sou a favor da representação das entidades
policiais.

o Sr. Coordenador - Pergunta do estudante de Direito da UFMG Marcos
Ulhoa Dan, dirigida ao Dr. José Gregori: "Como seria possivel promover uma
campanha de conscientizaçào da grande massa de desinformados sobre o
que seriam, em sua totalidade, Os direitos humanos, tendo em vista uma
major participação da sociedade civil em relaçao a sua prOpria defesa?".

o Sr. José Gregori - Concordo corn o Deputado Nilmário: ternos de usar
tambérn a mIdia. Näo acredito muito em carnpanha exciusivamente pela
midia, embora ela seja necessária. Acho que uma conscientização se dá mais
por outros rneios. Estou lutando muito, por exemplo, para que em 1999, em
todo vestibular, haja uma pergunta sabre direitos humanos. lsso vai fazer corn
que a imensa massa de estudantes tenha de conhecer e pesquisar a assunto:
"Olha, no cursinho, estão falando sobre direitos humanos. Que bicho é
esse?". Ou: "Ha uma certa declaraçao. 0 que é 550?". Isso é extrernamente
ütil para essa conscientização.

Tenho participado de campanhas as mais diferentes possIveis, sempre
jogando sua énfase para as direitos humanos. Sei que as programas
estaduais são seguidos pelos municipais - consta-me que várias Prefeituras
estão pedindo os rnodelos dos programas, porque querem fazer programas
municipais de direitos humanos. E acho que essa rede é, as vezes, mais
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eficiente do que apenas urna campanha pela midia. A mIdia é necessária,
mas deve ser acornpanhada par esse trabalho de "formiguinha", de contágio,
de urn passar ao outro, Cu seja, acho que esse simpósio terá urn produto
imediato, que será a matéria-prima do Programa Estadual de Direitos
Humanos. Acho, tambérn, que cada urn que daqui sair corn esse micrôbio
deve passar esse dengue cIvico para a malor nUmero possivel de pessoas;
se participar de sindicato, par exemplo, deve ali falar em direitos humanos.
Agora, corn a proxirnidade das comernoracöes dos 50 anos da Declaração
Universal dos Direitos Hurnanos, devemos aproveitar todas as possibilidades
de difundir esses 30 artigas, que são de uma clareza enorme; näo ha nada
rnais fácil de ser lido e entendido do que essa Declaracão. Assim, acredito
que, ao lado da mIdia, essa conscientizacäo vai se massificar aos poucos. E
preciso que tenhamos essa preocupacão, e a estamos tendo. Alias, não so
estamos tendo essa preocupacão, como em todas as minhas viagens ao
exterior, ao conversar cam pessoas que tambérn lidam corn as direitos
humanos, minha primeira pergunta é sempre esta: a que vocés fizerarn nesse
pals para massificar esse conceito? Par exemplo, no comeco do ano, fol
implantado o novo Cadigo Nacional de Trânsito, que so foi elaborado porque
era urn item do Prograrna Nacional de Direitos Hurnanos. Nas discussöes do
novo COdigo, fizemos questão de dizer que ele tinha de ser produto da
cidadania; menos uma questao de policia ou de engenharia urbana, e mais
uma exigéncia da cidadania. Par qué? Porque, quando elabararnos 0

Programa Nacional de Direitos Humanos, estudamos a violência e vimos que,
naquele ano, 1995, haviam rnorrido no trânsito, no Brasil, 36 mil pessoas -
cifra de guerra civil -, ou seja, no Brasil, o trãnsito é urn problerna de direitos
hurnanos, pois é urn dos maiores fatores de violência. Portanto, estamos
sernpre charnando os que lidam corn os direitos humanos para acompanhar
todos as assuntos.

o Sr. Coordenador - Ternos duas perguntas dirigidas ao Deputado Nilrnário
Miranda. A primeira, do Sr. Décio AraUjo Filho, da Delegacia Especializada de
Orientação a Menores, é a seguinte: "Não existe incompatibilidade entre a
defesa dos direitas humanos e projetos que buscam instituir a pena de mode,
a liberação do aborto, a eutanásia e a liberação do usa de substâncias
entorpecentes?". A outra pergunta é do Sr. William Leite, da AEVB: "A visão
de direitos humanos está sob a visão partidária. Não haveria falta de vontade
politica para priorizar as direitos hurnanos?". Corn a palavra, o Deputado
Nilmário Miranda.

o Deputado Federal Nilmário Miranda - Concordo corn a Décio, quando diz
que existe incompatibilidade entre a defesa dos direitos humanos e a pena de



^A-7

r
24

morte. Participo da Liga Internacional Mãos de Cairn, que combate a pena de
morte e visa a levar a ONU a votar uma convençäo para abolir essa prática
em todo o mundo. Pela primeira vez na histôria da humanidade, ha mais
palses que condenam e prevêern a pena de morte do que palses que a
praticam. Essa resolução, pela primeira vez, também teve maioria na ONU,
apesar de ainda não ter surtido efeito prático.

Em relação a liberaçao do aborto, não ha projetos. Discute-se, na Câmara,
urn projeto para que a rede pUblica de saUde atenda aos dois casos previstos
em lei.

Quanto a eutanásia, também nao ha projetos. De vez em quando, isso é
discutido na Câmara. Acho que o assunto não tern chance de ser aprovado.

E, quanto a Iiberaçao de substâncias entorpecentes, a discussão vai levar
muito tempo, pois deve passar pela sociedade. Isso divide os partidos. E uma
discussão que vai ser longa.

O William Leite pergunta se a visão dos direitos humanos no estaria sob a
visäo partidária, se nao haveria falta de visão politica. E claro. Existe urn
avanço. Na Câmara dos Deputados, onde criarnos a Comissão de Direitos
Humanos, esses assuntos tiveram a apoio de todas as Lideranças. Nas
tentativas anteriores, os projetos de resolução foram, sistematicamente,
engavetados no inicio das legislaturas. Dessa vez, foram aprovados por todos
os partidos. Isso demonstra que houve avanços. Quando discutimos a
questão dos crimes de militares, o lnocêncio de Oliveira teve participação
fundamental na viabilização do projeto de lei. Se não o tivesse defendido,
esse projeto teria sido derrotado. De modo geral, ha falta de interesse.
Quando ha uma pressão muito grande da sociedade, a Congresso consegue
votar esses projetos. Caso contrário, outros projetos ficam nas gavetas por
anos e anos. Esse projeto sobre crimes contra os direitos humanos encalhou
na Comissão de Justica, não passa dali. E preciso que haja uma discussão
da sociedade, a fim de pressionar o Congresso. Isso denota que ainda existe
falta de vontade politica de muitos partidos, além de muita incompreensão
também. Como disse a Dr. Gregori, volta e meia urn Depufado ocupa a
tribuna para falar de uma morte brutal, de urn estupro, de urn assalto, de urn
hornicidio, de um latrocInio. Muitas vezes, cobram da Comissâo de Direitos
Humanos solidariedade para corn as vitimas. Isso mostra incompreensão e
ate uma certa ignorância. Então, existe falta de vontade polItica e muita
desinforrnaçao e incompreensãa. Creio que, em reaçäo ao que acontecia
antes, houve muitos avanços.
o Sr. Coordenador - A coordenação encerra, neste momento, a

recebimento de perguntas, pois a hora está adiantada.
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A pergunta do Walter, Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Santa Luzia, é dirigida ao Dr. José Gregori. E a seguinte: 0
que fazer para que as cartOrios aceitem emitir certidöes gratuitas, atendendo
a dispasitivo da Constituicão e da lei? Em nosso municIpia, ha crianças
listadas para receber certidão apenas em 1999.

O Promotor de Justiça da Comarca de ElOi Mendes pergunta a que a
senhor pretende fazer dante da afronta a lei que assegura a registro civil a
todos Os brasileiros, pois isso representa urn verdadeiro atentado a cidadania.

Wellington Pereira, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Estado de Minas Gerais, pergunta: "Se a sistema carcerãrio
brasileiro está falho e näo consegue fazer a integraçäo da sociedade corn os
presos, coma a senhor avalia a declaração do Presidente da Repüblica
dizendo-se favorável a idade penal de 16 anos?

o Sr. José Gregori - Quero ser muito breve. Essa questao do registro civil é
uma boa briga. Dernocraticamente, conversamos corn as cartoriarios durante
urn ano, porque urn dia eles se apresentaram a rnirn e disseram: "Se o
registro for gratuito, vamos morrer de fame. E a senhor, coma homem dos
direitos hurnanos, não pode permitir que ninguérn morra de fame." Eu Ihes
disse que trauxessern a lista dos cartOrios que sO fazem registro civil, que não
prestarn nenhum outra servico cartorario. Portanto, não fazendo registro civil,
ficarâo sem receita nenhurna. Esperei durante urn ano, e a tista nâo
apareceu.

Mesmo na supasicâo de que eles estivessem falando a verdade, eles
diziam que aceitavam todas as nossas propostas para compensar a perda do
registro civil. De repente, voltavam atras e nãa aceitavarn mais. Chegamos aa
ponta de imaginar urn sistema, corn a aprovacâo deles, de acorda corn a qual
haveria uma certa quatizacâo. Os que ganhavam rnuito corn outros servicos
transfeririam parte da receita para as que tinharn sua receita diminuida. Nurn
primeiro mornento, eles aceitaram. Depois, nãa aceitaram. De maneira que a
conduta dos cartOrios, relativamente a negociaçäo corn a Secretário Nacional
dos Direitos Humanos, foi, para ser gentil, absolutamente imprOpria.
Democraticamente canversei corn eles durante urn ano. Coma a acardo näo
era passivel, apravamos a lei. Eles achavam que a Governo nunca teria peita
e condicaes para apravar essa lei, parque cartOrio, no Brasil - lembram-se da
expressaa daquele Ministro? -, é "imexIvel". Pals bern, toparnas a parada e
aprovamos a lei, que tern sida curnprida rigarasamente par rnuitos cartorios.
Outras, coma fiquei sabenda, e assim que cheguei aqui me referi a esse fata,
estäo fazenda ate campanha para registra, atitude altamente meritôria. Outros
estâa entrando cam medidas judicials neganda a constitucianalidade da lei.
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Alguns tern sido rechaçados pelo Judiciário, mas outros tern conseguido
medidas lirninares. Então, esse perguntador precisa saber o que o cartOrio de
sua cidade alega para não conceder a gratuidade. Se for urna sentenca
judicial, eu gostaria que ele me mandasse cópia por fax (deixo depois 0

nürnero). Se não houver medida judicial, esse cartôrio está pura e
simplesmente descumprindo lei que está em pleno vigor e tern de se fazer
valer. Como existem algumas medidas judiciais considerando essa lei
inconstitucional, varnos entrar corn uma ação direta de constitucionalidade
para uniforrnizar o julgamento nacional.

De maneira que al desaparece esse caso. 0 STF, através de urn voto do
Ministro Nelson Jobim, já se pronunciou, preliminarmente, pela
constitucionalidade. Não e, ainda, urn julgamento definitivo. Assirn, acho que
eles vão acabar perdendo a parada no Judiciário, tarnbém. Mas eles criam
essa confusão, e, como alguns JuIzes estão decidindo favoravelmente a
cobranca, varnos entrar corn essa medida técnica, a açäo direta de
constitucional idade.

Quanto a Ultirna pergunta, gostaria de dizer que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso näo se declarou favorável a diminuiçao da idade para que
a pessoa possa responder a urn processo crime. A idade fixada para a
pessoa responder criminairnente por urn ato ilicito, ou seja, 18 anos, continua
a ter o apoio do Presidente da RepUblica. 0 que ele disse na conferência que
fez na OAB foi que, sobre esse assunto, ha divergéncias e que ele acha que
a discussâo desse assunto é dernocrática. Em nenhum rnomento ele revelou
que desejasse a atteraçao dessa idade. Apenas, corno ha urn debate a
respeito, disse que não é contra esse debate. Foi o que ele disse.

o Sr. Coordenador - Solicito ao Conselheiro Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Sr. Marcus Fucks, que se dirija ao microfone para
formular sua pergunta ao Dr. José Gregori.

o Sr. Marcus Fucks - A minha pergunta era exatamente sobre a redução da
idade penal. Eritendo que, corno Presidente da Reptblica, Fernando Henrique
Cardoso deveria ter respaldado a condição de cláusula pétrea que esse
dispositivo tern, rnanifestando-se favoravelmente a manutençao da legislação,
assirn como ela está colocada, e posicionando-se contrariarnente a esse
debate, enquanto Presidente da Repübtica e defensor dos direitos humanos.

Essa questão ja fol abordada neste debate, assim como foi abordada pelo
Deputado Federal Nilrnário Miranda a outra questão que eu gostaria de
discutir. Trata-se da dificuldade que encontrarnos no ârnbito federal, assim
como no dos Estados e dos municIpios, para destinar recursos aos fundos da
criança e do adolescente. No ano passado, através de ernenda do Deputado
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Federal João Fassarella, conseguiu-se, pela prirneira vez, a destinação de
recursos do Tesouro ou do orçamento da União ao Fundo. Houve grande
dificuldade na implernentação dessas medidas e na viabilização financeira da
União. Em Minas Gerais, ano a ano, estávamos tendo a reducão desse
recurso.

Então, como fica o preceito constitucional, o paradigrna ético de "criança e
adolescente, prioridade absoluta", se no ãmbito dos Executivos ternos
encontrado grandes dificuldades para que as propostas orçamentárias
cheguem as Casas Legislativas corn valorização dos Fundos e o respeito a
esse preceito constitucional de "crianca e adolescente, prioridade absoluta".

0 Sr. José Gregori - Respondo peto meu setor, porque esse eu conheço
bern. Tudo o que depende de recursos da rninha Secretaria, seja por meio do
Departamento da Crianca e do Adolescente, seja por rneio do CONANDA,
temos atendido. Não e por falta de apoio do Secretário Nacional dos Direitos
Humanos que uma verba necessária, legitimada por preceito legal, não será
atendida. Do ponto de vista do manejo, que é a area do CONANDA, nunca
recebi reclarnacoes. Tanto que essa emenda do Deputado a quem se fez
referenda exigiu uma série de negociaçOes, e a rninha posicão sernpre foi a
mais conciliadora possIvel, para que isso realmente fosse irnplernentado.

No meu setor, em todo o caso, dada a pergunta, you procurar saber se
houve alteraçao em relação a deterrninação que fol adotada na Secretaria
Nacional de Direitos Humanos.

0 Sr. Coordenador - Agora temos algumas perguntas por escrito feitas ao
Dr. José Gregori. A Verly, da Casa Dandara, pede ao Secretário Dr. José
Gregori que cite algurna das rnedidas para a comunidade negra. Eta solicita
inclusive que se façam rnais tres questöes rnas, devido ao adiantado da hora,
varnos formular apenas mais esta ao Dr. José Gregori.

o Rogério Sena, do Forum Mineiro de Satde Mental, pergunta ao Dr. José
Gregori: "Por que no Programa de Direitos Hurnanos do Brasil e de São Paulo
não foi enfocada, como em Minas, a questão dos portadores de sofrirnento
mental, que se diferencia dos deficientes?".

0 Renan Serpa de Castro, do Conselho Acadêmico de Direitos Hurnanos
José Carlos da Mata Machado, pergunta: "Qual a posição da Secretaria
Nacional de Direitos Humanos frente ao não-reconhecirnento da jurisdiçao da
Corte Interamericana de Direitos Humanos por parte do Governo brasileiro?".

0 Sr. José Gregori - Na realidade, deviam ter me dito que eu teria que fazer
duas conferéncias. Vamos começar pela ültima. A adesão do Brasil a Corte
Interamericana e uma questão em via de solução, de maneira que as
providéncias para tal firn estâo adiantadas e, no rnornento oportuno, you
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convocar o Deputado Nilmário, que realmente tern sido o grande estirnulador
dessa decisão, para que saiba disso ern primeira rnäo. Está no forno para
sair.

A respeito da medida para a comunidade negra, eu näo tenho uma, tenho
duas. Uma é que acabamos de firmar urn convênio corn o Ministério do
Trabaiho. Na qualificacao profissionai que o Ministério fazia corn recursos do
FAT, nunca ninguém imaginou que poderia haver necessidade, no
treinarnento de urna pessoa, de atender ao requisito cor. Quer dizer: a crenca
de que todos säo iguais fazia corn que não se tivesse cuidado rnaior corn
aqueles que, taivez por uma questão de falta de oportunidade, estavam
rnenos preparados para receber urn determinado tipo de treinamento. Então,
não podiarn, pura e simpiesrnente, faze-b. Agora fizernos urn convénio corn o
Ministério do Trabalho, e milhares de pessoas poderão ser atendidas, porque
vai-se levar em conta 0 requisito cor.

Em segundo bugar, existe uma mobéstia, que feiizmente não é grave, mas
ocorre corn grande incidéncia nas pessoas negras, que é a anemia falciforrne.
Nunca o Ministério da Saüde se preocupou em ter urna polItica de saüde
especiabizada nessa rnoléstia. Foi esse grupo de trabaiho, criado pebo
Prograrna Nacional de Direitos Humanos, que levantou essa questão e
conseguiu do Sr. Adib Jatene, na época o Ministro, que houvesse a
formuiaçäo de urna poiltica especIfica para que essa rnoiéstia fosse atendida.
E you dar uma terceira rnedida. Parece simples, mas nào é. Parece
desimportante, mas é importantIssima. Não se sabia, neste Pals, quantas
pessoas negras rnorriam. E isso tinha conseqüéncias do ponto de vista de se
poder avaliar a saüde, etc. Conseguirnos agora que no registro de morte
conste a cor, de maneira que foram trés medidas concretas e de grande
abcance tomadas por sugestäo e discussão desse grupo interministerial, que
tern representantes do Ministério de urn lado e representantes dos
movimentos negros de outro. Vários representantes de rnovirnentos negros
tém fihiacao partidária que não coincide corn a do Governo. Mas respeitamos
isso, porque o espaco é tarnbém ecurnénico, e esse grupo lem proposto
várias medidas importantes. No seminário de ontern, reabizado em Salvador,
ernbora apresentando as inOmeras deficiéncias que ainda existem em rebacão
ao tratamento da cornunidade negra no Brasil, todos foram unãnirnes em
reconhecer que, de dois anos para cá, nasceu essa preocupação por parte do
Governo Federal, de estudar as medidas para vaborizar, cornpensar e afirmar
de forma mais positiva a cornunidade negra.

Sobre a questao do sofrimento mental, está al. E uma inovacao de Minas.
Nào cobocarnos isso no programa, porque näo surgiu a questão, ninguém
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sugeriu urna medida como essa. Agora varnos esperar as discussöes e a
forrnuiação que vão ser feitas aqui, para apiicá-ias tambérn no piano federal.

o Sr. David - Sr. José Gregori, boa noite. V. Exa. faiou sobre a importância
da participacão das entidades policlais no processo democrático. Gostaria de
dizer que aqui em Minas é o contrário. Por querermos participar do processo
democrático fomos alijados deie, fomos expuisos do Estado. 0 Presidente do
sindicato, José Mageia Alves Pereira, o Carlos e eu, David, peia segunda vez,
fomos demitidos por nos organizar e apresentar propostas concretas para
contribuir de alguma forma para o desenvoivimento dernocrático do Estado de
Minas Gerais.

Quisernos enviar a V. Exa. urn documento denunciando esse estado de
perseguição poiltica, visto que fornos eleitos para urn rnandato de trés anos.
Tivemos 97% dos votos da nossa categoria a época, e gostaria de saber de
V. Exa., rnediante as denüncias feitas oficialmente, como V. Exa. se
manifestaria a esse respeito, visto que ainda estamos na justica iutando por
isso. E urna aberraçao hoje sermos sirnpiesmente alijados, perseguidos e
cassados poiiticarnente por pensarmos diferentemente ou por näo termos
propostas convergentes. Gostaria que V. Exa. se rnanifestasse.

o Sr. José Gregori - Em prirneiro iugar, quero defender os seus direitos de
aiegar o que vocé tern de aiegar sem restriçöes. Agora, não posso me
manifestar sobre urna questâo que e compiexa, que inclusive tern o Judiciário
no rneio, etc. Não posso prejuigar. Posso dizer que, em terrnos de secretaria
ou de ouvidoria que funciona na minha Secretaria, estamos abertos a receber
o seu arrazoado, estudá-lo e encaminhá-lo. Mas seria leviano de minha parte
dizer se vocé tern ou nào razäo, pois qualquer posicäo que eu tomasse agora
seria precipitada, porque nâo conheco a rnatéria. Tenho simpatia por quern
está sendo perseguido, por urna questão de definiçâo, ou seja, a minha
sirnpatia inicial vocé já tern. Ernbora não possa me manifestar sobre o seu
caso especIfico, estâo abertas as portas tanto da Ouvidoria quanto da
Secretaria para conhecer o seu arrazoado. 	 -

• Sr. Coordenador - A coordenacâo dá por encerrado o debate.
Encerrarnento

• Sr. Presidente (Deputado João Leite)- A Presidéncia agradece ao ilustre
expositor, as demais autoridades e aos participantes, bern como ao püblico
em gerai, a honrosa presenca. Cumprido 0 objetivo da reuniâo, encerra Os

trabaihos, convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
18, as 14 horas, corn a ordem do dia regimental, bern como para a reunião
especial, na rnesma data, as 20 horas, destinada ao prosseguimento deste
seminárjo begislativo. Levanta-se a reuniäo.
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ATA DA 1  PARTE DA 397 a REUNIAO ORDINARIA, DESTINADAAO
PROSSEGUIMENTO DO SEMINARIO LEGISLATIVO DIREITOS HUMANOS

E CIDADANIA, EM 18/8198
Presidência dos Deputados Maria Olivia e João Batista de Oliveira

Surnário: Cornposiçao da Mesa - Destinaçao da reunião - Apresentaçao,
pelos coordenadores, dos trabalhos dos Grupos 1 a 5 - Palavras do Sr.
Cândido Grzybowski - Palavras da Sra. Silvia Pimentel - Palavras do Sr.
Flãvio Saliba Cunha - Comentários dos coordenadores dos grupos de
trabalho - Esciarecimentos sobre os debates - Debates.

Composiçao da Mesa
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A Presidência convida a tomar

assento a Mesa os Exmos. Srs. Cândido Grzybowski, Diretor de PolIticas e
Planejamento do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e
primeiro expositor; Silvia Pimentel, Coordenadora Nacional do ComitO Latino-
Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Muiher e segunda
expositora; Flávio Saliba Cunha, Superintendente de Pesquisa e POs-
Graduaçao da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e terceiro
expositor; Maria Izabel Ramos de Siqueira, Gláucia Barros Sander, Luiz
Antonio Chaves, Marilia Greco e Alvino Custôdio de Souza, respectivamente,
Coordenadores dos Grupos 1 a 5, e o Deputado João Batista de Oliveira,
Coordenador dos trabalhos.

Destinaçao da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Joäo Batista de Oliveira) - Destina-se esta

reuniâo a plenária parcial do Seminário Legislativo Direitos Humanos e
Cidadania. Esta plenária terá a seguinte dinâmica: 10 - apresentação dos
trabaihos dos Grupos 1 a 5; 2 1 - conferências dos expositores Càndido
Grzybowski, Silvia Pimentel e Flávio Saliba Cunha; 3 1 - comentários dos
Coordenadores dos Grupos sobre as exposiçOes; 40 - debates corn
participação do ptiblico. As conferências de hoje tern corno terna: 1 -
universalizaçao dos direitos civis: direito a inclusão social; 2 - politicas
pUblicas: direitos humanos e cidadania - papel do estado e da sociedade civil
na formulaçao e na execução das politicas sociais.

Apresentaçao, pelos Coordenadores, dos Trabalhos dos Grupos 1 a 5
O Sr. Coordenador (Deputado João Batista de Oliveira) - Para dar inicio a

apresentaçao dos trabalhos dos grupos, a Presidência passa a palavra a Sra.
Maria Izabel Ramos de Siqueira, Coordenadora do Grupo 1, corn Os
subtemas: "questão de gênero; populaçao negra; portador de deficiència;
homossexuais e transexuais; prostituiçao; idoso. A Presidéncia informa que
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cada grupo disporá de 5 minutos para sua apresentaçâo.

A Sra . Maria Izabel Ramos de Siqueira - Gostaria, em primeiro lugar, de
cumprimentar, nas pessoas do combativo Deputado Joâo Batista de Oliveira
e da Dra . Silvia Pimentel, brilhante feminista, corn contribuiçOes para
discussão teórica e prática na questao do rumo do feminismo em nivel
nacional e internacional, todos os participantes da Mesa. Também gostaria de
cumprirnentar a platéia, a plenária, estendendo esse cumprimento a uma
participante do nosso grupo, cujo nome, infelizmente, não sei, mas é aquela
que veio representando Os catadores de papel, que está sentada Ia atrás. Por
fim, gostaria de cumprimentar toda a plenária que veio discutir o terna direitos
hurnanos.

No nosso grupo, corn todos esses subternas colocados anteriormente,
tivernos a presenca de 48 entidades, num universo de 80. E discutimos
exaustivamente todos os temas. Todos os participantes, que ficaram ate 4
horas no Plenário, discutindo, näo almoçararn, não "arredaram pé da
discussão" ate o final. Quero colocar isso porque acho urna beleza já
estarmos nesse patarnar, corn essa p!atéia, corn essa plenária formada por
entidades, por pessoas que vieram aqui tentar contribuir para a viabilidade da
criaçâo de urn pIano estadual de direitos hurnanos.

Entretanto, e corn imensa tristeza que uso esse espaco que me foi
reservado para denunciar urn acontecimento ocorrido ha pouco, que também
servirá, corn certeza, para situarmos o esforço que todos, que cada urn de
flós ainda tern que fazer para a implementacão dos direitos hurnanos.

Na cornissão interinstitucional, corno relatora, a advogada Patricia Rios, que
trabalha na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que foi escoihida pelo
Vereador Leonardo Matos, Presidente da Cornissäo de Direitos Humanos da
Câmara, corn acordo dos outros componentes da comissão.

Encontra-se, então, a advogada Patricia Rios absolutarnente credenciada
para aqui, no forum desse seminário, votar, como todos os participantes,
qualquer matéria. No tItimo mornento da nossa discussâo em grupo, 0 celular
da Patricia tocou. Era o Vereador Célio Moreira, que compOe tambérn a
Comissäo de Direitos Humanos da Câmara Municipal, que, corn o major
desrespeito possivel, pressionou-a a não votar, ou melhor, questionou urna
VOtacao especIfica dela. 0 item votado foi o seguinte: "item 12: implementar
na rede püblica de saüde o serviço de atendimento ao aborto, nos casos
Previstos em lei." Nâo you explicar isso aqui, porque já está muito claro. Ora,
tudo o que está sendo votado já foi votado anteriormente na Cornissâo
I nterinstitucional Esse é o segundo forum e teremos urn terceiro de votacão.
A votaçao da Patricia 6 questionada, mas esse item passou sern nenhum
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destaque no grupo, não sendo questionado por nenhum votante, inclusive,
pela Patricia.

Sendo assim, gostaria de denunciar essa prepoténcia, colocada da maneira
mais agressiva possivel, interferinda em uma reuniâo, em que todos somos
pensantes e, portanto, capazes de decidir se uma matéria é ou nao passivel
de urna votaçâo em plenária. Portanto, gostaria, corn muita tristeza, de fazer
do meu tempo de fala essa denüncia a essa atitude reprovável, prepotente,
desrespeitosa e ameaçadora dos direitos hurnanos. Não falo aqui nem as
palavras chulas, absurdas, que ele disse a respeito da Patricia e a meu
respeito. Queria colocar aqui essa situaçâo para que a Plenário decidisse 0
que fazer corn essa intervenção prepotente do Vereador Célio Moreira. Muito
obrigada. (- Palmas.)

o Sr. Coordenador - Passamos a palavra a Coordenadora do Grupo 2, Sra.
Gláucia Barros Sander, corn o subtema Criança e Adolescente, que disporá
de 5 minutos para sua apresentação.

A Sra. Gláucia Barros Sander - Boa-tarde. Estou substituindo, aqui, o
Coordenador do Grupo 2, Sr. Marcus Fucks, Presidente do Conseiho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais.

Optamos por trazer aos senhores apenas uma sIntese do que foi a
discussão central do grupa, desde o momento da preparação para a
serninário ate os trabalhos de hoje, uma vez que seria irnpossivel lermos
todas as prapostas em urn prazo tao pequeno. 0 grupo preparatOrio foi
também coordenado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente e contou corn a colaboração das seguintes instituiçöes:
Secretaria do Trabalho; Associação Mineira de Medicina Legal; Associaçao
de Proteção a Maternidade, lnfância e Velhice, de Betim; Centro de Defesa
dos Direitos Humanos de Betim; Centro Estadual de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente Helena Greco; Comissão Académica de Direitos
Humanos José Carlos da Mata Machado; Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente de Belo Horizonte; Frente de Defesa dos Direitosda Criança e
do Adolescente de Minas Gerais; Juizado da lnfância e da Juventude de Belo
Horizonte; Movimento Tortura Nunca Mais; Pastoral do Menor da
Arquidiocese de Bela Horizonte; PMMG; Secretaria Municipal de
Desenvolvirnento Social de Bela Horizonte.

Ao elaborarrnos esse docurnento que se encontra nas pastas de todos as
senhores, nossa preocupação foi a de ratificar consensos já alcançados par
ocasiâo das canferéncias sabre as direitos da criança e do adolescente,
realizadas em todo a Pals, no ano passado. Assim, a documento não traz
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muitas novidades, rnas uma ratificação, uma vez que a execucão de muitas
das coisas acordadas ainda está em curso. Portanto, essas coisas precisarn
ser ratificadas ern todos as espacos que se praponham a defender as direitos
da crianca e do adolescente. Os eixas privilegiados, então, tanto nas
canferéncias sabre as direitos quanta nesse documento que se encantra nas
pastas, a foram em funçäo de terern sido identificadas coma pontos de
estrangularnenta do compartamento social. E barn que se diga que eles näo
se referem a nenhurna instáncia em particular, mas a todas elas, ao canjunto
social, uma vez que é esse mesma conjunto que, muitas vezes, tern um
camportamenta avesso e de violacäo aas direitos da criança e do
adolescente. Nos trabalhos do grupo, haje pela rnanhä, a documento
preliminar näo foi questionado nem quanta a sua estrutura nem quanta a sua
cancepcão. As prapostas vierarn muito mais no sentido de enriquecê-la, de
aprirnará-la, de sugerir farmulaçöes mais claras e, portanto, vale mais urna
vez a ênfase a tudo a que aI já está calocado.

Dentro de cada eixo escolhido para ser trabalhado destacamos uma ou
duas propostas que sintetizam as principios que gostariamos de ver
executados, para a garantia dos direitos. Assim, no eixo educaçäo, estamos
defendendo a atendimento integral - ou seja, a todas as necessidades de
forrnaçao hurnana - da crianca e do adolescente, tambérn em tempo integral e
não necessariamente apenas nas escolas, mas em todas as ambientes
educacianais em que estejam a criança e a adolescente.

Urna segunda propasta de peso é a questäa do apoio social ao processo de
municipalização das acöes, que na area da educacão vêrn desrespeitando as
direitos da crianca. Citarnos coma exemplo a questão da educaçao infantil,
que no processo de municipalizacão vem se perdendo e deixando crianças
em várias partes do Estada sem atendimento.

No eixo satide identificarnas, é claro, a atencâo priaritária aas servicos
pUblicas, corn toda a critica social que já é inerente ao serviço de saUde
püblica no Pais, acrescentanda a ela a questâo de que a crianca não tern
recebido, coma recomenda a legislação, urna atencão prioritária. E tarnbém
forte a rnovimento que defende a criacão de serviços especializados,
especialrnente para crianças e adolescentes portadores do virus HIV.

No eixo trabalho infanto-juvenil, as prapastas apantarn na direção de acöes
de erradicaçao do trabalha infantil, e disso a coletivo não abre mao, e de
protecao, aI inclu Ida ainda a devida farmação prafissional.

No eixa violência dornéstica, a criação de uma rede social para carnbatê-la
e de serviças especiais para tratá-la. E outra grande aresta da palitica de
atendimenta aos direitas da criança e do adolescente.
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No tema abuso e exploraçao sexual, a formação de serviços especiaiizados

e major rigor na fiscalizaçao e na punicão dos aliciadores. Ha, inclusive, uma
proposta para que esse seja considerado urn crime inafiançável.

Corn relacao as drogas, a ênfase na elaboração de uma politica estadual de
prevençâo, combate e recuperação dos usuários. No eixo atendimento ao
adolescente, ha quem se atribua autoria de ato infracional e quern queira que
os servicos, que hoje näo existem, sejam implantados em consonância corn
as novas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente. E outro ponto nevrálgico em relaçào a poiltica de
atendimento aos direitos.

Uma novidade acrescida a esse trabaiho foi a questào dos rneios de
comunicação social, no sentido de que os serviços de midia, eletrônicos e
impressos, e também aqueles de recursos tecnolôgicos mais avançados,
como a Internet, por exemplo, fiquern comprometidos corn a formação de
opiniâo pUblica rnais favorável aos direitos. Isso na intenção de urna mudança
de cultura em relaçao a infância e a juventude.

Corn relação aos conseihos tutelares e de direitos, ha intensificação na
criação, considerando o baixissimo indice de existência hoje, no Estado, de
conseihos municipais de direitos e de conselhos tutelares, ha intensificaçao
da criação e do oferecimento de capacidade operacional para esses
conseihos, entendendo capacidade como a capacitacão dos membros.

E, por Ultimo, na questão dos fundos, temos o consenso da concentraçâo
de recursos para a area da politica de atendimento aos direitos da criança e
do adolescente, num fundo para a infância e a adolescéncia vinculado ao
Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Muito obrigado.
o Sr. Coordenador - Corn a palavra, o coordenador do Grupo 3, corn o

subterna 'Povos Indigenas", Sr. Luiz Antonio Chaves, que disporá de 5
minutos para sua apresentaçâo.
o Sr. Luiz Antonio Chaves - 0 nosso grupo, corn certeza, foi urn dos

menores deste seminário. Tivemos urn pouco de dificuldade em tentar
envolver todos os participantes no debate, ficando caracterizado bastante
desconhecimento de boa parte do grupo dos problernas e das questoes que
envolvem a populaçâo indigena.

o positivo nisso e que tais pessoas e também as entidades demonstrararn
interesse em conhecer o problema e, a partir dal, se colocarern na condiçao
de defensores desses povos.

Tivernos a honra de contar corn a presença de representante do povo
pataxO e do povo xacriabá e, diretamente de Brasilia, velo o Marcos Terena,
para nos prestigiar. Tarnbérn velo uma representante do povo caingangue, do
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Rio Grande do Sul.

Em linhas gerais, conseguimos fazer urn trabaiho bastante tranquilo. Houve
algurnas düvidas corn relacâo a aplicação prática da legislacão, por exemplo,
quanto a sua competéncia, se é dos Estados ou da União. Enfim, o mais
positivo nessa discussäo fol que onde houver competéncia da União, os
Estados, as entidades e as pessoas agem corno colaboradoras e tarnbém
como cobradoras. Ou seja, vào exigir da União as acOes que [he competern.

Ficou tarnbém clara a preocupacão positiva quanto a educaçäo, a saUde, a
preservação da cultura, ac , respeito as suas tradicoes e a busca e a
recuperacao, na area da saüde, da sua medicina tradicional. E quanto ao
investimento para que as populacoes indIgenas tenharn essa independência
e esse respeito por parte da população branca.

Corn relaçäo as questoes maiores, colocamos cobrança muito importante
para a aprovação do Estatuto dos Povos IndIgenas, que está paralisado no
Congresso Nacional. Enfim, é a Lei do lndio. Apesar de a Constituiçäo ter sido
votada ern 1988 e haver rnodificado cornpletamente o conceito e o
entendirnento sobre as populacöes indIgenas, tendo reconhecido esses
direitos, a legislacâo ordinária, infelizmente, não acompanhou isso e está
paralisada, desde 1991. Isso tern ocorrido em razão de forte "lobby" de
madeireiros, garimpeiros, grileiros, etc.

Assim, colocamos essa exigéncia corno forma de cobrar do Poder
Executivo, dos Deputados e do Governo Federal, considerando a aprovacäo
da Convençäo Mundial n° 169, que trata das populacoes indIgenas, uma vez
que esta vem tarnbém se adequar a nossa realidade constitucional e a de
outros paises que a assinaram. No Brasil, está em vigência a Convençâo n°
107, que tambérn como o Estatuto vigente trata o Indio como urn ser que, no
futuro, nào deverá existir. Ou seja, prega a integracão dos povos indigenas a
sociedade. Como ja disse, isso acabou. Felizmente, a Constituicäo velo pOr
fim a essa situaçâo e salvou as populacães indIgenas.

Assim, para concluir, espero que, de fato, o nosso relatOrio, em Minas
Gerais, coloque os povos indigenas no seu devido lugar, no contexto da
sociedade mineira. Para conseguirmos esse objetivo, nós aprovamos uma
mocao de repüdio contra a perrnanéncia dos fazendeiros na terra dos
maxacalis. Vamos colocar essa mocâo em votação, na quinta-feira. Devo
dizer ainda que esta moçâo foi aprovada por unanimidade no grupo indIgena.
Muito obrigado.
o Sr. Coordenador - 0 Grupo 4, cujo trabalho será apresentado neste

mornento, tern como subtemas: pessoas portadoras do HIV, pessoas
portadoras de sofrimento mental e usuários de drogas. Corn a palavra, a Sra.



rA
36

Manila Greco, coorderadora do Grupo 4, que disporá de 5 minutos para a
sua apresentação.

A Sra. MarIlia Greco - 0 nosso grupo não teve grandes polémicas. 0
documento inicial foi aprovado corn algumas rnodificaçoes. Na questäo dos
portadores de HIV e da AIDS, trabaihamos para que toda a popuiaçâo teriha
acesso a informaçöes sobre saUde sexual, doencas sexualmente
transmisslveis e AIDS. Entendemos o processo de educacão corno educação
continuada, e a informaçao e as campanhas vém como suporte dessa
educacao continuada. (- Lê:)

"Criaçäo de programas de prevenção e capacitacao que trabaihem a id6ia
de multiplicadores e amigos terapèuticos (ONGs) nos diversos grupos etários
e sociais.

Garantia a todos os portadores de acesso a tratarnento continuado e
medicaçâo necessária em tempo hábil, obedecendo-se aos seguintes
requisitos:

- disponibiiizaçâo e agilização do acesso a medicamentos, exarnes e
material preventivo (preservativos, seningas e agulhas descartáveis e géis
lubrificantes);

- concessão de passe iivre no transporte coletivo aos portadores de HIV, de
baixa renda;

- garantia de suporte de pessoal nos centros de atendimento, nos
iaboratôrios da rede nacional de carga viral do Estado e nos hospitais - dia e
atendimento domiciliar, assegurando-se a implantaçao e funcionamento
completo desses servicos. Embora tenhamos acesso a medicarnentos
gratuitos através do SUS, os exarnes são demorados, e, muitas vezes, a
carga viral, fundamental para o tratamento do paciente, torna-se praticamente
impossivel.

Garantia do direito ao exarne de HIV de forma voluntánia, espontânea e
anOnima, para barrar o teste compuisorio, a obrigatoriedade do exame para 0
acesso a qua!quer tipo de servico.

Vedação de qualquer espécie de discriminação as pessoas que vivem corn
HIV-AIDS e que lhes seja livre o acesso ao trabaiho, a escola, a moradia, ao
lazer e aos dernais beneficios socials.

Garantia a muiher corn HIV-AIDS de acesso a informaçOes sobre saUde
reprodutiva, oferecendo-Ihe aconseihamento medico e psicossocial e
garantindo-ihe poder de decisäo a maternidade.

Previsão de recursos orçamentários para execuçao dos encarninhamentos
e dos programas relativos aos portadores de HIV-AIDS, aprovados neste
seminário.
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Portadores de Sofrimento Mental
Reguiamentacão imediata da Lei n o 11.802, de 1995, que dispöe sobre a

promocão da saüde e a reintegraçäo social do portador de sofrimento
psiquico, regulamenta as internaçöeS involuntárias e determina a implantacão
de acães e servicos de saüde mental substitutivos aos hospitals psiquiátricos
e a extinção progressiva desses, regulamenta as internacoes, especialmente
a invoiuntária, e dá outras providências.

Promoçao de urn trabaiho integrado (medico-juridico-paniamentan) para a
reavaiiacäo do tratarnento dispensado pelo ordenamento jurIdico ao portador
de sofrimento mental, corn penspectivas de aiteração dos COdigos Penal e
Civil, dando atenção especial as questöes da inimputabilidade, da medida de
segurança e da impropriedade de tenmos reiativos aos portadores de
sofrimento mental.

Previsão de recursos orçarnentários para execucão dos encarninharnentos
e dos programas relativos aos portadores de sofrimento mental, aprovados
neste seminário.

Usuários de Drogas
Estabelecimento de parcerias corn as ONGs envoividas em programas de

prevenção e tratamento do usuário de drogas.
Criaçao de lei de incentivo fiscal a empresas e pessoas interessadas em

desenvoiver programas educativos continuados sobre drogas.
Transferência da gestao do Fundo Estadual de Prevencao da Secretaria da

Fazenda para a Secretania da Justica.
Treinamento e capacitaçäo dos professores do ensino fundamental e médio

da rede pUbiica e pnivada, por rneio de parcerias corn centros de referência,
cabendo a estes traçan diretrizes básicas, prestar assessoria, cniar e distnibuir
material educativo para o trabaiho desenvoivido nas escolas.

Estabelecimento de parcenias corn instituicöes que ofereçam cursos de
quaiiflcaçao profissional.

Incentivo a criação de programas de prevenção continuada e assisténcia
PSicoiogica, médica e financeira ao usuánio de drogas e álcooi dentro das
empresas pübiicas e pnivadas.

Disponibilização de ieitos de cilnica médica em hospitals e prontos-socorros
gerais para internação de pessoas corn diagnóstico principal de sIndrome de
abstinência aicoóiica ou de outras drogas, evitando-se a internacão em
I flStituicoes psiquiátricas".

As outras questoes permaneceram nos documentos que estão nas mãos de
VOCéS. Obrigada.

0 Sr. Coordenador - 0 Grupo 5, cujo trabalho sená apresentado neste
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mornento, tern como subtemas educaçäo Para a cidadania; saUde; trabalho
escravo, emprego e geraçâo de renda; habitaçâo: a situaçao dos sem-casa;
questäo fundiária: a situaçäo dos sem-terra; politica cultural e direito
mernOria; polItica de desenvolvimento ambiental; politica de assistência social
e polItica de proteção ao consumidor. Corn a palavra, o coordenador do
Grupo 5, Sr. Alvino Custódio de Souza, que disporá de 5 minutos Para sua
apresentação.

o Sr. Alvino CustOdio de Souza - Companheiras e companheiros da Mesa,
boa tarde. 0 Grupo 5 carninhou muito bern, corn discurso interessante e
pontos fundarnentais, principalmente o da questao fundiária; conseguimos urn
consenso, que, em nosso entendimento, aponta Para urn avanço nessa
questao. Tivemos, tambérn, algumas polêmicas e surpresas quanto a temas
que apareceram so no iniclo dos trabathos do grupo; dos temas mais
polêmicos, fizemos uma consideraçäo especial e rernetemos Para a plenária
final.

De três assuntos, gostarIamos de falar urn pouco. 0 prirneiro tern a ver corn
a alteraçao do regulamento do seminário. Ocorreu uma proposta, que vai, em
nome do grupo, para a plenária final; diz respeito a possibilidade de estar
ampliando para novas entidades a comissão de representaçäo. Acertou-se
que seria fundamental a implantaçâo e a inscriçâo dos pensamentos e das
idéias que permearam a discussão do grupo nao sO para sua implantaçäo no
piano nacional, rnas também e de grande responsabilidade a questão da
implementação dessas acOes. Essa seria uma das propostas que estariarn
indo para a plenária final. Uma outra tern a ver corn o tema do trabatho
escravo, e não conseguimos expressar o sentimento de garantias e direitos
trabaihistas. Ficou uma dCivida quanto ao que seriam trabalhos forçados e
trabalho escravo. Essa comissão foi constitulda e tambérn levaremos Para
apresentar, em nome do Grupo 5, na plenária final. 0 ültimo tema, que
também sO chegou hoje Para nós, diz respeito aos direitos dos estrangeiros.
Este ficou mais fragilizado por causa do tempo, pois ja estava precisando
iniciar a sessão e ainda nao tInhamos terminado nosso trabalho. Assirn, 0
grupo aprovou o princIpio de estar contida no Plano estadual de direitos
humanos a questão dos direitos do estrangeiro, mas nâo votamos as
propostas. Rernetemos isso Para a plenária final. Eram essas as principais
consideraçOes e a avaliação de que o grupo caminhou muito bern. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Cândido Grzybowski
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores integrantes da Mesa,

senhores participantes deste importante serninário: agradeço o convite para
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participar deste evento. E uma honra estar nesta Casa, que simboliza a
conquista dos direitos hurnanos e da cidadania, e participar deste debate
sobre a formulacäo do Piano Estadual de Politica de Direitos Humanos.

Antes de entrar em algumas consideraçOes, gostaria de lembrar que sou
gaucho, mas dirijo o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas -
IBASE -, que foi criado pelo Betinho, quando voitou do exiiio, em 1979. 0
Instituto foi oficializado em 1981, e, desde 1990, estou na direção. 0 Betinho
deixou-nos ha urn ano, mas somos, digamos assim, a sua encarnacão na
figura do Instituto.

0 método, no IBASE, e trabalhar corn conhecimento e inforrnação Para
interpelar as poderosos, as não-poderosos, as cidadãos, os não-cidadãos,
enfim, interpelar a todos para urna rnudanca politico-cultural que radicalize a
democracia entre nOs.

Gosto de usar essa imagem de que somos urna pulga mordendo urn
elefante. Pulga não muda elefante, mas incornoda, incornoda, incomoda.
Incomodamos, interpelarnos constantemente.

A rninha forrnação é de sociOlogo; entäo, desculpern-me o vlcio; tambérn fui
Professor durante muito tempo, e assurno urn ar professoral no que you dizer.

Consideramos, no IBASE, que as direitos humanos são o arsenal principal
na luta pela cidadania e radicaiizaçäo da dernocracia. Por isso eles estão na
definiçao da própria natureza e da rnissão do IBASE. Vou considerar trés
aspectos fundamentais: os direitos hurnanos corno urn olhar crItico sobre a
real idade de exclusão social; corno referência da econornia e da sociedade e,
em particular, do poder, da proposta de desenvolvirnento que temos; e corno
prática cultural de mudanca, corno urna forma de cornpreender e qualificar as
relaçoes hurnanas. A exclusão social é urna experiência do cotidiano: nOs a
vemos na rua, nos bares, nas esquinas, debaixo das marquises, no meio
rural. Não s5o necessários movimentos como os do sem-terra Para terrnos
experiência corn a sociedade brasileira. Näo ternos corno evitar Os excluldos,
eles nos alertam no dia-a-dia. Basta ser cidadão neste Pals para saber
quanto não sornos cidadãos, pelos que não tern cidadania. E são muitos,
COfltarn-se aos rnilhOes. lncluir os excluldos nos direitos, que é o tema deste
seminário, traz-nos urn prirneiro problerna: como incluir, se a logica é de
exclusâo; corno incorporar a sem-terra, se a iOgica e criar a sern-terra? A
questao 6 onde, corno e quando incluir, se 0 que temas que mudar é a
Sociedade que exclui, e, não, o excluIdo. Ele já é condenado pelas nossas
relacoes soclais. Somos nOs que ternos que rnudar Para dar chance ao
excluldo

As ciências soclais tern tratado o problema de forma marginal, charnando Os

LOW.-
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exciuldos de marginais. Ou num pensamento mais radicial de esquerda, da
tradiçâo marxista. Nas ciencias sociais, no Brasil, o tema da dualidade
estrutural tentou justificar a existéncia da exclusão.

Mas, bern ou mal, o pensamento dominante ou a nossa forrnacão é a de
que a marginalidade, a exclusão significa uma passagem para uma situacão
que, amanhã, teria sido diferente. Eram as mazelas do desenvolvimento. Não
tinharnos como evitar, mas, amanhã, teria sido difererite. E somos, talvez, 0
exemplo de urn pals que muito cresceu no século XX e que mais exciuldos
produziu, ou seja, o problema não é de passagem, é estrutural, é corn a
nossa matriz. Temos que nos encontrar corn nós mesmos.

Somos uma sociedade incapaz de resolver sua origem, que foi matar Indios
- para citar o grupo que falou isso -, excluir a população que morava aqui,
trazer africanos, exciuindo-os da sua sociedade para se incorporar a nossa
de forma exciulda, e fazer nascer o problema que ternos hoje, de urn cidadão
ter que matar para ter direitos. Enfirn, a nossa sociedade é atravessada por
mil problemas.

Pensar sobre os direitos humanos e, na verdade, a meihor forma de pensar
sobre esse tema, saindo do campo das cléncias sociais e entrando na vida
prática, porque direitos humanos qualificam a relacão que temos corn os
outros. Afinat, quaiquer urn sabe que não é possIvel falar em direito se não se
fala, em contrapartida, em obrigação. Isso é uma relação. Direitos implicam
deveres. Se o direito que reivindico para mim näo pode ser generalizado, não
e direito, e privilégio. A nocão de direito é uma nocão eminentemente social,
que qualifica as relaçöes que mantemos numa determinada sociedade, e elas
tendem, necessariamente, a igualdade na sua concepçâo. Na sua origem, Os
direitos humanos impiicaram muita luta da humanidade, uma luta, por
exemplo, por uma coisa que parece abstraçao hoje: a liberdade. Povos
inteiros se envolvem em lutas para terem direito a liberdade.

Alias, a liberdade é urn direito muito concreto. Betinho lembrava que basta
passarmos pela prisão para sabermos quäo concreta ela é. Mas todos os
direitos são valores conquistados ao longo de urn processo civilizador
extrernamente difIcil para a hurnanidade. Sornos herdeiros dele e ternos que
lev6-lo adiante. Na sua origern, os direitos humanos exprimem exatarnente o
caráter conflitivo das relaçoes sociais. Mas conflito nao significa destruiçao,
pode significar condição humana de construir algo meihor, porque e no
conflito que nos obrigamos a nos sentar a uma mesa e ate a organizar
serninários como esse para discutirmos e avançarmos.

Os direitos hurnanos - e eu lamento isso - podem ser divididos em civis,
econômicos, socials e cubturais. Porém, insisto em seu caráter universal e
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indivisIvel, apesar de que o nosso Piano Nacional de Direitos Humanos tenda,
viciosamente, a so reconhecer Os direitos civis. Alias, no tema que me foi
proposto, fala-se em universalizacão dos direitos civis, como se fosse
possIvel ter tiberdade e não ter dinheiro para comprar comida. Coma se isso
fosse liberdade. Näo. Então, insisto na necessidade de pensarmos que é
falsa a idéia de liberdade e iguaidade se não se tern meios, que são direitos e
igualmente importantes, para se praticarem a liberdade e a iguaidade.

Estou do lado de alguérn que vai falar de génese, respeitando a nossa
diversidade. Alias, a hurnanidade levou tempo para descobrir que ser
diferente nào é ser desigual. 0 direito a igualdade vai ate o ponto em que não
nega a diversidade. Afinai, urn mndio ou uma mulher é desigual ou diferente?
Onde acaba urn e comeca a outro? Descobrir isso é fundamental. Na prática,
sabemos que transforrnar isso em politica pUblica é complicado. Mas
devemos lutar por isso, incluirrnos direitos no sentido de olhar nossa histOria,
refletir sobre ela, revisá-la e tentar melhorá-la da (mica forma que sei; corn a
participacäo dos cidadãos.

Nenhum direito humano fol dádiva de alguém, tudo foi conquista. Ou
assumirnos essa tarefa, ou nada se fará. As estruturas econômicas e sociais
de poder que ternos, ou seja, as reiacoes estruturais que temos estão
marcadas pela exclusão. A iOgica econôrnica e baseada na expansão,
inclusive agora que se estão liberando as farnosas forcas econOrnicas do
mercado, que são extremarnente criativas no ato de conceber estruturas e
relaçOes soclais e de fazer progredir a humanidade. Entretanto, corn isso,
elas fazern progredir a exclusão. 0 rnercado obedece a lOgica econOrnica da
lei do mais forte e sO funciona corn a regulacão democrática, que garante a
igualdade de direitos aos cidadãos.

Temos que pensar no seguinte: quando o trabaiho é urn direito e quando é
uma obrigação. Ele pode ser uma imposição, pois, por via do trabalho, o
hornern é expiorado, mas, por outro lado, a faita de trabaiho pode significar, e
muitos desernpregados tern urna experiéncia concreta no assunto, a falta do
direito elementar de se incorporar na realidade econOmica. Esse é o nosso
tipo de drama dorninante. Vernos o caráter exciudente desse cassino global.
A gbobaiizaçao, do ponto de vista dos direitos humanos, consiste em urna
Jogatina: bolsa para Ia, bolsa para cá, quebra aqui, quebra all, é urn pals atrás
do outro, como em urn jogo de dominO. Esse cassino global é contrário aos
direitos humanos. Nunca a possibulidade de universatizar direitos humanos,
Independenternente de fronteiras, esteve tao grande como agora, e, por outro
lado, nunca tantas pessoas virarn negados a si esses direitos humanos.

Através da logica polItica, reequilibramos a lôgica da exclusão, ou rnelhor,
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para não ficarmos no abstrato, pensemos assim: ser sem-terra é uma coisa,
enquanto ser sem-terra, organizado, lutando por direitos, é ser cidadão. A
diferença é radical. Ser urn sem-terra, urn joão-ninguém, morando em beirada
de estrada e uma coisa, mas iutar pelo direito a terra é outra. Ser urn
trabaihador na fábrica, explorado, é uma coisa, enquanto ser sindicalizado,
lutando por seus direitos, tern urna qualidade poiltica diferente, ou seja, é ser
cidadão. Estamos faiando disso quando falamos de poder e politica. E o
resgate da esfera püblica da prática dos direitos. A invenção dernocrática é,
por exceiência, nesse sentido, uma forma de tornar o poder a prática dos
direitos, e não uma forma de exercer uma autoridade que exciui, que
sacrarnenta a exciusão social. Por isso é conflituoso, pois é necessária a
disputa. Esta, na prática, cria Os direitos.

Gostaria de ver os nossos politicos definindo urn piano de ação - e me
considero parte deie, rnesrno sendo de Minas - que tivesse como prioridade
não a satde econômica, nern critérios dessa ordern, rnas o objetivo de
assegurar os direitos eiementares a todos os cidadäos. Esse é o ponto
nürnero urn de urn piano não sO de direitos humanos, que fica justaposto aos
pianos econOmicos, corno os de desenvoivirnento da agricuitura, da pesca, de
florestas, de estradas, etc., rnas corno princlpio ntrnero urn do prOprio piano
de desenvoivirnento de urn pals. A tarefa é ainda rnaior. Estou falando assim
porque o probiema está no nosso seio. Não me atrevo a cobrar de nenhurn
politico, governante ou empresário o que nos rnesrnos, na sociedade civil,
não ternos.

Nôs somos autoritários, nâo o Governo. Eie é derivadamente autoritário
quando e autoritãrio. Nós somos exciudentes. A economia o é em
conseqüência. 0 poder o é em consequência. Nós ternos uma cultura que
não é fundada nos direitos, mas no favor, na lei do mais forte, no racismo, no
machismo, no que vocês quiserern, no patrirnoniaiismo. Enfirn, sornos urna
sociedade que assim se montou, e nós prezamos isso. Ha pouco faiei para
urn jornalista al fora: "Quem não teve a experiência de ser abordado por
aiguern que diz: 'Vocé sabe corn quem está falando'?". isso não é o poder
que cria, é a nossa cuitura. Essa e urna tarefa eminentemente do cidadão.
Não estou dizendo que não estamos lutando por isso, rnas estarnos num
impasse. Se existe urn impasse na sociedade brasileira, esse impasse foi
criado pela prOpria sociedade. NOs é que somos incapazes de mudar o direito
ao priviiegio. Quando é que defendo o direito ao trabaiho e quando é que,
corporativarnente, defendo urn privilegio enquanto sindicalista? Tenharnos a
coragem de enfrentar isso. Quai de nos enfrenta isso? isso não é urn
probierna do poder nem das estruturas econOrnicas. E da nossa cuitura. Nós
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formamos organizacães sociais a seu rnodo exciudentes. Nós desenvolvemos
urna cuitura a seu rnodo exciudente. NOs precisamos de uma revoiução dos
direitos que venha de baixo para cirna. Estou enfatizando essa idéia de "de
baixo para cirna", porque 0 que está na base é a cultura e não a economia,
corno norrnalmente se diz. São os nossos valores, aquilo que ternos
internalizado e que nos caracteriza exatamente corno seres hurnanos,
detentores de direitos humanos. NOs somos cidadãos, constituldos em
sociedade, em conseqüência da econornia e do poder. Para se fazer e se
praticar a dernocracia, antes de mais nada, precisamos ter urn aprendizado
dos direitos hurnanos. Nós precisamos de grandes carnpanhas cIvicas, de
auto-educaçao, de conscientização. Alias, não foi outra coisa que fizerarn as
comunidades de base de igreja, movimentos sociais de tudo quanto é tipo.
Não podemos nos cansar no meio do caminho, temos de ievar avante essa
tarefa. Nós temos de eleger os valores éticos como referéncia para todo
cidadão, para todo e quaiquer urn. Não podernos mais ficar sujeitos a lei de
Gérson ou a lei do rnineiro Naya, que constrói seus prédios corno quer, e azar
de quem comprou, mesrno que sejam ernergentes da Barra da Tijuca, no Rio.
Não podernos aceitar esse tipo de regra no convivio social. E eie que define a
possibiiidade de uma outra coisa. Então, nesse sentido, a participacão cidadã
é fundamental. E ela a condição para urna poiltica rnais avancada de direitos
humanos. E a vigilãncia civica cidadã. Não tern substituto. E o Unico rernédio
que pode ernpurrar o povo para a frente. Pollticas pUblicas baseadas em
direitos humanos são responsabiiidade de todos nOs, meihor dito, antes
nossa que daqueles em quem votarnos e que sO tern esse mandato porque
flOs Os pusemos Ia. Portanto, nôs somos responsaveis por eles, e não eles
por nOs. A nossa responsabilidade e intransferIvel. Esse dedo na nossa
ferida, nOs ternos de colocar em todos os mornentos e ver como ievar adiante
iSso. Precisarnos de grandes rnovirnentos de ernpuxo de cidadania, como foi
a Ação de Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida. Estamos nurn
embate em que a dernocracia precisa ser sonhada, pensada, imaginada,
projetada. Sim, é fundamental.

A dernocracia precisa ser praticada não pelo voto, mas pela vigilãncia
ConStante e permanente. Temos de ser cidadãos co-responsáveis. Os direitos
hurnanos que queremos sO vao existir se admitirmos que eles implicarn
responsabilidade Muito obrigado.

Palavras da Sra. Silvia Pimentel
Boa-tarde, Sr coordenador, Deputado João Batista de Oliveira. Corn Os

demais rnernbros desta mesa, nOs ja tivernos o prazer de conversar e de
trocar idéias. Quero cumprirnentar todos vocês e dizer que, apesar de vir de
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São Paulo, sou de Belo Horizonte. Tenho sempre uma alegria muito grande
quando volta a esta terrinha. Quero agradecer pelo fato de estar aqui, nurn
mornento que jul90 extremamente importante para todos nós de Minas
Gerais. Acabamos de escutar 0 flOSSO colega dizer 0 que é participacão
democrática e a importância da cidadania é exatamente isso que estamos
presenciando aqui, talvez mais do que discorremos teoricamente,
conceitualmente. Basta apontar a presenca de vocês para dizer qua] a papel
do Estado, da sociedade civil na formulaçãa e na execução das potIticas
sociais. E exatamente isso que vocés, neste momenta, estão fazendo. Sel
que são mais de 100 entidades organizadas da sociedade civil aqui
presentes, escrevendo, pensando, a partir de experiências muito
diversificadas. Experiências de cidadãos, mas a cidadão não coma urn
cidadão sem terra, sem a consciência de ser urn sem-terra, e sim coma urn
cidadão sern terra cam essa consciência e lutando pela terra. Se estamos
aqui é porque acreditamos nessa possibilidade de ampliação de cidadania. E
corno a colega que me precedeu chegau a dizer: "Nem sinto ter cidadania
enquanto tantas compatriotas não a tern". Isso me comoveu. Todas nos aqui
temos cidadania, mas a colega disse não sentir essa cidadania. Ele mostrou
uma solidariedade muito própria do trabalho do Betinho, dizendo que nãa vai
se sentir cidadão ate a momenta em que todos se sentirem cidadãas. E é isso
que todos estamos fazendo aqui. Estamos buscando mais, não sO para nós,
mas principalmente para aqueles que tern menas. E aqueles que não têm
provavelmente nern passariarn na porta de urn prédio imponente coma da
Assembléia Legislativa. Então, todos nOs aqui temos cidadania, a que
estende fronteiras no momenta em que estarnos trabalhando corn a conceito
de direitos humanos e cidadania, conceito este belissima, que se fundamenta
numa crenca que todos temos na dignidade inerente a todo ser humano,
homens e mulheres.

Quero dizer que, quando escoihi a material que traria para vacês, a qual foi
aceito, fiquei muita contente. Depois, quando cheguei corn o - material que
trauxe para cada grupa, uma das colegas, não sei se foi a Edith, disse:
"Silvia, que penai Vocé poderia ter trazido issa antes de hoje de manhã,
porque ele teria colaborado na discussão que as grupos fizeram". Escutei a
que as cinco grupos apresentaram e verifiquei o esforço de muitas e muitas
mulheres da America Latina e do Caribe, corn a colaboracão de mulheres da
Asia e de homens da ONU, durante cinco anos, quando escrevemas issa
aqui. Eu fui uma das que escreveu mesmo, no sentido bern literal da palavra,
a Declaracão dos Direitos Humanos a partir de uma Perspectiva de Genera.
Vejam, rião trago aqul a vocês uma declaraçãa que escrevemos preocupadas
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corn nOs prOprias, mulheres; apenas preocupadas corn as direitas dos nossos
prOprios umbigos. Trazemas aqui para vocês, depois de cinca anos de
trabalho, depais do estudo de muitas e muitas mulheres, coma já disse, corn
a participação de alguns homens solidárias e aliados, urna maturacão do que
exporei a seguir.

Em primeiro lugar, 1998 é a ano em que a Declaração Universal dos
Direitos Humanas faz 50 anas. Todos sabem que, em 10 de dezembro, no
final deste ana, essa data será comemorada. Nós, já ha cinca anas, nesse
( ... ) que é a maior rede sociojurIdica que existe na America Latina e no
Caribe, entendemos que era importante estudar essa declaração corn uma
abordagem crItica, a partir de uma perspectiva de genera, de urn olhar
feminino, captando diferenças biolOgicas, coma já foram rnencianadas aqui,
as enormes desigualdades saciais, culturais e juridicas que existem. A partir
do nosso olhar de muiheres, de quem não so ye coma também padece disso,
fizemos uma constatação: a Declaracão Universal dos Direitas Hurnanas é
urn marco histOrico nosso, coma diziamas para urn colega português, que flão
sei se está aqui, mas que falará para vocés as 19h3Omin, urn marco
civilizatôrio, indiscutivelmente. Par favor, que ninguém saia daqui dizerido que
fiz criticas no sentido de diminuir a valor da declaração.

Posto isso, pensa que precisamos sempre olhar para a frente. Nunca
devernos estabelecer nada coma mito sagrada. Norberto Bobbio, conhecido
de alguns, grande jurista de mais de 80 anos, que tern trabalhado tarnbém
corn direitos humanos - tern urn livro muito barn, chamado "A Era dos
Direitos", da Editora Campos -, diz o seguinte: 0 que tern acarrido nos Ultimos
50 anos, em termos de direitas hurnanos sufragados na Declaração
Universal, é que esses direitos são muito gerais, abstratas. Dizernas nOs,
mulheres, que também foram elaboradas fundamentalmente par hamens
brancos das sociedades européia e narte-americana. Havia apenas uma
mulher, a esposa de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, que colaborou, tenda par
base uma boa influência de muiheres latino-americanas. Então,
fundamental mente, e issa mesmo: ha 50 anos ele fol elaborada par quern
detern a força. Não venham me dizer que, se a ONU tern 180 Estados
membros, todos eles tern a mesmo poder, porque sabemos muita bern que
nao tern. E ha 50 anos esse pader estava ainda mais concentrado, todos
sabemos, nas mãas dos brancos e de urn certa poder aquisitivo.

0 que queremos dizer e que a voz dos excluldos nãa estava presente,
assirn coma a voz das mulheres, principalmente as mutheres que fazern parte
do conjunto de excluIdos do Terceira Murido. Acho que vocês vão conseguir
encontrar alguma inspiração no texto que you ler e que vamos entregar para
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vocês, espero, ate qüinta-feira e acho também que poderäo aproveitá-lo
nessa beieza de piano que estão construindo e que ouvi atentamente. Entäo
o que é que nós fizemos? Fizemos algo, a partir da nossa vivência e do nosso
oihar, para os direttos hurnanos de homens e mulheres. Não you apresentar
pontos sornente em relacâo aos direitos das muiheres. Em primeiro lugar,
temos seis eixos fundamentals. Vocês verão que os nossos eixos
fundamentais são extremamente marcantes no sentido de que esse
documento foi feito aqui no Terceiro Mundo, sem ser passIvel da critica que
ele fez da ênfase que é dada aos direitos civis e politicos. Efetivamente temos
hoje, como Terceiro Mundo, a obrigaçao de saber que os direitos não são sã
os que alguns chamarn de primeira geração - direitos civis e politicos, direito
de liberdade e por al vai. Todos conhecern muito bern, mas não faz sentido
trabaiharmos corn esses direitos civis e politicos sem trabaihar Os direitos
sociais, econömicos e os coletivos, inclusive corn uma série de direitos que
estão agora emergindo. Vocês veräo, pelos eixos que you ler agora, que de
fato essa linha capta a preocupação que foi a mesma de quem me
antecedeu. 0 primeiro, direitos de identidade e cidadania. Quero dizer que
nesse item, corn muita atencão, foi trabalhada a questäo indigena. Talvez
corno uma questão especifica, a mais trabaihada no documento enquanto
unidade. Então: item 1 - Direito de identidade e cidadania (depois you falar urn
pouco rnais dele); item 2 - direito Paz e a uma vida livre de violência; item 3 -
direitos sexuais e reprodutivos; item 4 - direito 80 desenvolvimento; item 5 -
direitos ambientais. 0 que eu you fazer aqui corn vocês, na medida em que
somos vários que falam e que vão discutir, é apenas destacar, de cada urn
desses cinco eixos mencionados, alguns pontos que seriam interessantes e
principalmente estimulantes a uma leitura posterior desse docurnento, que
chegará a todos os grupos irnediatarnente. Na realidade, quero aqui, em
primeiro lugar, compartilhar a alegria de termos conseguido chegar a isso que
ja está na ONU e que esperarnos seja a nossa contribuiçao. Não achamos
que no dia 10 de dezembro sairá outra dec!araçao universal. isso já
escutamos bastante, nern é o que estamos pedindo, mas é nossa
contribuiçao ao aniversário. E hoje, 50 anos depois dessa declaração, a
muiher tern uma voz que não tinha antes. Vocês concordam? Ela pode
exprimir urn olhar mais consciente do que tinha, urn oihar mais cidadão do
que tinha ha 50 anos. Realmente, acredito rnuito na força desse trabaiho e
ficaria muito contente de poder estar contribuindo, na minha terra, corn esse
documento para urn eventual e major detaiharnento e aperIeiçoarnento do
piano que os senhores estão construindo.

Quero aqui falar sobre direitos de identidade e cidadania. São vários itens,
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porérn farel a leitura de apenas urn subitem: "Todos os seres humanos tern
direito a desfrutar todos os direitos hurnanos". E isso sem distinção alguma
baseada em raga, etnia, idade, sexo, deficiência fIsica ou mental, idioma,
reiigião, opinião poiltica, origem nacional ou social, posicão econôrnica,
nascimento ou qualquer outra condição. Ainda dentro desse assunto, temos
várias referências a questão indigena: "Todos os seres humanos tern direito a
expressar a sua diversidade étnico-racial, livres de preconceitos baseados em
discriminacão cultural, Iinguistica, geográfica, religiosa e racial. Todos os
seres humanos tern direito a protecão contra o genocidio". NOs pensamos
que o genocidio aconteceu na Alernanha e acontece na Africa. Não temos,
muitas vezes, a consciência de que, na realidade, o verdadeiro genocidio
continua acontecendo corn os nossos indigenas. Precisamos reafirmar esses
princIpios para que sejam base efetivamente de polIticas pUblicas e sociais.
Quero dizer também que as povos indlgenas tern direito a autonomia, a
autodeterminação e a manutencão de suas estruturas politicas legais,
educacionais, sociais, econOmicas e seus modos de vida tradicionais. Espero
que possa estar trazendo minha contribuicão a problernática relativa aos
povos indlgenas.

Relativamente ao nümero dois, you apenas mencionar urn item, após a que
discorrerei sobre o assunto. "Todas as pessoas tern o direito a urna vida iivre
de violéncia e a desfrutar da paz, tanto na esfera ptiblica camo na privada".
Quero enfatizar os termos "tanto na esfera pUblica quanto na privada". Ate
que o Movimento de Mulheres se organizasse, no mundo, sob diversas
formas, desde o Movimento Ferninista ate outros moyimentos de mulheres
relativos a reivindicacöes especIficas, sociais, politicas e econOrnicas, quero
dizer-Ihes que a violéncia na vida privada - e aqui enfatizaria o Moyirnento
Feminista - foi o desvelar, o levantar o véu, tornando pUblica a vioiência
doméstica aqui ja mencionada. Isso porque existe uma mistificacão em
relação ao nosso lar. Acredito que a maioria aqui presente seja proveniente
de familias católicas, embora possa haver pessoas de outras religioes, o que
não faz a menor diferença. Foi exatamente a nossa educação catóiica, dando
grande irnportância a farnIiia, a que é louvável, que nos trouxe alguns
problemas. Devernos encarar de maneira objetiva o que realmente é a nossa
famIlia. Nós fantasiarnos a familia. A familia não e aquilo que sempre nos
disseram que ela e, e acredito corn a rnelhor das intençöes. Hoje a famIlia
está desmistificada corn relacão as muiheres e tambérn corn relação aos
meninos. A familia e o grupo onde os rnaiores absurdos, a maior yiolência
ocorre. NOs, em São Paulo, estamos horrorizados, e vocês também estão,
corn o manIaco do parque.
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Mas quero dizer a vocés que estudos feitos em todo o mundo revelam que

a major parte dos estupros e da violência em geral - não so a sexual - contra
a muiher não ocorre nos parques, contra essas "doidinhas dessas mocas que
acompanharam quem não conheciam, para tirar fotos e virar modelo". Por
ncrivei que pareca, a major parte das violências ocorre dentro de casa. Deve
ter aiguem al dizendo que essa professora Silvia Pimentel, que veio de São
Paulo, e uma maiuca. Mas não sou. Tenho um livro publicado, corn uma
pesquisa, que fiz por quase dois anos, sobre estupro, o que me forçou a ler
quase 50 iivros de todo o mundo, além de analisar processos e acordos
daqui. E tudo isso mostra que nossa violência e terrIvel.

Ainda quero dizer, em relação a violêncja, que não falemos apenas em
vioiência. Todos vocés, por favor, deem uma olhada na Convenção de Belérn
do Pará, de junho de 1994; é da Organizaçao dos Estados Americanos. Num
dos primeiros artigos, já ha uma definicäo, rnostrando que a violência contra a
muiher é fisica, que todos conhecem; psicolôgica, sobre a qual pouca gente
fala ou trabaiha; e sexual. Todos esses tipos de violência são malditos, mais
especificamente a violéncia sexual, que estudei durante dois anos; acontece
de forma barbara, contra meninas e meninos, embora menos em relaçao a
estes. Em relacao as meninas, acontece de uma maneira que não dá nem
para imaginarmos. E onde? Dentro de casa. Por quem? Pelos parentes; em
especial, pasmem os senhores, pelo prOprio paL

0 tempo é curio e you respeitá-lo, mas quero dizer outra coisa. Eu gostaria
muitIssimo que os senhores, na eiaboração do piano, refletissem urn pouco
mais a respeito de direitos sexuals e reprodutivos. Sel que é difIcil. Essa é
minha terra; meus familiares são daqui, e sei das dificuidades em
enfrentarmos ternas que são tabu, como sexo e reprodução. Mas vejo que
estamos chegando ao final do miiênio, e não faz sentido não terrnos urn oihar
para o prOximo. E ja tive a informaçao, pelo Deputado coordenador da Mesa,
de aigo que queria ouvir. Alias, fiz uma pergunta, esperando ouvir urn "sim"
como resposta, e ele me respondeu exatamente "sim"; se a resposta fosse
'não", eu iria ate sugerir, mas eie me disse que já haviarrf pensado no
assunto: que esse piano que a sociedade civil está fazendo aqui será
apreciado e aprovado. Então, e urn piano da sociedade, do Estado de Minas
Gerais. isso é rnuito importante. Mas vejam: não podernos ficar para trás.
Corn Iicenca, Sra. Igreja, a senhora é maraviihosa, mas ha certos assuntos
que cabem a privacidade e a cidadania de cada urn, e o assunto da
sexualidade e da reprodução e, tipicamente, urn que precisa ser revisto. E,
efetivamente, digo aos senhores: por favor, reünam-se mais vezes, se
necessánio, mas nâo o deixern de lado.
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Quero, então, dizer que esse documento, que trata desses temas, não foi
feito apenas a partir de nossa cabeça e militância de mais de 20 anos, mas
também da ieitura e de estudos aprofundados sobre todas as conferências,
das quais o grupo que escreveu o documento participou, ouvindo, emitindo
opiniöes e introduzindo novas coisas. Eu mesma, essa "pessoinha" que vocés
vêem aqui, participei, praticamente, de todas as grandes conferências. Quero
dizer que a Brasil assinou os docurnentos, as declaracOes, tudo, mas não
está, no ordenamento juridico nem na mentalidade, acompanhando o que foi
assinado. Então, convido as meus conterrãneos a reverem esses assuntos. E
que tenham coragem: descuipe-nos, Sra. Igreja, mas, sobre certas coisas,
varnos decidir como cidadãos; depois, podemos ate ir a missa, conversar.

Quanto ao direito ao desenvoivimento, sO quero saiientar que tambérn
tenho uma contribuição que considero ligada a uma preocupacão que foi
manifestada aqui. Uma pessoa disse que estava tendo algurnas dificuldades
corn relação ao ti-abaiho escravo. Não usamos exatamente esta expressãO,
mas está aqul, no conjunto. Não you ler tudo, porque ja passei muito do
tempo e peco desculpas a todos, principalmente ao coordenador da Mesa.
"Todas as pessoas tern direito ao trabaiho lucrativo, a iivre escolha de seu
trabaiho, a proteção contra o desemprego, as condiçOes de trabaiho seguras,
eqüitativas e satisfatOrias e a urn nIvei de vida adequado". Tern muito rnais
sobre o trabaiho escravo, mas, em função da hora, you ler somente este.

Quanto ao direito ambiental, que é a ültimo eixo, you ler uma coisa que
acho bonita. A responsabilidade "transgeracional". Acho a paiavra
"transgeracional" a maxima. Não temos responsabilidade somente corn Os

nossos flihos e netos - e you ser avO pela 5a vez -, e, sim, uma
responsabilidade "transgeracional", que transcende muito a nossa famlila
micro, pequena, a que está próxima. Temos que ter responsabilidade corn as
prOximas geracoes, e não so corn aqueles que, por sangUinidade ou não,
dependem de nOs. A responsabilidade "transgeracional", a igualdade de
geraçoes, a solidariedade e a paz, o respeito pelos direitos humanos e a
Cooperaçao entre as Estados são as bases para a nealização do
desenvolvimento sustentávei e a conservação do meio arnbiente.

Não escutei ainda - não sei se fui desatenta - nada sobre o meio ambiente.
Nao tern ou sená que bobeei? Tern? Tudo bern. Vou panar par aqui, pedindo
que deem uma lida no que fizemos sobne a meio ambiente. Levamos cinco
anos pana nealizar a tnabalho, mandando-o pana Ia e para cá, escutando
Criticas e meihorando-o. Nem que seja corn urna "virgulazinha", vamos poder
ajudar. Voces vão neceber esse documento, corn uma folha dentno. Gostania
de pedir alga a vocés. Este documento já foi entregue na ONU, em dezembro

ME
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do ano passado. Nôs, do CLADEM, vamos entregá-lo corn milhares de
assinaturas. Queria que vocês, de Minas, da minha terra, me ajudassem a
coiher estas assinaturas. Dentro do documento, ha uma folha para
assinaturas individuais. Na ültima página, vai ter urn escrito que mostra urn
esboço para que as entidades presentes mostrem sua solidariedade e apoio.
Vamos levar tudo isso a ONU, em dezembro deste ano, como contribuição e
cornemoracâo a Declaraçâo Universal dos Direitos Humanos.

Então, de forma alguma, estamos nos preocupando apenas corn Os flO5SOS
netos. E uma preocupação de nOs, mulheres, corn os hornens e as muiheres
do século XXI.

Palavras do Sr. Flávio Saliba Cunha
Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para

participar deste seminário, o que faco corn muita honra.
Gostaria, também, de parabenizar as professoras Cândida e Silvia, pelo

que falaram. Quero pedir desculpas a platéla, porque a minha fala vai ser urn
pouco mais ãrida, urn pouco menos comovida, porque optei por urn tema
mais teórico, urna vez que nao sou militante em tempo integral dos direitos
hurnanos. A minha fala, necessariamente, tern de ser urn pouco mais
académica, sempre corn urn olho na teoria e outro na prática, mas o que
pretendo fazer é trazer urna contribuição teôrica sobre a ternática da
cidadania, para que possarnos orientar urn pouco rnais as acöes práticas na
luta pela conquista dos direitos de cidadania e dos direitos humanos.

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que vejo uma pequena diferenca, que
you explicar, entre direitos humanos e direitos de cidadania. Os direitos
hurnanos parecem-me mais ligados a novas conquistas. Hoje, quem está
lutando pelos direitos hurnanos está lutando por novos direitos, como, por
exemplo, o direito das minorias, ernbora tenhamos outro tipo de luta,
efetivamente mais ligado a cidadania civil, pela arnpliacão dos direitos da
cidadania civil. Mas acho que boa parte dessa luta, as vezes, se relaciona
rnais corn os direitos sociais, corn a cidadania social que propriamente corn a
cidadania civil.

Se vocês me permitirem, you me desculpar novamente, rnas you abordar a
questão teoricamente. Assim, em primeiro lugar, gostaria de dizer que o
grande teOrico da cidadania, o inglés Marshal, tern urn estudo clássico sobre
a cidadania, em que faz urna divisão entre os direitos civis, os direitos
politicos e as direitos sociais. De certa forma, ele estabelece uma relaçao dos
direitos civis corn o final do sec. XVII e o sec. XVIII, em que a cidadania civil
estaria vinculada aos direitos básicos, que haviam sido conquistados no
Prirneiro Mundo. Os direitos politicos foram tratados a partir do sec. XIX, e as
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direitos sociais, durante 0 sec. XX. Ele diz que os direitos de cidadania
coincidem corn a evolução da sociedade capitalista.

A cidadania da forma como entendemos está Iigada intrinsecamente ao
capitalismo. Quais eram Os direitos civis? 0 direito de ir e vii, o direito de
contrato, 0 direito de liberdade, inclusive da força de trabalho. Marx tarnbérn
fala nisso. A cidadania civil seria essa liberdade, alérn do direito de contrato.
Não havia mais trabalho escravo nem servidão. Nesse momento é que se
estabelecem os direitos fundamentais da cidadania civil.

Marshal disse, por exemplo, que, quando a cidadania polItica tentou
emergir, na Inglaterra, em 1832, Os direitos civis já haviam sido conquistados
ha mais de urn século. Por que estou dizendo isso? Porque necessariarnente
a cidadania, da forma como se rnanifestou historicarnente no Ocidente, näo
tern muita Iigação corn a luta polItica, trata-se de urn fenôrneno mais
estrutural. Ou seja, são condiçöes estruturais de ernergéncia da cidadania. E
isso que Marshal coloca, e podemos deduzir isso claramente do que ele
disse.

Por outro lado - não adianta recorrer a teoria sobre a cidadania pós-
Marshal, porque pouco se evoluiu nesse sentido -, mas podernos recorrer aos
clássicos, corno Durkheirn e Marx. Para Marx - ele não o diz explicitamente,
não usa o termo cidadania -, é o rnercado que gera cidadania civil, através de
dois elernentos fundamentais que ernergem junto corn 0 capitalisrno: a
igualdade e a Iiberdade.

Então, as noçOes de igualdade e liberdade ernergem do mercado.
Evidenternente, ele está falando sobre urn mercado de concorrência perfeita,
não está falando sobre urn mercado rnonopolista. Por sua vez, Durkheim diz
que a sociedade somente se reproduz, so continua a existir no dia seguinte
em virtude da existência de algurn tipo de argarnassa, denominada por ele de
solidariedade. Quais SO Os fatores, o que acontece dentro das sociedades,
fazendo corn que elas sobrevivarn, corn que elas se reproduzam, corn que
elas continuem existindo? Essa e uma preocupacão generalizada, é urna
preocupaçao sociolOgica básica: corno a sociedade se reproduz?

Pois bern: Durkheim, ao iniciar sua analise, propöe dois tipos de
Solidariedade A solidariedade mecânica, que seria a que viria da tradição, da
revelacao, dos hábitos e dos costumes, a qual corresponderiam sociedades
menos complexas, como as sociedades tribais, os clãs, etc. A solidariedade
mecanica, ele opöe a solidariedade orgànica, que ocorre nas sociedades
modernas e e deterrninada pela crescente divisão do trabalho. Ele diz - e ai,
Certamente, está se referindo ao perIodo dele, no sec. XIX, em que ocorrerarn
bruscas rnudanças na sociedade européia - que a solidariedade mecânica
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tende a dar lugar a orgânica, porque os valores, as tradiçOes perdem sua
eficácia corn a rnudança social, e você näo tern outra solidariedade que possa
substituir a mecâriica senão a que decorre do rnercado, da divisão do
trabaiho.

Então, essa nocão de solidariedade nas sociedades rnodernas, onde está a
base da cidadania civil, não é voluntária, nao e urna solidariedade que
decorre do nosso espirito cristäo, da nossa bondade individual. E uma
solidariedade estrutural, consequéncia de urna crescente intensificacão da
divisäo do trabalho, que gera normas e regras de comportamento. Então, ele
diz que essa crescente divisão do trabalho, essa crescente especializacâo
das funcöes e dos papéis sociais ira gerar urn nUrnero enorrne de norrnas,
que irão surgindo e regulando essas relaçoes. Essas norrnas dizem respeito
aos direitos e aos deveres. Que direitos e deveres são esses?
Evidentemente, são os direitos fundarnentais da cidadania civil. 0 que eu
quero dizer corn tudo isso? Quero dizer que a cidadania civil, historicarnente,
está intrinsecarnente ligada a solidariedade que decorre da divisäo do
trabalho e, portanto, está intrinsecamente ligada ao trabalho regular.

Marshal, teórico da cidadania, diz que o direito básico da cidadania civil é o
direito ao trabalho. Na visão dele, o trabaiho e essa interdependência que se
estabelece entre os individuos através dos papéis e das funçOes especIficas
que desernpenharn na divisäo do trabalho é que irão garantir, sobretudo, a
partir dessas norrnas, desse conjunto de direitos e deveres, a formação do
cidadão. Então, a cidadania civil está estreitarnente ligada ao trabalho.

Pois bern, isso nos coloca alguns problernas. Por exernplo, o Prof. Cândido
nos diz: "Nás somos autoritários, sornos ruins, nós é que excluimos, e,
portanto, o poder e a economia é que se tornarn exciudentes". Eu perguntaria
o seguinte: somos ruins por natureza? Que tipo de ruindade é esse? Eu
tentaria responder essa questao dizendo que sornos uma sociedade menos
solidária, porque vivemos numa sociedade exciudente, uma sociedade
capitalista que nâo se realizou plenamente, da forma corno palses do Prirneiro
Mundo se realizaram. Ora, se é a divisão do trabalho que gera essa
solidariedade - porque não e urna solidariedade que dependa de nossa
vontade, e urna solidariedade estrutural, fundada na divisão de papéis e de
funcOes sociais -, talvez possarnos dizer: nossa sociedade é urna sociedade
rnenos solidária. Não são todos os segrnentos sociais que estão incluidos na
divisão do trabalho. Claro que boa parte da sociedade está incluIda, está
empregada, está participando desse processo de divisão do trabalho. Claro
que boa parte dos trabaihadores está incluida, está ernpregada, está
participando desse processo de divisão dos trabalhos. Dizernos que estamos

53

numa sociedade excludente porque muita gente estã exclulda por não ter o
direito básicO da cidadania civil, que e o direito ao trabalho. Nesse sentido, é
uma sociedade menos solidária, que não funciona adequadarnente. Quando
estudamos cidadania no Brasil, para qualquer autor que a gente leia, de
Wanderley Gullherme dos Santos a Otávio lanni, a falta de cidadania no Brasil
é atribulda ao autoritarismo, as extremas desigualdades e a pobreza. Eu diria
que 0 autoritarismo exerceu o seu papel ao irnpedir, de fato, o acesso a
cidadania polItica, porque a cidadania civil não tern nada que ver corn o
autontarismo. Cidadania civil vocé encontra no mercado. A cidadania polItica
foi prejudicada, mas, corn o firn da ditadura, eu diria que ternos dernocracia
poiltica e, portanto, temos a possibilidade clara de participar, de ter a
cidadania politica.

0 outro tipo de argumento é que as extremas desigualdades e a pobreza
impedem a cidadania. Eu diria que sirn, mas sO indiretamente, 0 que importa
é ter trabalho. Não adianta você redistribuir riquezas se nao gerar trabalho. E
fundamental que todos estejarn integrados ao processo de trabalho. Al vocé
tern uma cidadania civil completa, redonda, bern acabada. 0 rneu argumento
no final da histOria toda e que Os prOprios direitos politicos e os direitos
sociais, ou direitos hurnanos, tudo isso vai depender da qualidade da
cidadania civil, porque ela precede o direito ao trabalho, a liberdade de ir e vir,
a liberdade de contrato, tudo isso precede a cidadania polItica e social. A
cidadania politica é importante para que lutemos pela liberdade, para que
luternos pelos direitos. A participação pura e simples não vai resolver o
problema. Então, isso e urn ernpecilho a realização da plena cidadania no
Brasil.

Born, comecei a falar aqui se somos rnaus, se somos autoritários. Acredito
que sim, mas isso não e congénito nem hereditário. Acho que sornos
autoritarios porque ternos urn nIvel de cidadania civil baixo. Quando vocé tern
emprego para apenas urna parcela da sociedade e apenas essa parcela está
envolvida no processo de trabalho e no processo de divisão de trabalho
social, a solidariedade é frouxa, porque essa solidariedade implica
Interdependêna entre os individuos, entre Os seus papéis sociais e entre as
Suas funçaes. E essa a idéia de solidariedade em Durkheirn. Então, claro que
essa e uma sociedade frouxa. E claro, tarnbém, o que acontece nessa
passagem da sociedade tradicional para a sociedade moderna. NOs
Perdemos os valores tradicionais, fundados na autoridade, no paternalismo,
etc., mas não conseguirnos assurnir a rnodernidade, não conseguirnos nos
InSerir totalmente dentro da solidariedade orgânica, dentro da divisão do
trabalho, que efetivamente regula a convivência civilizada nas sociedades
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modernas. Dal também decorre urn traço cultural fundamental no Brasil: o
famoso jeitinho. 0 que é esse jeitinho? E essa indecisäo, essa indefinicão - ao
invés de resolver os problemas universalmente, contratualmente, como deve
ser na sociedade moderna, voce recorre ao paternalismo, ao parentesco, da
solidariedade mecânica, para solucionar problemas do contrato, que é tipico
da sociedade moderna. Ou seja, não temos urn tipo de solidariedade que já
se fol, nem temos urn outro, que, em principio, é o mercado e a divisão de
trabalho. E não conseguiram faze-b, porque é urna economia exciudente,
onde você tern muitos desempregados e a taxa de subemprego é muito
elevada. Então, é uma situacão de transicao, diria de transição eterna, que
está se arrastando por muito tempo. Por isso é que somos maus, autoritários.
As regras da modernidade estão all, mas nao ternos muita necessidade de
usar o contrato e as regras da modernidade se podemos recorrer a famIlia, a
consangUinidade, as regras da sociedade tradicional. E isso que faz essa
ambigUidade na sociedade brasileira.

O que estou querendo dizer corn tudo isso? Não estou querendo dizer que
não devamos lutar. Os direitos humanos estão ai, rnas essas nossas lutas,
como a das minorias e a da mulher, estão no Primeiro Mundo, são novas
lutas que vieram se agregar aos direitos civis convencionais, tradicionais,
gerados pela divisäo do trabalho. Portanto, a nossa tarefa é muito mais
complexa, muito mais árdua.

Gostaria, também, de chamar a atencão para o fato de que, no meu
entender, a luta pela inclusão econãmica, pelo trabalho, ainda constitul 0
elemento fundamental da sociedade brasileira, para que possamos
efetivamente estender os direitos politicos, soclais e civis a toda a sociedade.
E preciso termos isso em mente. Se divisão do trabalho e mercado,
historicamente, foram capazes de gerar essa solidariedade orgànica, ou
foram capazes de gerar solidariedade, e se não temos de imediato a
perspectiva de socialismo, acho que a luta pebos direitos humanos não é
incompativel corn a luta pebo desenvolvimento, ainda que dentro do marco
capitalista.

O capitalismo e péssimo, é muito ruim em paises subdesenvolvidos. Mas,
no Primeiro Mundo, ele foi capaz de gerar cidadania, de gerar bem-estar, de
diminuir as desigualdades. Então, acho que a luta pelos direitos humanos não
passa necessariamente pela luta contra o sistema capitalista, passa pela luta
contra os excessos do capitalismo selvagem, mas de forma alguma é
incompativel corn a luta pebo desenvolvimento, ainda que dentro do marco
capitalista.

Essa 6 outra conversa, 6 urn outro problema, tendo em vista a gbobalização
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e uma série de questOes macroestruturais que, de certa forma, tern impedido
que o Brasil avance nesse sentido. Muito obrigado. (- Palmas.)

Comentários dos Coordenadores dos Grupos de Trabaiho
0 Sr. Alvino CustOdio de Souza - Estava refletindo urn pouco sobre alguns

momentos dos colegas conferencistas, e trés pontos chamaram-me a
atencâo. Urn deles foi quando se fez referenda a urn dificultador de acesso
aos direitos hurnanos e a cidadania: o fator cultural. Fiquei me perguntando se
isso teria atguma relacão corn, por exempbo, o inconsciente coletivo de Jung
ou se estávamos fabando em urna linguagem cultural, mais voltada para a
cultura brasileira, antes do processo de civilização, e qual seria a condição de
sujeito dentro de uma relação envolvendo a midia na constituição e na
internalização desses vabores culturais. Então, poderiamos estar trabalhando
corn a perspectiva de ultrapassar e compreender esse mecanismo para
direcionar a nossa intervençao.

0 segundo ponto é relativo a questão da possibilidade de haver ócio ou
não, e, se houver, se a automacäo, o desenvolvimento tecnobOgico, val
fiexibilizar a possibilidade ou a demanda do nümero de trabaihadores, e se
ainda assim a grande referéncia para se atingir a cidadania passaria
obrigatoriamente pelo mundo do trabalho ou por urn outro mecanismo, urn
outro paradigma de redistribuicào de riquezas.

São duas questOes muito complexas, e comecei pensando urn pouco a
partir da Revolução Francesa para cá. Talvez porque o modelo do Estado
corn a divisão de Poderes - Legislativo, Executivo e Judiciário - tenha se
originado naquele momento, quando acreditávarnos ser posslvel o Estado
Implementar os direitos fundamentals humanos. Se fizermos urna analise
quantitativa desse periodo vamos ver que o Estado tern se mostrado ineflcaz
para implementar a igualdade social. Se essa premissa for verdadeira, aqui
riao estaremos fazendo uma proposta de, então, nâo ir pela institucionalidade
ou nao reconhecer ou achar que não precisamos mais do Estado, mas assim
como houve momentos da nossa histOria em que fol preciso haver urn
enfrentamento que mexia corn a relaçao de poder compreendido pebo ato da
concepçao , não intervirmos como o movimento social vem intervindo no
processo, mas intervir na area das grandes deliberacoes politicas. Vou dar o
exempbo do Conselho Monetário Nacional, de a sociedade civil ter acesso, de
fato, porque sabemos que ele é urn forum deliberativo e que uma série de
acoes não passam sem ser ouvidas por esse Conselho. Então a grande
reflexao que eu gostaria que fizéssemos é sobre a hora de revermos
Criterlosarnente a acâo do Estado do ponto de vista de irnplementaçäo dos
direitos humanos, por meio de suas politicas pUblicas, e a questao da
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sociedade civil não estar reunindo esforços para também constituir urna nova
esfera de poder e, assim, a partir dai, participar da concepção e da
implementaçäo de polIticas pUblicas que deem conta de difundir os direitos
humanos através das politicas püblicas.

o Sr. Coordenador - Informamos a Sra. Maria Izabel Ramos de Siqueira
que sobre a denüncia pode ser apresentada moção para ser apreciada
quinta-feira pela plenária final.

A Sra. Maria Izabel Ramos de Siqueira - Muito obrigada. Corn certeza
apreciaremos a mocão na plenária final. Em função de o nosso Grupo ter
ficado ate as 4 horas discutindo sobre subitens, perdemos essa primeira parte
da plenária parcial de hoje. Entretanto, notei, no Ultimo paragrafo da faa do
Sr. Flávio Saliba Cunha, que me precedeu, urna divergência de compreensão
que foi colocada no nosso grupo, entäo não P0550 deixar de levantar essa
preocupaçâo. Quando no inIclo da discussão do nosso grupo não sablarnos
se apresentávamos as propostas corn itens apenas ou se faziamos urn
preâmbulo simples, bern singelo, fol levantado que nào conseguiremos
direitos humanos e cidadania, não conseguiremos se não for nurna sociedade
que busque a igualdade de direitos.

Cidadania, para nOs, quer dizer igualdade de direitos. Cidadania significa ter
direito a ter direitos. E entre nôs, do Grupo 1, isso foi muito discutido. Numa
sociedade que privilegia o lucro, numa sociedade em que a maioria é
discriminada, numa sociedade em que a maioria é aljada do poder de
decisão, não vamos implementar direitos humanos. E não varnos irnplernentar
porque, corno o Sr. José Gregori falava ontem, o Brasil é urn dos paises do
mundo onde tern que haver mudanças profundas para que mude o seu
patamar de violência. Que mudanças profundas são essas? Como os
cartOrios brasileiros, que visarn ao lucro, poderão abrir mao da certidão de
nascimento, se o que eles querem é o dinheiro? Eles não vão abrir mao
disso; não criernos ilusöes. Quem pensa em direitos hurnanos tern que
pensar, ern primeiro lugar, na distribuiçao rnelhor da riqueza, na melhor
distribuiçao do poder "lato sensu" e numa reforma agrária séria.Se queremos
entender o direito a vida corno urn direito primordial, urn direito a urn trabalho
digno como urn direito hurnano, principal, temos que pensar nurna outra
estrutura para o nosso Pals.

0 nosso grupo discutiu exaustivamente os subitens. Em todos os titulos
acrescentamos coisas, mudarnos a formulaçao, preservando o conteUdo,
retirarnos algumas propostas e acrescentarnos outras. Não cabe aqui agora
levantar todos os itens, porque demorariamos horas. Creio que deixamos
para a plenária final a discussão de assuntos que foram debatidos
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exaustivamente e não chegamos a urn consenso. Então deixamos para a
plenária final ternas que nao conseguirnos colocar corno propostas
majoritárias do grupo. Tiramos tarnbém algumas moçães que devem ser
apresentadas na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e outras para
serem apresentadas no Estado de Minas Gerais.

Acho que P0550 colocar so isso, a não ser que me deem tempo para falar
sabre os subitens. QuestOes como prostituição, homossexualismo e
transexualismo foram debatidas profundamente, e chegarnos a urn
documento que reflete o nIvel de discussào que tivernos. Tivemos a
participacão da grande rnaioria das pessoas do grupo. Muito obrigada.

A Sra. Silvia Pimentel - Izabel, boa-tarde. Fiquei corn muita pena de que o
Grupo 1 nao estivesse aqui presente, principalmente porque a minha fala, que
dizia respeito a homens e mulheres, era a partir de urn olhar feminino. Tenho
impressão de que você ja conhece nossa proposta. Inclusive salientei pontos
que dizern respeito a vários outros grupos, que poderiarn tirar algum proveito.
Gostaria de passar a você, Izabel, e ao Grupo 1, esse material. Você deve t6-
lo visto em versOes anteriores. Mas essa e a ültirna, a final, a que já está na
ONU. E a contribuição oficial do Cornitê Latino-Arnericano do Caribe para as
comemoraçoes do 500 aniversário da Declaraçao dos Direitos Humanos.
Vocês falaram que ainda não fecharam e, por isso, ainda mais que os outros,
flâo sO pela temática, como também pelo fato de que ainda precisam
trabaihar mais do que os outros, talvez possam se inspirar num trabalho de
Cinco anos de vários nornes, inclusive 0 meu.

Queria, Izabel, embora seja urna rnatéria de seu grupo que vai ser votada
na quinta-feira, deixar aqui - tenho legitirnidade para isso na medida em que
ful convidada e escutei a denüncia que você acabou de fazer - o rneu abraço
para você, para todo o Grupo 1 e para os presentes. Quero também
cumprimentar o Deputado que, no rneu entender, está encarninhando de
maneira satisfatOria as coisas.

Entendo ser bastante grave o que você denunciou. Penso que efetivamente
o importante é exercer a cidadania na prática. Espero que vocés exerçarn
essa cidadania na prática, na quinta-feira. A parte da Izabel e da Patricia foi
muito bern feita. A elas, meus curnprirnentos e rninha solidariedade.

Esclarecimentos sobre os Debates
o Sr. Coordenador - Varnos dar inicio aos debates. A coordenacão informa

ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos
Conferencistas. As questOes poderão ser encaminhadas por escrito ou
Oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possarnos agilizar os debates,
SOlicitarnos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
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identifiquern, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das
saudaçoes pessoais. Cada participante disporá de ate dois minutos para a
sua intervenção.

Debates
O Sr. Puhuy PataxO - Boa tarde a todos. Meu nome é Puhuy, sou ex-

cacique da tribo pataxó e Presidente da Associação Esportiva da nossa
aldela. Gostaria de saber o segunte: estamos discutindo muito sobre Os
direitos humanos. A discussão é muito importante. So que direitos humanos
não existem para os pobres. Na verdade, o pobre näo tern o direito que está
na Constituiçao brasileira. A minoria é muito oprimida, principalmente o nosso
povo indigena no Brasil.

Falam dos direitos humanos, e estou aqui, pela primeira vez, participando
de urn seminário. Tenho uma grande preocupação, porque muitas causas dos
indIgenas no Supremo Tribunal Federal estão engavetadas, corno no caso do
indio que foi morto por fazendeiro, pistoleiro, e como no caso do Galdino, que
foi para a justica comum. Os corruptos de Brasilia pisam em cima, e nada é
resolvido. Que direitos humanos são esses? Isso é direito? Esse é o direito
que o india tern? Que o brasileiro tern? Que as pobres tern? Essa é a nossa
preocupação.

Gostaria de dizer também que queremos justica, que queremos as direitos
humanos realizados; näo os queremos somente no papel, engavetados e
pisados por aqueles bandidos que estão em Brasilia. Era isso que queria
falar. (- Palmas.)

0 Sr. Cândido Grzybowski - Agradeço muito sua questäo e sou o primeiro a
reconhecer que estamos longe de ter uma sociedade pautada pelos direitos
humanos. Aqui afirrnei, inclusive, que estamos longe de ser uma sociedade
pautada pela cidadania, corn a que urn colega de mesa, na sua concepção,
discorda urn pauco. Eu dizia que as direitos humanos são, hoje, uma
referenda. Eles são impartantes enquanto mudança cultural, na medida em
que estamos criando urna cultura de direitos humanos neste Pals, na medida
em que quem não tern direitos se apropria de direito e a afirma enquanto
cidadania. Al não e o conceita das ciências sociais, mas uma apropriação,
uma expressao da própria vida que qualifica o tipo de relação em que está
inserido que é importante. Nós, no IBASE, desenvolvernos campanhas de
educaçao para a cidadania, para tornar os direitos humanos uma referenda
prática, capaz de permitir a organização do própria modo de pensar a
realidade social. Ter e não ter direitos ao invés de ter ou não ter certas coisas.
E a coisa vista como direito. Direito a terra, direito a casa, direito a trabalho.
Direitos, direitos e direitos coma referenda cultural e tambérn coma medida. A
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negação de direitos na prática, que é uma qualidade nova de inserção social,
quando a referência da luta passa a ser direito. Eu venho do Rio, onde ha
gente lutando, em condicoes extremamente difIceis, contra sua exclusão
social, numa luta de salve-se quem puder. As favelas do Rio estão dominadas
pelo crime organizado, que nOs, brasileiros, condenamas. Essa referência da
prática, nas favelas, da exclusão social exclui a próprio Estado que temos,
que não consegue organizar a vida nesses lugares, é a expressão de uma
situacâo limite em que a lei do mais forte é a mesma lei que leva a cercar-se
urn condominia privado na Barra da Tijuca. E a essa cultura que estau me
referindo quando falo da necessidade de mudanca cultural. Enquanta não
aceitarmos que se façam poilticas priaritárias para garantir direitos humanos a
quem nao tern, vamas entrar nessa logica de exclusäo, nos protegendo da
exclusão social. 0 India vai gerar prablema e será urn inimigo nosso em vez
de ser detentor de direitos como todos acharnos que deve ser. A ünica base
de entendimento social e de recanstrucãa da nossa sociedade é essa. Não
acho que nossa cultura seja perversa por natureza, acho que nossas classes
dominantes querem nos irnpingir issa, a que e muito diferente. (- Palmas.)
Somos urna sociedade que, antes de ser sociedade, teve Estado, teve porte,
teve forte militar, teve conquista, destruição de indios. Depais fez-se a
economia. So muita recentemente nós mesmos fizemos a sociedade. São
vocês mesmos que tern de arganizar a pova indIgena para reivindicar seus
direitos. Issa nãa vern coma dádiva. Esse processo de reconstrucao da nossa
cultura, de reencantra corn nós rnesmos é que nos permite acreditar neste
Pals. Acredito muito nas possibilidades e acha que nãa somos, coma
sociedade, condenados a viver isso. Temos a possibilidade de mudar isso. Eu
sempre achei que a primeira tarefa e mudar quern nos domina.

Alias, a prirneira coisa que fizemos cam a dernocratização no Brasil fol criar
flOvos adversárjos. Excluirnos as mais autoritários, as rnais brutos e violentos
e, agora ternos adversários diferentes. E uma coriquista, larnentável
Conquista, mas nãa deixa de ser uma canquista. Temos urn processo de
COflStrucão de uma nova sociedade baseada nos direitos humanos.
Realmente acredito nessa possibilidade e na universalizaçãa da cidadania
exatamente porque ela está sendo aprapriada, enquanta cancepção de
direitos humanos par quern não a tern. A cidadania da Revaluçãa Fraricesa
de Rousseau era uma cidadania excludente a seu moda. Recanhecia-se 0
trabalho, e nãa se reconhecia a diversidade. Ate haje, na Franca, par
exempla , ser bretão é urn prablerna, ser corsica é urn prablema. Ate hoje,
Corn toda essa glabalizaçãa, a Unica mercadoria que não tern liberdade de
Ci rcular livrernente no mundo chama-se gente. Não existe politica restritiva a
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cidadania universal mais radical do que a polItica migratOria dos paIses
desenvolvidos. E os mineiros do Vale do Jequitinhonha tern experiência
concreta na came. Enfim, temos esses problernas como tarefa. Eu diria que
estarnos no born caminho. Estamos, sim, construindo urna cultura diferente,
56 que ainda nao é a cultura hegemônica. Näo é a cultura que pauta o nosso
modo de viver em sociedade, o nosso poder e a nossa econornia. Trata-se de
urna cultura possivel hoje. Os direitos humanos podem se tomnar regra
universal no Pals. NOs podernos levar esse diálogo a frerite.

O Sr. Coordenador - Pergunta de Liliane Resende, do SIND-UTE, Para o
Prof. Flávio Saliba: "Em que momento no Programa Nacional de Direitos
Humanos a universalização dos direitos civis incorpora a noção de cidadão
como contribuinte, gerador de impostos?".

O Sr. Flávio Saliba Cunha - Creio que a luta pelos direitos humanos, nesse
caso, independe do fato de a pessoa ser ou não urn contribuinte. Eu diria que
a cidadania civil, sim, sempre esteve ligada a idéia de trabalho e a igualdade
entre direitos e deveres: pagam-se impostos, recebem-se serviços. Mas, corn
relacäo aos direitos humanos, acho que isso não acontece, porque Os direitos
humanos são, em geral, movimentos voltados efetivamente Para pessoas que
se encontram estruturalmente excluldas. Os direitos humanos contemplarn,
hoje, ideais mais novos, mais recentes, corn os quals as pessoas não se
preocupavam no passado: os deficientes, as minorias sexuais, etc. Acho que
direitos humanos e, por excelência, urn movimento humanista, no sentido de
que tenta garantir a todos a existência. A cidadania civil, da forma como eu a
vejo, da forma como a tenho estudado, implica urn lugar de trabalho dentro da
sociedade, implica uma funcão, urn papel social corn reciprocidade dentro da
divisão do trabaiho.

O Sr. Coordenador - Pergunta de Cristianne Werneck, da Escola de
Educaçao Fisica da UFMG Para o Prof. Cândido Grzybowski: "Numa
sociedade contraditória corno a nossa, fica difIcil desenvolver polIticas
pUblicas de lazer em uma perspectiva critica e criativa, uma vez que a lazer
ainda e considerado algo supérfluo e dispensável na vida bas pessoas.
Contudo, o lazer e urn direito social e, na nossa Constituicão, vem ao lado da
educaçao, da saüde, do trabalho, etc., e as propostas mais participativas
(exemplo: orçamento participativo) vèm destacando a sua importância Para a
promoçao da qualidade de vida das pessoas. As comunidades reivindicarn
cada vez mais espacos e vivéncias educativas de lazer. Nesse sentido, como
o lazer pode contribuir Para a democratização social e Para o respeito a
diversidade cultural, na luta pela garantia dos direitos humanos?".

O Sr. Cândido Grzybowski - Bern, you responder a essa pergunta corn urn
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exemplo prátiCo. A cidade do Rio de janeiro foi candidata a ser sede dos jogos
olimpicOS de 2004. Nôs, do IBASE, e varias organizaçöes da sociedade civil
do Rio de Janeiro nos colocávarnos urn dilema: teoricamente, trata-se de
lazer, mas, na verdade, a olimplada é uma forma competitiva exacerbada,
corn a qual apenas alguns privilegiados ganham. Mas dizIamos: não precisa
ser assim. 0 esporte, na sociedade, não precisa sem isso. E impusemos uma
condição - vamos dizer urna condicionalidade - cidadä-social a candidatuma do
Rio. Então, a Betinho chegou na frente do cornitê olirnpico e disse: podemos
mobilizar a sociedade contra, se isso for feito de forma que a sede ollrnpica
tenha que ser exclulda da cidade do Rio, se tiver que sem criada uma barreira
Para impedir que Os favelados apareçam; mas podemos ser a favor, se ate
2004 forern garantidas algurnas rnetas de universalização ligadas ao esporte.
E claro que Para que a esporte e a cidadania andem juntos, necessariamente
não podemos ter farnintos, todos devem estar bern alirnentados, frequentando
escolas, etc. Enfim, criamos algumas metas socials a serern cumpridas ate
2004; na verdade, isso seria urna olimplada social Para viabilizam a outra
olimplada. Mas a compromisso de nossas elites dirigentes näo foi grande
coisa, e o Rio perdeu sua chance de ser sede dos jogos ollrnpicos. Porém,
continuamos corn a idéia - que, alias, está sendo uma prática interessante no
Rio - de lidarmos corn o esporte e a lazer corno urna variável importante na
reivindicacao de qualidade de vida nas favelas. De fato, a urbanizacão das
favelas está se dando a partim das quadras de esporte, politica que se iniciou
corn esse processo.

O Sr. Coordenador - Pergunta da Sma. Miriam Cabral Pedrosa, estudante de
Direito da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, Para a Profa. Silvia
Pirnentel: "Coma a senhora enquadraria a direito na inclusão social dos
presos e presas, sabenda que, atualrnente, eles näo tern nern a rnlnirna de
garantia dos direitos humanos?".

A Sra. Silvia Pimentel - Obrigada pela pergunta, Miriam, mas quero Ihe
pedir urn segundo, pois eu gostaria de fazer uma obsemvacão em relacâo ao
que o Prof Cãndido acaba de dizer. Quando essa pergunta foi feita, fiquei
corn muita vontade de que ela tivesse sido dirigida a rnirn, pomque valorizo
Irnensamente tanto a lazer coma o esporte. E claro que, de certa rnaneira, a
esparte pode ser entendido coma uma forma de lazer, mas, na vemdade, ele é
muito mais do que lazer, do qual guarda grandes diferenças - mas näo varnos
entrar nessa discussäo conceitual, pois não é a caso.

O que quero dizer e que lazer e esporte são absolutamente necessárias
Para que qualquer crianca seja saudável. Parece incrivel, rnas e verdade: 0
lazer e a esporte ajudam a crianca a ser saudável. Os estudos estãa
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mostrando que essas crianças, mesmo as pobres, que não tern onde morar,
ficam em frente a televisão - pois sabemos que mesmo os excluIdos tern
televisão e ficam por horas e horas assistindo ao lixo do lixo do mundo, que e
a televisão brasileira. Assim, ja tern muito benefIcio corn qualquer lugarzinho
onde possam jogar uma bolinha, pois o esporte - para trabalharrnos sO corn o
esporte - ajuda a formação biopsicossocial da criança.

Não e a toa que conhecernos, sabemos e acompanharnos as crianças,
inclusive hoje, eu, como avO, acornpanho o que significa o esporte no
desenvolvirnento dessas crianças nesses vários aspectos que abordamos. Ha
ainda o aspecto da cidadania e da auto-estima.

No mornento, estou coordenando uma pesquisa, em São Paulo, sobre a
implernentacao do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tenho visitado
todas as FEBEMs da vida. Salo de 16 muitas vezes corn vontade de chorar e
outras vezes, chorando. Outro dia fiquei contente, porque inauguraram uma
piscina nurna delas, em lugar horrivel. Dormiarn trés meninos nurn Unico
colchão. Não tern lugar onde se assentar. Senta-se no chão. Outro dia
passou na Globo urn menino da FEBEM, do Rio de Janeiro, comendo corn a
mao. Os meninos da FEBEM de São Paulo comem corn uma coiher. Mas
depois saem, sentam-se nos muros, porque não tern urn banco para se
assentar.

Quero dizer que, se esses meninos presos estivessern corno vi na
ColOmbia, onde estive ha 15 dias. E incrIvel, mas esse pals caótico tern, por
causa dos terciários capuchinhos, o melhor trabaiho da America Latina em
relacão a recuperação, seja de rnenores, que chamarnos de menores
infratores, seja ern relação a pessoas que usam drogas. Então, o esporte, a
reeducação e a psicologia são elementos fundamentals para a inserção da
criança, seja a infratora, ou rnesmo depois de infratora na sociedade. E rnuito
importante que possamos saber se queremos que os nossos filhos estejam
integrados no trabalho, como falou o Dr. Flávio Saliba.

E rnuito importante o mundo do trabalho para a cidadanla. Se bern que ache
que são necessár,as rnuito mais coisas alérn do trabaiho. Vejo que a
educação e o trabaiho são importantes, mas o lazer e a esporte tarnbém são.
Não podemos continuar pensando que o esporte e a academia são coisas
para os ricos. Devemos trabaihar e desenvolver rnais essa idéia.

Agora, quero rapicjarnente responder a pergunta dos presos. Neste final de
sernana, lendo urn artigo na "Foiha de S. Paulo", do Aureliano Viacarelli, urn
dos nossos rnaiores jornalistas, vi que ele abordou, diferenternente de outros
articulistas, a questão do manlaco do parque. Ele tentou fazer urna
abordagern de direitos humanos em relação ao que as estupradores sofrem
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depois nas prisOes. Ele me disse: professora Silvia Pimentel, sabemos de sua
trajetOria de rnilitãncia feminista e do seu trabalha acadêrnico agora recente
corn a seu livro sobre o estupro. Queremos saber o que a senhora acha do
que acontece corn os estupradores na cadeia. Eu disse que achava terrIvel.
O fato de eu ser feminista não implica que eu seja contra Os homens e
especificamente contra homens estupradores.

Prof. Flávio Saliba, no meu entendirnento, direitos humanos não e apenas
urn movimento. E urna crenca que ternos e é direito inerente a cada urn de
nós, seres humanos, no sentido de terrnos respeitada a nossa dignidade,
sejamos nOs meihores ou piores, sejamos nOs os monstruosos, como a
maniaco do parque. Então, corno ferninista e militante dos direitas humanos,
quero dizer que e inadmissIvel que muitas vezes - não somos nOs
diretamente, porque não trabalho diretamente nas cadeias e penitenciárias -
permitarnos a tortura, porque e uma verdadeira tortura a que sofrem as
estupradores nas cadelas, por pior que considere a crime de estupro.

Vou dar uma resposta acadérnica, de quern pensa hoje a crirninologia
crItica e sabe que a tendéncia é a partir do estudo do que, historicarnente,
aconteceu corn as penitenciárias. Na verdade, as penitenciárias, ao invés de
recuperar as pessoas, fazem corn que as crirninosos se transforrnern em
delinquentes. Parece uma sofisticacao. Trata-se de urn conceito diferente.
Criminoso e aquele que cornete urn delito, urn ilIcito. Delinqüente é aquele
que vive nesse espaco de exclusão social. Alguns irnaginarn que esse espaço
poderia ser efetivamente para reabilitacão social. No entanto, é urn espaço
onde quern fez coisa errada aprende a fazer rnais coisas erradas, e quem
chegou là por engano .- au como aqueles garotos de São Paulo, antes de
Serem condenados, passarn por urn processo de delinquéncia de 45 dias. Se
fol preso junta corn urn grupo, em 45 dias, ele aprende tudinho, direitinho.
Temos de fazer pressão. Quando digo nOs, sornos tadas nOs, e não sornente
Os profissionais da area do direito. Ternos de fazer pressão para que a Brasil
Se sacoleje nesse sentido. Claro que nao querernos crirninosos. Para isso
Importa uma politica social püblica, que efetivamente haja urna diferenciacao
em termos de possibilidades efetivas de alimentacãa, etc.; enfim, de tudo a
que necessitarnos. No entanto, devemos recanhecer que a penitenciária não
resolve o problerna Não quero dizer que determinados presos não devarn ser
afastados da sociedade, poiS, caso contrario, eles colocarão a sociedade em
risco Mas ternos là rnuita trornbadinha de colarzinho de aura, que está
pagando por urn mal. Mas, coma diz a Prof. Alessandro Barata, a poder
Pallclaljudicjário nos palses em geral e seletivo, ou seja, quern vai para a
penitenciária são exatamente aqueles das carnadas desfavarecidas. Em
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nosso Pals, você sabe, principalmente nas carnadas desfavorecidaS temos
pessoas da raga negra, etc., etc.

Portanto, temos de abrir os olhos, conhecer, ler, sair da modorra do que
representa o ensino juridico em nosso Pals. Sou professora de Direito, mas
quero fazer essa denüncia. E urn absurdo, é urn ensino dogmático, que não
eva o estudante a enxergar de uma forma mais ampla e critica o que é a
reaudade brasileira e o que é a relação do direito corn a realidade brasileira.
Espero ter respondido para essa aluna de Direito o que ela pediu. Caso
contrário, coloco-me a disposição, no final deste encontro, para conversar urn
pouco mais. Obrigada.

o Sr. Antonio Ribeiro - A mnha pergunta é dirigida, em primeiro lugar, ao
Prof. Cândido. Sou membro do Movirnento Nacional de Direitos Humanos, e
temos uma gama de entidades que fazem parte do nosso movimento. Ternos
trabalhado muito a favor dos direitos humanos. A minha pergunta é a
seguinte: Hoje, os defensores dos direitos humanos são taxados de
defensores de presos. Também defendemos os direitos dos presos, porque
são pessoas que cometem infracOes, mas tarnbérn tern direitos. Ontem, 0
Governador, durante sua fala, demonstrou que direitos humanos são somente
para os presos, pois ele so falou que o Estado construiu quatro cadelas, etc.

A minha pergurita é em outro sentido. Sabemos que existem várias açöes
que são muito pulverizadas, o que ate atrapaiha. Eu gostaria que 0 senhor

comentasse sobre isso, porque sabemos que as açOes em defesa da
cidadania acontecem em todos os campos dos direitos hurnanos. Eu gostaria
de parabenizar a professora Silvia pelos seus comentários sobre a questão
das universidades. No ano passado, estive na universidade fazendo urna
palestra sobre direitos hurnanos para os estudantes de Direito, e pude
perceber que uma das turmas tinha aversão a expressão direitos hurnanos.
Então, a filosofia de tais estudantes é que direitos humanos são privilégios da
elite e que as pessoas das classes inferiores não tern tais direitos. Muito
obrigado. 	 -

o Sr. Cãndido Grzybowski - Esse é urn fato real na nossa sociedade, ou
seja, os defensores dos direitos humanos são vistos ainda como defensores
dos chamados crirninosos. lsso mostra quanto é dificil para a sociedade, em
termos da sua cultura dorninante, aceitar como regra o principio universal dos
direitos humanos, da universalizacão dos direitos, ou seja, que todos temoS,
em principio, os mesmos direitos hurnanos.

E claro que as situacOes limites tern exigido esforço particular de alguns dos
atores em tomb A luta e defesa dos direitos humanos, são situaçOes das mais
cornplicadas para a sociedade. Mas 6 evidente, alias uma idéia que you trazer
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novamente, que é a idéla do sern-terra, da luta pela terra que envolve vários
atoreS como os indigenas, os seringueiros, as pessoas atingidas por
barragenS, Os sem-terras clássicos e vários outros atores. Ha uma mudanca
fundamental quando a questão se coloca em termos de direitos humanos.
Direito humano, direito de cidadania. Quando assim é colocado, na verdade,
está se questionando a estrutura social concreta, corno não garantindo os
direitos humanos. Nós, no Brasil, ficamos no embate, isso está superado
tanto na cultura poiltica como no aspecto politico prático, que é o direito a
propriedade como urn direito absoluto. 0 direito a terra e a gente, não era
assim a prática de nosso latifundiário? Isso hoje é subordinado ao direito a
vida. Temos conseguido associar terra e vida, terra e alimento rompendo corn
toda uma história que se criou em funcão desses direitos. Tivemos em
particular essa experiência corn relação a fome. 0 trabalho ligado a Ação da
Cidadania contra a Fome e a Miséria. 0 direito a alirnentar-se é urn direito
básico do ser humano e talvez o mais importante deles. Tern que se viver,
para ser depositário de urn direito. Ninguern inventou ainda viver sem corner.
Assim, o direito ao alimento como direito humano radical, é garantia de todos
os outros. 0 trabalho, na perspectiva de direitos hurnanos teve a dimensão de
revolucionar nossa cultura. Antes, ao não serem vistos como direitos a gente
nâo se questionava. Ao ver como direito a gente passa a questionar, porque
eu posso me alimentar e outro não. 0 problerna não está naquele que não
tern coniida, está na relacão entre nos e aqueles que não tern cornida. Nesse
sentido e que estamos criando urna cultura nova de direitos hurnanos.

A Sra. Silvia Pimentel - Tenho a impressäo de que eu não teria nada a
acrescentar ao que disse o Prof. Cândido. So agradecer-Ihe por ter levantado
essetipo de problerna e lamentar o fato de, numa Faculdade de Direito, ser
Possivel encontrar-se esse tipo de pessoa, corn esse tipo de percepção a
respeito de direitos hurnanos.

o Sr. Coordenador - Pergunta para o Prof. Flávio Saliba, de Maria do
Carmo Villamarim, do Departarnento de Desenvolvimento Econômico Social
ARO-PBH: "Como efetivar a cidadania plena no capitalismo, se este fol
construido a partir de exclusão e de privilégios em sua trajetOria histórica e se
entendemos cidadania como qualquer direito?".

Segunda pergunta, de Elenice de Souza, da Coordenadoria de Direitos
Humanos e Cidadania: "Como os individuos poderiam intervir na logica
exciudente do mercado para prornover a divisão do trabaiho nos moldes da
solidanedade orgânica como garantia de trabalho para todos, se a cidadania
P0 itica e cj lssocjada da cidadania civil?".

o Sr. F(avio Saliba Cunha - Muito obrigado pela pergunta. Vou tentar
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responder. Clara que é urn assunto complexo, mas you tentar ser rápido e
responder dentro do tempo.

Primeiro, coma efetivar cidadania plena no capitalismo, se ele foi construido
a partir de exclusão e de privilégios em sua trajetOria histórica? Muito bern.
Acho que é importante distinguirmos capitalismo do Primeiro Mundo, que
emerge nos Estados Unidos e na Europa, do capitalismo dependente,
periférico, coma a nosso.

Marx diz que a capitalismo é uma grande conquista do homem. A civilização
coincide corn a histária econômica do mundo ocidental. 0 capitalismo é uma
etapa mais avançada dentro da história econômica mundial. E urn modo de
produçao avancado, e, somente a partir dele será possIvel a sociedade
socialista - isso é Marx que diz, nâo eu - e temos a tendéncia de achar que
par ser a nosso capitalismo exciudente, ruim, que faz muita gente sofrer; que
o capitalisnio em Si, é péssima, donde é preciso uma outra ordem econômica
social, uma nova ecanomia, uma nova sociedade. Tudo bern. Qual é essa
sociedade? A saciedade socialista? E ela? Tudo bern que possamos magma-
Ia. 0 ideal existe. A vontade de uma sociedade igualitaria existe. 0 ideal
socialista está al, de pe. Agora, na prática, nOs vimos a que aconteceu corn a
Russia. A China está se tarnando urn pals capitalista e autoritário, a que é a
pior dos mundos. Cuba, está na situação que está. Não temos alternativas.
Neste momento, a que se pode fazer e civilizar a capitalismo brasileiro. E
deixar de ser subdesenvolvido, é deixar de ser dependente, e, al, é
fundamental a desenvolvimento econômjco corn civilidade.

0 capitalismo dá muito certo no Primeiro Mundo. Agora, ele e desigual, ele
criou problemas aqui. Está certo? Estou falando de questöes ideologicas
mesmo. Acho que e urn erro associar direitos humanos corn regimes de
esquerda corn socialismo. Não tern nada a ver, as palses que rnais
alcançaram desenvolvimento ate hoje, são as palses capitalistas avancados.
Muito mais que na RUssia. A RUssia, assim que caiu a camunismo, virou
barbárje. E uma barbárje total, porque não existia civilidade. A civilidade tern
que ver corn a sociedade ocidental capitalista. A RUssia virau barbárie. Então,
acho que é urn erro. Par que eu acho que e urn erro? Porque a luta dos
direitos humanos é uma luta da humanidade, e não de regime politico, não
tern nada que ver corn regime politico.

Agora, se estamos brigando para transformar uma estrutura econôrnica,
para transformar a Brasil num pals sacialista, no qual o modo capitalista de
producão nâo impere mais; se a luta é essa, então vamos mudar de assunto.
Porque isso não tern nada que ver corn direitos humanos. Direitos humanos
devem ser realizados dentro do marco ecanôrnico possIvel. Então, civilidade,
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sim. Pals civilizado, sirn. Agora, na medida em que associamos democracia,
cidadania, direitos humanos cam alga que não seja a sociedade capitalista
possIvel, vamos empurrar isso corn a barriga para frente, e isso nunca vai
findar.

Na nossa geracão, no nosso horizonte de vida, nas prOximas geraçöes,
acho isso muita dificil. Se ligarmos a luta pelos direitos humanos a luta pela
igualdade perante a lei, se vincularmos isso a uma mudança radical da
estrutura politica, estamos perdidos.

Uma outra dUvida que nos chegou é coma paderiamos trabalhar essas
questães. Acho que, tendo em vista a que acaba de dizer, ha urn imperativa
num horizonte mais au rnenos curto, que é a possibilidade de
desenvolvimento ecanOmica e social ainda dentro do marco capitalista. Então,
a luta por uma saciedade justa, ainda dentra do capitalisma, é mais benéfica,
é mais factivel, está nurn horizonte de tempo mais viáyel.

Acho que pademos ser demacratas. A democracia não tern
incompatibilidade nenhuma cam a capitalisma. Na Primeiro Mundo, nunca
teve. E se as direitos humanas são respeitados em algum lugar, é
exatamente nos paises capitalistas avariçados. Par isso, acho que a luta pela
emprego, pelo trabalha, pelo desenvolvimenta e, estruturalmente, a mais
importante, é a que se pode trabaihar e contribuir mais para a igualdade
social e para as direitos humanos.

E importante também que percamas esse rancor em relaçaa aa capitalismo.
0 capitalismo que vivemos é selvagem, igualitaria. De fato, foi associado ao
regime autoritarmo, ditatorial, mas nOs jã alcançamos a democracia polItica.
Então, dentro desse marco, temos que continuar lutando pela manutenção
dessa democracia poiltica e pela arnpliação dos direitas humanos. Agora,
sem desenvolyirnento ecanômico, não ha jeito. E a desenvalvimento
ecOnômico, infelizmente, ainda se faz, durante talvez as prOximas cinca
decadas dentro do marco capitalista, ate que as candiçöes mundiais se
transformem e possarnos ter urn socialismo real, urn socialismo facti yel. Acho
que e isso.

A Sra. Eneide - Prirneiro, quero registrar que foi urna grande perda nãa
escutarmos a sIntese e as conclusöes do seu grupo, porque as temas que
Voces trabalharam são de extrerna importância para nós, neste sernmnaria,
exatamente par vocés terem se debrucado durante tanta tempo sabre eles.
Seria superinteressante escutarrnos a sintese desses trabalhas.

Entendi que hauve urn prablema de tempo, mas a minha sugestão é que
esse material seja preparado e distribulda para nOs, se possIvel, amanhã,
antes da plenária final. Corn certeza, vocês nos darão urna contribuiçãa muito
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grande, principalmente vocé, a frente desses trabalhos, corn a luta e corn o
compromisso que tern corn relação a esses ternas.

A segunda questão que gostaria de colocar é a seguinte: quando discutimos
sobre direitos humanos e cidadania, nós, da area social - e somos rnuitos os
presentes que pertencemos a ela -, já possuirnos urn discurso rnuito
elaborado, exatamente por ja termos escutado dernais os discursos e as
teorias de todos os tipos de pessoas, da esquerda, da direita, de todos os
centros, etc. Mesmo assirn, ele não varia rnais. A fala é a mesma.
Assirn, neste rnornento, o que temos que fazer - e agora rnais do que nunca,
depois de escutá-lo rnais uma vez -, enquanto ativistas da area social,
enquanto entendidos de urna rnissão diferente, é acreditar realmente que
precisarnos lutar por esses direitos, precisarnos lutar por essa cidadania em
que acreditanios, através de urn trabalho mais transparente.

No Movimento Nacional dos Meninos de Rua, 900 crianças estarâo, em
novernbro, em Brasilia, discutindo o terna que eles mesmos escoiheram -
violéncia - e o lerna "Querernos viver, e não sobreviver". Essas crianças e
esses adolescentes estão protagonizando as sues reivindicaçoes, estão
criando a prOpria histôria.

Eles rnesmos estão preparando o encontro e vão dirigi-lo. Entendo isso
como direitos humanos e cidadania: provocarmos na criança, no adolescente
e no adulto urn desejo de buscar os seus direitos, de se organizar, corno já foi
citado várias vezes o exernplo do MST, da organização dos meninos e de
outros, que são sujeitos de seus direitos. Sendo assim, ternos que partir para
essa organização no quotidiano de nossas atividades, provocando esse
processo de ser protagonista, em que as pessoas, principalmente nossas
crianças e adolescentes, buscarn construir a sua história, garantindo seus
direitos e lutando por urna sociedade diferente dessa, em que ternos urn
discurso lindissimo, mas em que as acoes politicas não são efetivas, como a
politica de educação, que e tao falada, rnas tao pouco executada.

A Sra. Maria Izabel Ramos de Siqueira - Eneide, rnuito obrigada pelas
referêncjas. Corn certeza, haverernos de ter urn mornento nëste seminário
para colocarmos mais conteUdos das discussöes do nosso grupo. Acredito
rnesrno, Eneida, que, se não conseguirmos que essa parcela mais
vanguardista lute pelos direitos hurnanos, não chegarernos a luger nenhum,
pois esperar a concessão de direitos humanos em urn sisterna capitalista e
ilusão. Não cabe a nOs, a mim, pessoalmente, discordar. Não e esse o fOrum
para abrirmos a polêrnica sobre a vinculaçao de direitos hurnanos e a
rnudança de sistema. Porérn, cabe a nôs discutirrnos e aprofuridarmos acerca
da irnplementaçao desses direitos. Somos capazes de discutir isso por
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nossaS proprias cabecas. Os meninos que estão em Brasilia protagonizando
urn nOVO momento em sua histOria estão escrevendo a sua própria história,
como nôs, aqui reunidos, na Assembléia, hoje, estarnos também escrevendo
a nossa histOria no Estado de Minas Gerais. Se nós não formos questionando
todos os sistemas existentes e procurando arduamente crier urn exemplo
próprio para nOs, corn nossas diversidades e peculiaridades culturais,
realmente estaremos abrindo mao de escreverrnos nesse papel de nossas
vidas, estarernos abrindo mao para que outros escrevam por nOs. Muito
obrigada.

A Sra. Silvia Pirnentel - Gostaria de contar urna história para vocês bern
rapidinho. A Profa. Maria Estela Graciene, da PUC, onde tarnbérn trabaiho, é
uma sociãloga educadora e faz esse tipo de trabalho maravilhoso que
acabararn de mencionar. Ha alguns meses, essa rnulher, que era o braco
direito do Prof. Paulo Freire e é absolutamente genial, estava em uma
universidade famosa da Alernanha, contando, durante duas horas, o tipo de
trabalho que ela faz corn a populacão. De repente, bateram em seu braco e
disseram: "Vocé está vendo aquele senhor sentado au? Ele é o Habermas".
Para quem não sabe, ele é considerado urn dos rnaiores pensadores e
filôsofos do século XX. E o "cara" ficou escutando durante duas horas essa
mulher, que tern a fé, a crenca que vocés tern. Ela crê na busca de
alternatives, de espaço nessa area. E, quando ela acabou, o Habermas foi o
primeiro a se levantar e bateu palrnas durante 15 ou 20 minutos. Vocês
acreditem se quiserern.

Quero dizer que, baseada ern experiências corno essas, novas sociologias
estarão sendo escritas. Esta é a rninha visão. Não sei se vocês estão de
acordo. Obrigada, pode fazer a pergunta.

A Sra. Marlene Silva Reis - Vou fazer essa pergunta fundamentada na
experjência de urn trabalho de oito anos, porque, se eu não aproveitar este
momento, as delegacias especializadas de crime contra a mulher, em quase
todas as cidades do interior de Mines, vão ficar no papel. E o seguinte: pelo
regimento interno do Conselho da Mulher, quando as delegacias são criadas
nas cidades, a responsabilidade da despesa fica para o rnunicipio. Eu rnorei
numa cidade onde lutei durante oito anos para a implantação dessa
delegacia, e a resposta era "não". Nunca o Estado possui recursos pare a
implantacao dessas delegacias. Esta era a resposta que nós, em Ponte Nova,
recebiamos Saiu daqui, agora o Deputado Ronaldo Vasconcellos, e ele sabe
disso. Là existe a casa, a assessoria juridica, a assessoria psicológica, estava
tudo montado dentro do Conseiho Municipal que iria ser aprovado na Camera
Municipal para irnptantacão da delegacia. Então, devernos aproveitar este
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momento. Coma a senhora poderia incluir isso no documento que val ser
votada, para que a Estado passe esses recursos para as municipios, não sO
para Ponte Nova, mas também para todas as outras cidades? A muiher sofre
todos as tipos de violéncia e não tern urn ponto de referenda. A que pode
pagar urn advogado, no mamento em que precisa de urna assessaria juridica,
tudo bern, mas 80% das muiheres não padem, e fica par isso mesmo.
Quando recorrem a Defensorja PUblica, fica par isso mesmo também, não
resolvem nada. Então, e precisa que olhem isso corn mais carinho. Se não
aprovejtarrnos este momenta, aande vãa estar as direitos humanos e a
cidadania da muiher? Vão cantinuar no papel, porque a regimenta interno dos
canselhos estaduais e dos municipais, em alguns lugares, é linda,
maravilhoso, mas está so no papel.

0 Sr. Coardenador - lnfelizmerite, a Prof a Silvia Pimentel vai ter de se
retirar, mas pediremos a ela que respanda, ainda, a uma ültima pergunta.
Pergunta do Sr. Wendell Tolerdino Silveira, do Sindicato dos Servidores da
Justiça de 2a lnstância: "0 que fazer quando entidades religiasas, que
deveriam se preocupar cam o bem-estar social, corn a efetivação dos direitos
humanos e da cidadania, agem de forma cantrárja, haja vista a bancada
religiosa na Câmara dos Deputados, articulando e vatanda contra projetos de
lei que garantern direitos fundamentais a minorias, coma, par exempla, a
atendirnenta ao aborta legal na rede püblica de saüde, a contrato de parceria
civil entre pessaas do mesmo sexa?

A Sra. Silvia Pirnentel - Vou pracurar ser rápida, mas espera dar uma
respasta satisfatOria. Em primeiro lugar, Marlene, sabre a delegacia da
mulher, quera louvar a seu interesse. Tenha uma certa proximidade cam esse
assunta, Pais fui uma das pessoas que ajudou a criar a delegacia da muiher
em São Paulo, que, a partir daI, espalhou-se pelo Brasil, mas ainda em menor
nümero do que aquele que nós, efetivamente, necessitamos e gastarlamos
que acontecesse Não serei a pessoa apta a calacar uma prapasta na linha
do que vacé apresentau, nesse piano que vai ser votado aqui, a Plano
Estadual de Direitos Humanos. Conversanda corn a Maria Izabel, a momenta
de vocé calocar isso será na quinta-feira, não é, Maria Izabel?

A Sra. Maria izabel Ramos de Siqueira - E issa mesmo.A Sra. Silvia Pimentel - E, se Deus quiser, vão encontrar uma maneira -
acha que a grupo talvez seja a n o 1...

A Sra. Maria izabel Ramos de Siqueira - Não, existe urn grupa especIfico,
Dra. Silvia. Arnanhä, as 14 horas, haverá uma reuniãa plenárja.

A Sra. Silvia Pimentel - Entãa, é importante que você esteja nessa plenária.
A Maria Izabel, corn certeza, ja registrou a sua preacupaçao, e vacês vãa, se
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Deus quiser, canseguir issa.

Em relação a segunda pergunta, quero dizer a vacê: a que fazer? Fazer a
que estamas fazendo. Encontramos abstáculas, e urn dos obstáculos que
nOs, do movimento de mulheres, encontramas rnuitas vezes e que a Igreja é
uma aliada rnuita importante nassa, rnas para certos assuntas, aqueles sabre
os quais já falei, direitas sexuais e repradutivos, ela nos atrapalha rnuita. E a
que pademos fazer? Nãa varnos atirar ou bater neles. Então, varnas dialogar,
vamos procurar fazer uma acão canjunta, a rnais articulada possivel, urna
contrapressãa. Vamos precisar de rnuita lucidez e diáloga cam o interlocutor.
Temos que mostrar que as pesquisas feitas, inclusive pela Comissãa de
Cidadania e Reprodução, da qual faca parte, são rnuita interessantes. Nessa
pesquisa foram entrevistadas pessaas de tadas as sexas, de tadas as
religioes, corn tudo muito certinho, cientificamente e corn uma amostragem
boa. Sabem a que descobrimos? Na que diz respeito a vida sexual dos
entrevistados e aos direitas reprodutivos, a Igreja canta rnuita pauca. Então,
existe uma diferenca muita grande entre pensar e agir. A Igreja fala rnuito,
mas a sua influencia no sexo e na reproduçãa não tern a farça que
pensávamos. Felizmente. Mas, no Congressa Nacianal, ela tern urna força
major, e issa atrapalha, parque precisamos das leis cam muita clareza.

Concluindo, quero pedir a vacés que prestem muita atençâo no anteprajeto
da parte especial do COdiga Penal, a qual ainda está para ser votado. Fiquern
muito atentos, parque estãa fazendo urn mavirnenta para que se retire do
anteprajeto do COdiga Penal, que ja existe ha décadas, a abarto piedasa, que
é o casa de abarta par anornalia fetal grave e irreversivel. Quern são esses
que estão tentando tirar? Já sabemos quern sao. Vamos prestar atencãa,
porque nãa se pode exigir que uma mulher se sinta coma urn sarcOfaga
ambulante, coma disse uma rnulher a revista 'Veja". Ela estava gestando uma
criança sern cabeca, e a padre de sua parOquia dizia que ela tinha que ir ate a
final de sua gestacãa. Isso foi uma das coisas mais impressionantes que já
ouvi. Coma professora de direitas humanas peca a voces que abram a
Constituição no art. 5 0, no qua[ irão encantrar mais de urn direito fundamental
do ser hurnano, que cia direito a essa mulher a interromper uma gravidez
desse tipo. E urna tortura a pessoa ter candiçOes médicas e tecnológicas de
saber que está gestanda uma crianca sem cabeca, par exemplo, e a Igreja
Católica nàa deixar tirar. Respeito a Igreja CatOlica, mas corn relação a certos
assuntas, temos a nossa maneira de ver e ternos que ser respeitados na
nossa divergencia. Em algurnas coisas eles são rnaravilhasos, mas em outras
eles estãa nos atrapalhando. No que eles nos atrapalham, vamos enfrentá-Ios
Ideologicamente.



A1

V-

72
Pediram-me para avisar que 100 desses exemplares que serviram de base

para a minha fala estão all. E a quantidade que eu trouxe, porque não pensel
que fossern tantas pessoas. 0 material que falei que iria distribuir já está junto
corn o abaixo-assinado a ser levado para Nova lorque, na comemoraçao do
500 aniversárjo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito
obrigada.

o Sr. Coordenador - A Sra. Paula Campos, da Pastoral de Direitos
Humanos, fará pergunta ao Sr. Cândido. Antes, porém, gostaria de ler a
pergunta do Sr. Oswaldo Magela, da JOCUM - Jovens corn uma Missão: 'Dr.
Cândido, gostaria que o senhor cornentasse a relacão entre direito de votar e
empresa".

A Sra. Paula - Sabemos que o IBASE faz parte de uma iniciativa, parece-
me, de várias instituicöes e entidades que compöem o ObservatOrio da
Cidadania. Queria que o senhor falasse urn pouquinho sobre isso, porque
essa iniciativa e muito interessante na busca da consolidaçao da cidadania.

o Sr. Cândido Grzybowski - Muito rapidamente, Paula, a experiencia do
ObservatOrio surgiu corn a Conferêncja das Naçoes Unidas de Copenhague
sobre desenvolvimento social. E uma rede de entidades civis, ONGs
basicamente pelo mundo afora, que assumlu a responsabilidade de monitorar
Os compromissos que Os Governos assumiam. Você sabe que a ONU é urn
organismo su pragovernamental. São Governos que tern a sua representaçao
formal Ia. E, no ciclo de conferência das Naçöes Unidas, assistimos a várias:
criança, AIDS, meio ambiente, população, direitos humanos, desenvolvimento
social, mulheres em Beijing e, finalmente, ( .... ). Esse ciclo de conferências
levou a urn novo patarnar de compromissos pt:iblicos dos Governos e a toda
uma agenda que, digarnos, foi posta na mesa. Talvez não seja a meihor, rnas
ha compromissos firrnados Em 45 palses, atualmente, está sendo
organizada essa rede que se chama 'Social Watch".

A versão brasjlejra do ObservatOrio da Cidadanja, que o [BASE lidera, é
produzir, anualmente indicadores sobre quantos dos compromissos
assumidos estão sendo atingidos. Em particular, os compromissos de direitos
humanos, soclais e ( .... ). 0 relatOrjo saiu ontem. A versão brasileira incorpora
60 pãginas para ver corno no Brasil a lei transforrna-se em pollticas mais
especificas nos vários Estados, em tomb de temas de interesse da rede de
organizaçao da sociedade civil. Ha uma extensa parte sobre o Brasil no novo
relatôrio. 0 relatório e de distribuição gratuita. Basta escrever para o IBASE,
solicitando uma cópia.

Estamos realizando urn seminário, que é uma discussão corn várias esferas
do Governo, entidades e empresas, para saber onde estamos. lniciamos corn
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certas politicas em tomb da geracão de emprego, renda e educacao. Hoje o
semináriO está continuando.

Quanto a pergunta sobre direito de votar e empresa, claro que estamos
rium sistema juridico ainda cornplicado. Tanto assim que boa parte da
discussão sobre os direitos humanos acaba sendo em tomno de quem
cometeu 0 delito, foi condenado, mas de forma, digamos, a nab respeitar
direito. 0 nosso problema é complicado, porque nab se condena quem se
deveria e, quando se condena, condena-se a praticamente nada. Urn delito
significa uma pena social; a sociedade limita a prática de certos direitos. Acho
natural que nos, como sociedade, nos entendamos em tomb de que direitos
serão suprimidos para quem nab respeita certas regras sociais, que são
regras de direitos humanos. So que estamos Ionge de fazer corn que 0 que
está escrito na lei vire prática. Boa parte da nossa luta é fazer justica, mas
fazer justiça e fazer funcionar as leis. Não estamos precisando de novas leis.
Basicamente, o nosso problerna e o desacordo entre o efeito legal e a prática.
Por isso e que o problema dos presos pode parecer como uma certa
Iirnitaçâo. No caso do voto, eu, pessoalmente, acho que urn preso, uma vez
dignamente julgado, não deveria ter certos direitos de convlvio social. Temos
problemas desse tipo. Não podemos negar esses problemas, temos que
enfrentá-los. Negar convIvio social pode significar limitar o direito civil de votar
e ser votado, na medida em que o delito seja caracterizado. Quem rompe
corn as regras sociais e quem comete o delito. 0 problema é saber quando
isso se aplica, em que situaçöes isso existe. Na nossa sociedade, roubar para
corner provavelmente leva mais a prisão e a condenação do que os grandes
roubos de colarinho branco. Al e dramático. Eu sou radicalmente contra negar
0 direito de sobreviver a quem está roubando. Estamos corn esse dilema.
Estou so caracterizando sociologicamente urn dilema que mostra o tamanho
do problema que temos. Temos muito a conquistar nesse campo.

0 Sr. Wellington - Boa-tarde a todos. A princIplo, a pergunta era para a
Bebela e para o Dr. Cândido, mas sO poderia ser para urn. Gostaria de deixar
aqui uma reflexão para o Plenário. Estava somando o nümero de entidades
de defesa dos direitos humanos São muitas. Passam de 60. Queria deixar
urna reflexão e urna pergunta corn relaçao a formaçao dos nossos jovens.
Pegando apenas urn item de urn documento que devo deixar na casa, dos 4
aos 12 anos, urn jovem assiste pela TV a mais de 10.000 cenas de
assassinatos espancarnentos, contrabandos, assaltos, violências,
deSobediências, como o exernplo do programa "Cidade Alerta", das casas de
Video games", mebeliOes em presidios corn reféns, atos cormuptos de alguns
Politicos e suas impunidades. Essa 6 a formação do nosso jovem. Depois,
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pedimos direitos humanos para eles, coisa que não tiveram em sua formaçao,
em sua base. 0 que poderia ser feito para inibir esse espetáculo, em todos Os
canais de televisão, essa escola de violência para Os flOS5OS jovens? (-
Palmas.)

Acho que o quadro da gravidade do problerna apenas mostra, para mim, a
dramaticidade do que temos que mudar. Falando afirmativamente, concordo,
radicaimente, corn o senhor, corn a idéia de que temos de desenvolver uma
cultura da cidadania, e que isso se faz na instituição püblica por exceléncia
que se chama "escola". Ninguem nasce cidadão. Nasce depositário de
direitos, sim, porque as geraçães passadas os conquistaram, mas tern que se
fazer cidadão. Esse aprendizado de ate onde vai o direito e onde começa a
responsabilidade se faz no convivio social. 0 drama que ternos, que se
exprime nesse conjunto de diferentes formas de agressäo dirigidas
especialmente ao jovern, a crianca e ao adolescente seria minimizado, se
tivéssemos garantido para toda criança, sem distincão nenhuma, 0 direito
fundamental de ser criança, de viver seu tempo, de aprender a ser gente, a
ser brasileira, de ser integrada na nossa sociedade. Condenamos muitas
crianças a não ter escola ou ter uma escola de segunda ou terceira categoria;
condenamos muitas crianças a ter que ajudar na renda familiar. Condenamos
muitas crianças a conviver radicalmente corn o submundo do crime;
condenamos nossas crianças a não ter escolha cultural, corno aqui já foi dito
anteriormente no que tange a televisäo, etc. Acho que, porém, temoS
exemplos edificantes de mudanças nesse sentido. No Rio, na Favela de
Vigário Geral, que é a prOpria expressào de criminalidade e onde se deu a
mais teerrIvel chacina na história recente da cidade, existe, hoje, urn grupO
"afro-reggae" de jovens, adolescentes, entre 10 e 17 anos, que resgatam sua
cidadania por meio da prática daquilo que rnelhor sabern fazer, que é a
produçao de mtsica, matriz da prOpria cidade. 0 Rio de Janeiro nào seria 0

Rio sem o samba que o invade, a partir dos excluIdos. E eles resgatam, por
rneio da mUsica, hoje, ja não mais na sua forma de samba, mas de "afro-
reggae", como urn novo rnovimento cultural, sua prOpria dignidade. Hoje, 0

grupo desfruta de reconhecirnento pieno, pois durante a Copa do Mundo, na
Franca, percorreu todas as capitais européias divulgando exatarnente 0 que
temos de melhor na nossa cultura. E assirn que estamos construindo
cidadania.

0 Sr. Flávio Saliba Cunha - Gostaria de agradecer pelo convite para
participar deste seminário. Quero parabenizar todos vocês pelo fato de
permanecerem al sentados durante esse longo tempo e, sobretudO,
parabenizá-los pelo fato de estarmos unidos em torno da luta pelos direitoS
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humanOS, peia cidadania. Isso e realmente iouvável. Acho que 0 que tern de

meihor na sociedade brasileira aqui está presente, a que e muito importante.
Sinto-me feiiz por ter participado desse encontro juntamente corn vocés.
Muito obrigado.

A Sra. Maria Izabel Ramos de Siqueira - Agradeco tarnbém a oportunidade
que me foi concedida. Gostaria de lernbrà-los de duas coisas. A primeira
delas é que não podemos fazer de urn piano estadual de direitos humanos
uma coisa" seca, de leis, que vào construir urn livrinho que será abandonado
tao logo seja editado.

0 caminho iniciado e longo, mas o que ternos a fazer é envidar Os mais
fortes empenhos para a implementação desses direitos humanos, desse
piano que estamos tentando criar neste serninário.

A segunda coisa que quero dizer e que em nosso grupo de trabalho surgiu
uma proposta que, por sua criatividade, acho interessante ser registrada
ainda neste momenta. Não me lembro se foi Rogerio, da PolIcia Militar, ou
Marcia, do MEP - Movirnento Evangélico Progressista -, quern colocou essa
proposta. Se aigurn dos dois ainda estiver presente, poderá dizer. Mas a
proposta e muito interessante e criativa. Ao se fazer urn piano estadual de
direitos humanos, ternos de usar nossa criatividade para que, naquele piano,
nao estejamos estabeiecendo apenas rnecanisrnos secos para o seu
cumprimento- temos de usar a nossa criatividade para apontarmos caminhos
e beneficios para a concretizacäo desses direitos hurnanos. Nesse sentido, a
proposta do Márcio ou do Rogérlo, do Grupo 1, foi a de que nos empenhemos
junta ao Governo e as empresas privadas, para que, nas contas de iuz e de
telefone e, por exemplo, em latas de ervilhas, cenouras ou a que seja, sejam
colocadas mensagens de implementacâo dos direitos humanos. Acho que,
COffl ISSo, estamos contribuindo, criativamente, para sensibilizar a sociedade
Para essa implementaçâo. Porque, se tivermos apenas o manual, o piano
feito no livrinho corn certeza, esse ficará ali e näo será implementado. Muito
Obrigada.

ASra. Marilia Greco - Tarnbérn quero agradecer a oportunidade de estar
aqu,, e as pessoas da Casa pela atencao que tiveram corn nosso trabaiho.

principalmente aos participantes do grupo, que ficaram aqui par
tIdO 0 dia, deixando de lado outras coisas que tinharn a fazer.

inha prupaçao coincide muito corn a que acaba de ser colocada. Alias,
m Inha Preocupaçao e, ainda, anterior a esse iivrinho. Acho que tudo isso tern
de set transformado em projeto de lei. Estarnos vivendo urn ano difIcil, e acho
que, agora, temos de estar atentos para que o que estarnos fazendo aqui seja

is do que uma carta de intençöes. Muito obrigada.
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A Sra. Giáucia Barros Sander - Na perspectiva da contribuiçâo do Prof.

Cândido, a quem quero cumprirnentar particularmente, näo porque tenha
apresentado grandes novidades, mas peia forma como organizou e como se
apropriou do saber constituldo e acumulado, quero reforçar o que já disseram
aqui: ternos de entender esse piano; temos de nos comprometer corn ele e
dele nos apropriar, inclusive como agentes, como atores importantes. Se,
entendendo que a cultura é a grande provocadora de várias vioiaçães,
queremos mudar uma cultura na qual estamos inseridos, é evidente que
precisamos fazer urn piano que va além do Governo, da Casa Legisiativa e do
Judiciário. Tern de ser urn piano para o povo mineiro, que precisa assimilar,
de uma vez por todas, essa questão dos direitos humanos.

A propásito das Ultirnas observacöes colocadas a respeito dos meios de
comunicação social e de sua infiuência na formação da criança e do
adoiescente, fizemos uma discussão e eiaboramos proposiçOes bern
especificas, que, espero, serão do conhecimento de todos arnanhã. Muito
obrigada.

o Sr. Cândido Grzybowski - Evidenternente, quero agradecer muito essa
oportunidade. Mas sinto-me tentado a nào encerrar minha participaçâo sem
esciarecer uma coisa que, penso, pode ter ficado subentendida ou pouco
clara nas exposiçôes que aqui fizemos.

Hoje, sern düvida, nao sou mais urn professor, sou urn homern orientado
peta acäo, por funçâo da direção do IBASE, que me fez nesse sentido.
Obrigo-me a priorizar a açao politico-cultural, aprendendo corn o Betinho e
corn sua experiéncia politica de exilado, da quai compartimos. Estamos
falando de urn piano na perspectiva de mudança, de meihorar, de radicaiizar
a democracia. As estratégias nas quais tanto eie como eu fomos formados
tiverarn uma perspectiva de esquerda, de vaiorizaçäo da conquista do Estado,
para nôs, corn a verdade, construirmos uma sociedade mais justa e
igualitária. Betinho chegou a fazer iuta clandestina nesse sentido e pagou
caro por isso. No exiiio, Betinho refez a sua trajetória e voitou ao Brasil corn a
idéia de conquistar a sociedade e não o Estado. 	 -

Na verdade, durante a nossa reflexão politica no 1BASE, e creio que a
compartimos corn rnuitos outros, chegamos a conciusão de que a nossa
estratégia é a de que nem o mercado nern o Estado irão resolver o problerna.
Portanto, é urn falso dilema, na nossa perspectiva, o socialismo ou 0
capitalismo. Na verdade, os paises que derarn certo foi onde os cidadãos
lutaram. Nos chamados paises mais avançados houve movimentos sociais
mais radicais e conquistas na area politica, o que irnpôs limites ao mercado,
reguiando-o e o direcionando, sem negá-lo.
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Concordo corn o professor Fiávio, e talvez a nossa formação politica

dificulte ver a grandiosidade que é o mercado corno invenção humana. Ainda
nao foi superado e provaveimente não o será. Falta tornarmos o mercado urn
ato consciente, para não sermos cegarnente regulados. Nesse sentido, vejo
corn muita positividade o que estamos fazendo, apesar de ainda não sermos
dominantes em várias esferas sociais. Hoje vejo empresas reconhecendo que
a maior suficiência econômica não é suficiente, que existe uma
responsabilidade civica e cidadä, social. Estão começando a praticar o
baianco social para mostrar como eta também tern de fazer a sua parte.
Existe o Estado que se abre. 0 que é o Estado? Somos nos, que nos
exprimimos no Estado. No entanto, o Estado é feito da participacão, é
constituldo por nós. A nossa vigilância, o orçamento participativo, os
conselhos paritários, os seminários como este são exernplos de espacos que
estamos construindo, onde levamos, de fato, essa esperanca a se tornar
reaiidade.

Temos experiências fantásticas em nIvel de sociedade, como os
movimentos sociais e as carnpanhas civicas de enorme impacto. Temos a
ação da cidadania, que taivez seja 0 exemplo mais presente em nossa
histOria recente, a construçäo de redes e fôruns civis, as diferencas que
temos. A Silvia insistia na questão. Esse nao é urn problema de Estado nem
de economia. A nossa diferenca, no interior da sociedade civil, entre
diferentes igrejas, entre grupos leigos e igrejas, entre grupos civis e igrejas, é
em tomb das questoes fundamentais dos direitos humanos, corno são os
direitos reprodutivos, por exemplo. lsso já e urna tarefa nossa, mas, nesse
sentido, nos dá a luz da extensão de todas as nossas tarefas. Insisto que a
estrategia e o ideal corn os quais temos de sonhar são mais participacãO,
mais igualdade, mais justica, mais liberdade, mais respeito a adversidade e a
Prática da solidariedade. Agradeco rnuito, em particular, ao Presidente da
Mesa, Deputado João Batista de Oliveira, e aos demais participantes, pedindo
desculpas por ter sido tao extenso. 	 -

ATA DA 94a REUNIAO ESPECIAL, EM 18/8/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composicão da Mesa -
Destinacao da reunião - Palavras do Sr. Alberto Costa - Esciarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Cornparecirnento
- Comparecern os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Ivo José - AIlton Vilela - Ajalmar

Silva - Gil Pereira - João Leite - Jorge Hannas - José Maria Barros - Maria



r-O
José Hauejsen - Ronaldo Vasconcellos - Ton inho Zeitune.

	 78

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20hO4min, declaro aberta

a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniclarnos os
nossos trabaihos Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leiturada ata da reuniäo anterior.

Ata
- 0 Deputado Ivo José, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunjão

anterior, que é aprovada sem restricoes.

Composicao da Mesa
o Sr. Presidente - A Presjdência convjda a tornar assento a mesa os

Exmos. Srs. Alberto Costa, ex-Ministro da Administraçao de Portugal e atual
Secretárjo Nacionai do Partido Socialista Portugues Deputado Ivo José,
coordenador dos trabaihos, e Deputado Joo Leite, Presidente da Corn issão
de Direitos Humanos desta Casa.

Destinacao da Reunjäo
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do Serninárjo

Legisiativo Direitos Humanos e Cidadania, corn o tema "PolItica de Seguranca
Püblica e Reforma da PolIcia em Portugal".

Palavras do Sr. Alberto Costa
Sr. Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assembléja Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Sr. Deputado lvo José, coordenador deste debate;
Sr. Deputado Joao Leite, Presidente da Cornissão de Direitos Humanos desta
Assembieia •

 Srs. Deputados, senhoras e senhores participantes deste
seminário, é para mim urn privilégio muito grande usar da palavra neste
Plenário, a convjte da Assembjéja Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Sendo, pela terceira vez, eleito a Assernbjéja da Repübjjca de Portugal
acredito, convicta e enraizadamente que o diálogo entre os eleitos dos várjos
palses e dos vários Estados é urna fonte de aproxirnaçao democrática que
criará ambiente e mecanisnios capazes de estimular, no piano internacional
novas formas de relacjonamento e de aperfeicoamento da democracia Essa
chance é viva e reforçada quando estamos a falar de duas Assernbjéias
Legislativas cujos debates ocorrem na mesrna lingua, corn tudo o que isso
significa em aproximaçao cultural e histórica.

A essa circunstáncia acrescente_se a de estar usando da palavra num
seminário sobre uma matéria como a de direitos humanos, do qual participamcerca de 200 organizaçoes representativas da sociedade civil deste Estado.
Os direitos humanos são hoje o código universal de promocao da dignidade
humana. E em torno deles, também, que se tece urn relacionamento positivo
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entre os povos e entre as diferentes experiências.

Gostaria, também, de sublinhar a coincidéncia feliz de saber que neste
Estado criou-se legislativamente, já foi nomeado e será brevemente
empossado o Ouvidor da PoIcia, uma instância externa de avaliação e
controle dos atos das policias. Em todo o mundo ficou provado que essa é
uma instãncia necessária para promover a qualidade da acão policial.
Vivemos num mundo que já nao é da quantidade, mas da qualidade. E
também urn mundo onde essa qualidade se liga a prestação do serviço
p01 cia I.

Permitam-me dar-Ihes duas ou trés idéias sobre o modelo português, para
depois apresentar algurnas das idéias que serviram de matriz para o processo
de modernização das forcas policiais portuguesas.

Como tantos outros paIses, Portugal herdou da histôria urn rnodeio policial
complexo, corn diferentes forças de segurança. Uma forca policia Os grandes
centros urbanos: é a policia de segurança püblica. Outra força policia as
areas e as estradas: é a Guarda Nacional Republicana. Outra investiga os
crimes particularrnente graves: é a Policia Judiciária. Outra ocupa-se da
matéria referente as fronteiras e aos estrangeiros: é o Servico de Estrangeiros
e Fronteiras. Outra, ainda, ocupa-se da fronteira maritima e do dominio
püblico junto ao mar: é a PolIcia MarItima.

Esse é urn modelo particularmente complexo, que cria problemas de
coordenação e articuiação, os quais pude perceber ao longo da experléncia
de Ministro e enquanto rnembro do Conselho de Ministros da União Européia,
que hoje é urn ôrgäo que se reüne especial izadarnente e que tern urn
conseiho para os assuntos internos, para Os assuntos policiais e que,
periodicamente, reCine os Ministros do Interior e da administração interna de
todos os paises da Europa. Nesses encontros, pude notar a dificuldade dos
Ministros do Sul da Europa, que tern modelos policiais muito complicados em
comparação corn os nossos ilustres colegas nórdicos, que, de urna forma
geral, tern uma ünica policia e que, portanto, cumprem corn bastante mais
facilidade os imperativos de racionalidade, de articulação e de eficácia que
naturalmente devem presidir o funcionamento de qualquer estrutura policial.

Para contornar as dificuldades de comunicacão, seja em matéria
informativa, seja em matéria operacional, criamos em Portugal urn gabinete
de coordenação da seguranca, que é urn Orgão presidido pelo Ministro da
Administracão Interna e composto por responsáveis de todos Os serviços e
forças de segurança, que procura justamente imprimir uma direcão unitária a
todo o trabaiho, de forma que os objetivos e as politicas não divirjam, dando
uma idéia incoerente de preocupacão das autoridades representativas do
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eleitorado.

Portugal tern, felizmente, urn perfil de criminalidade relativamente benigno
tanto no quadro europeu quanto em comparação corn outros Estados não
europeus. A tradicäo é de urna longuIssima preponderância do crime contra o
patrimônio sobre os crimes contra as pessoas, que ocupam uma importância
diminuta em Portugal, fazendo corn que sejam necessários dois meses para
que Portugal atinja o nümero de homicidios que uma cidade como São Paulo
alcança num Unico domingo. Isso é para se ter uma idéia do pertH da
criminalidade portuguesa.

Mas, ao longo das Ultimas décadas, Portugal conheceu urn fenômeno que
marcou a história da poiltica de segurança püblica no pals. Esse fenOmeno foi
a ligação do consumo e do tráfico de drogas corn a expansão da pequena e
da media criminalidades, muitas vezes dirigida contra pessoas, e não apenas
contra o patrimânio. Os furtos, os roubos, os assaltos a pessoas e a
estabelecimentos começaram a se expandir em ligação corn o processo de
crescimento do consumo e do tráfico de drogas. E a essa onda de pequena e
media criminalidades associou-se uma aflitiva preocupacão na opinião
püblica, porque essa criminalidade, embora não sendo a mais grave de todas,
era extraordinariarnente incômoda para o cotidiano dos cidadàos, não apenas
de urna camada restrita da sociedade, mas muito em particular dos
trabalhadores e da classe media. As vitimas desses crimes são generalizadas
e ja nao se identificam, como no passado, corn uma carnada restrita.

Tradicionalmente, são as forças da direita que dâo mais ênfase a lógica de
combate ao crime. E conhecida a preocupação corn a lei e corn a ordem que
identifica certo tipo de postura polItica: "law and order" é urna terminologia
anglo-saxônica que corre mundo nesses dias de globalizaçao. No entanto,
também as forças de esquerda, não so na Europa como em outros paises,
começaram a adotar uma outra postura em relacâo ao crime.

A esquerda, anteriormente, tinha do crime, e norneadamente em relaçao ao
crime contra o patrimônio, numa espécie de concessão a Rodrigues Bosques,
idéias de que o crime seria uma expropriação selvagern pela qual os pobres,
os deserdados arrancariam uma parte do patrimônio ilicitamente concentrado
em mãos dos mais ricos.

Naturalmente, essa concessâo simplista e ultrapassada quando as pessoas
e os estudiosos tern de reparar que, empiricamente, milhares e milhares de
trabalhadores e de pessoas da classe media são atingidas pelo crime, pelos
assaltos, pelos roubos, pelos furtos. Isso cria, é claro, uma outra visão e
coloca as forcas de esquerda diante da necessidade de travar batalha politica
contra a criminalidade.
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Esse fenOmeno passou-Se em vários paises da Europa, e não apenas nos

anglo-SaXanicOs, onde atingiu extremos particularmente graves. Ontern
mesmo, falou-se aqui acerca do mérito de discutir-se ou não a redução da
imputabilidade penal de 18 para 16 anos. Muitos desses palses, nesse
momento, discutem a reducao para 12 ou 8 anos.

Em muitas naçôes, como em Portugal, a questão do crime inculcou-se
como uma questão da agenda pUblica, da agenda poiltica, e passou a ser
incontornável, porque dezenas de rnilhares de pessoas, sobretudo nas
grandes cidades, passaram a ter contato diário corn o crime, como vitimas. A
experiência da vitimização deixava de ser uma pura criacão imaginária, urna
expressão de inseguranca subjetiva e individual, e passava a inscrever-se no
cotidiano de muitas pessoas que não podiam ser desprezadas como seres
humanos, como cidadãos e como agentes politicos.

A resposta dada, num primeiro momento, a essa irrupcão da questão
criminal na cena pUblica foi uma estratégia ditada por urn conjunto de
matrizes militares, de que falarei a seguir. A estratégia foi concentrar as
forças policiais nas grandes cidades num ntimero restrito de
encorporamentos, de superesquadras, como tambérn se dizia, e, a partir
deles, fazer incursöes, missães de penetracão em territôrio onde ocorriam os
problemas. Tratava-se de grupos de agentes policiais que não tinharn
nenhuma relação permanente especifica corn os territOrios, corn os
quarteiröes e corn as areas onde eram charnados a intervir.

Essa polItica foi vulgarizada em Portugal como a politica das
superesquadras, e a linguagem oficial do Governo da época era a das
divisöes concentradas, para ficar corn a visão popular e corn a visão oficial.
Essa politica fracassou. Fracassou nos indices criminais que não baixaram;
fracassou no espirito das pessoas, que näo se sentiram mais seguras. Ao
contrário, corn o desaparecimento das antigas pequenas esquadras que
existiam em alguns bairros, sentiram que a protecão policial tinha fugido, tinha
d!stanciado da Iógica. E, as vezes, para bern longe. E e nesse contexto em
que a bataiha da seguranca está a ser punida por quem governa que em
1995, corn a vitária do Partido Socialista por uma maloria quase que absoluta,
43%, que houve urna mudança governativa. Mudança que acarretou urn
COnjunto de invencöes, de medidas de rnodernização do setor policial, do
setor da seguranca püblica, que gostaria de enumerar. Ninguém desconhece
que essa segurança está condicionada por muitas outras areas desde a
educaçao, o emprego, o urbanismo e tantos outros domInios que tern a ver
corn a qualidade de vida dos cidadãos.

Mas tratemos de algo que 6 especifico de quem tern a responsabilidade por
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Procuraria resumir sempre numa palavra ou duas as dimensOes principa
isdesse processo de inovaçáo A primeira palavra é desmilitarizacao 

TInhamos
em Portugal uma policia de seguranca pCiblica que, embora tendo nascjdo
historjcamente no século passado como uma poilcia civil, era chefiada por urn
General do Exército desde o golpe de 26 de rnaio de 1928. Portanto, durante
70 anos o exército, através de urn dos seus Generais, regia essa corporacao
E a regia corn uma lógica militar, corn o apojo do Estado Major, composto por
oficjajs superiores, provenientes também do exército, e corn urna lógica do
cornando idêntjca análoga àquela que presidia a estruturacao das forças
militares. Corn urn agravante de Generais e Oficiais Superiores do exército
portugues terem, infelizmente, todos, uma experjência de guerra na Africa,
uma experiéncia de guerra anti-guerrilha anti-movimentos 

nacionafistas que
não sO faz corn que eles tenham uma concessão teórica acerca da guerra e
da arte militar como faz corn que todos tenham uma experiêncja prática e
psicolOgica muito intensa da guerra e de seus irnperativos

E essa circunstâncja fazia corn que Para Ia dos militares, da sua forma derel
acionarnento se transferissem também Para a po!icia as categorias

rnentajs prOprjas da doutrjna militar.
Invariaveirnente as doutrinas sobre a ação, as operacoes e asrepr

esentacoes vão a outra parte e são corihecidas na arte militar como urninimigo. Eram essas concessOes, essa visão do inirnigo que se aplicavam
mais ou menos explicitamente em algurnas situacOes, e implicjtamente em
outras, ao relacjonamento corn os suspeitos, corn Os corroIdos, que muitas
vezes são cidadãos inocentes e outras vezes não, e o direito funda-se na
presuncao da inocéncia mas tambem os cidadãos em situacOes que
suscitassem algurna düvida ou alguma suspeiçao, e 

Os prOprios cidadãos
eram, em geral, processados a partir de urna mentalidade, urn quadro de
processo militar de situacOes, falando corno os militares costurnarn falar.

En
tendernos, naquela altura, que devIarnos acertar Portugal pela hora

europeja, pela hora dos palses da Uniào Européia, palses anglo-saxonjco5 e,
portanto, acabar corn esse anacronismo derivado da ditadura rnilitar, emP

ortugal, em urn primejro momento Em urn segundo mornento, Para facilitar -
por circunstância de revolucao cultural em Portugal - foE preciso urn agente
militar. FoE urn golpe militar que desencadeou a processo revolucionárjo em
Portugal. Isso fez corn que as posicöes rnilitares se mantivessern foi preciso
esperar 22 ou 23 anos, depois de 25 de abril, a que se refere a cancao de
Chico Buarque de Holanda. Foi preciso esperar mais de duas décadas Para
que a legislacao acabasse corn o exclusivo militar de governo e cornando da
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policia de segurança pUblica, para que fosse exonerado o ültimo General do
Exército português que mandou na PolIcia de Seguranca PUblica.

Essa dimensäo está encerrada na vida ptblica portuguesa. Não haverá
retorno no quadro democrático de Portugal. Nenhum dos partidos do
parlamento portugues se ergueu contra essa iniciativa, que encontrou grande
resisténcia em outros palses.

Naturalmente, o modelo de comando-geral que era assegurado por urn
Oficial do Exército transita Para urn modelo de direcão nacional, que nos faz
adotar as modelos que existem em Franca, em ltália, em Espanha e em
outros paIses, que e o de urna organizacäo crucial, e nâo de ter em sua frente
urn comandarite, mas sim urn diretor nacional. Isso é o que se passa em
Itália, em Franca e em Espanha.

A segunda palavra que escolheria Para resumir esse conjunto de rnudancas
é a palavra "proximidade". A proximidade ganhou na Europa urna grande
afinidade corn o processo de construcão da uniäo européia. Corn a criação de
poderes supranacionais, atingiu-se general izadamente, nos vários palses, a
consciência de que e preciso trabalhar e decidir tao perto dos cidadäos
quanto seja possIvel. Se as organizaçOes pUblicas situarn os nIveis de
decisão do trabaiho muito longe dos cidadãos, elas são menos eficazes,
menos prestigiadas e suscitam menos confianca dos cidadãos.

Dal que a idéla seja a proximidade. Proxirnidade dos cidadãos, proximidade
dos seus problemas, proxirnidade das suas areas de residência, das suas
areas de trabaiho, dos seus meios de transporte cotidianos. Essa lógica de
regressar Para junto do cidadão, regressar Para próximo do cidadão, hoje
desperta na consciência européia.

E nOs quisemos também que a lOgica da posicao da polIcia fosse
completarnente diferente da IOgica da superquadra e da concentracâo. Então
fizemos urn movimento inverso, quer na estruturacão das unidades das
Instalacoes, quer na prOpria lOgica do policiarnento.

Ao invés das superquadras, foE-se por uma polltica das pequenas quadras
de bairros, corn contingentes limitados, corn urna arquitetura nova e aberta
Para o exterior, corn muito vidro, Para que o cidadão possa ver 0 que se
Passa là dentro e Para que là dentro se possa perceber o que se passa fora.
Clareza e transparéncia. Pequenas quadras de bairros. E pensar que Os
bait-i-os mais crescidos costurnam ser mais problemáticos. Quer dizer, as
pequenas quadras não foram criadas nas areas residenciais das pessoas
corn rnais mejos econômicos, foram criadas nas zonas onde as classes
trabalhadoras e rnédias sentem cotidianamente a problema do crime.
Simultanearnente, corn essa filosofia de implantaçâo de pequenas quadras
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preconizamos uma IOgica de conhecimento e relacionamento cada vez mais
intimo corn os habitantes das areas policiadas por agentes de policia.

Quer dizer, ao contrário da lógica das superquadras, urn grupo de policia de
umas quadras passa a atuar naquele bairro, junto daquele meio de
transporte, daquela area, para desenvolver uma relação de proximidade e de
conhecimento dos problemas locals.

Essa linha fol cumprida naturalmente, gradualmente, porque a construçâo
de quadras leva tempo e é dispendiosa. No Porto, particularmente em Lisboa,
ha numerosas quadras em bairros populares que documentam isso. Em
alguns, são quadras bern bonitas, construldas corn muito gosto por arquitetos,
dando ênfase a essa idéia de transparéncia e clareza. A segunda id6ia é
proximidade, policiamento de proximidade. A terceira idéia é corn relação a
formaçao. Durante décadas Os governos negligenciararn a formação dos
agentes policiais. Sobre Os ombros desses policiais recaem muitas
expectativas, muitas exigências, exigências cada vez mais aprofundadas.
Porém, o investimento püb!ico nessa matéria era escasso, e eles não tinham
uma preparação profissional especifica, já estavarn Ia ha muitos anos nos
nossos serviços. 0 grau de investimento era elevado. Portanto, ainda não
tinham se beneficiado dessa forrnação especifica. Cerca da metade do efetivo
policial tinha apenas 4 anos de escolaridade, quando hoje estarnos
requerendo urn rninimo de 9 anos, e a media das adrnissöes preenche o
requisito dos 12 anos de escolaridade. Isso para as categorias de base das
organizaçôes policiais.

Tinhamos urn problema: como levar urna nova mentalidade, novos
conhecimentos, uma nova preparação as pessoas que se encontravam
dispersas por mais de mil locais. Ha mais de mil postos e quadras em
Portugal. Para podermos trazer de novo as escolas todo esse conjunto,
superior a 50 mil elementos, ainda que por pouco tempo, precisávamos de
mais de quatro ou cinco anos. E era preciso levar imediatamente urna
mensagem de novidade, de abertura e de modernizaçao. Concebemos urn
programa de formaçao continua baseado num conjunto de videocassete
sobre módulos, que era acompanhado por monitor por centenas de pessoas.
Foi a todos os pontos do pals, nesses mil locais. Mostraram ensinamentos e
discutiram corn agentes policiais, e, simbolicarnente, o primeiro mOdulo - e é
corn satisfação que falo isso neste seminário - que foi incluido nesse
programa de formaçao continua era sobre direitos fundamentais.
Sirnultaneamente, o Conseiho de Ministros criou urn grupo corn
personalidades independentes para avaliar todo o processo de formaçao nas
escolas de polIcia. Todos os sistemas de treino funcionavarn pelo conjunto
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das forças e serviços de segurancas para sugerir inovaçöes modificaçöes,
que foram sendo introduzidas. Tentaram, ate, corrigir algumas situaçöes
curiosas. E 0 caso, por exemplo, de urna das grandes escolas que
formulavam as mesmas exigências fIsicas, provas atléticas, para homens e
mulheres. Isso fazia corn que o nümero de mulheres fosse muito mais
reduzido que o de hornens.

Uma das consequéncias dessa averiguação exaustiva foi corrigir essa
deficiência, estimulando a entrada de mulheres. Para isso, foi inclulda uma
disciplina para apoiar a vitima, etc. Está tambérn, neste momento, em
processo de reforrna a antiga Escola Superior de Policia, que vai evoluir para
urn instituto superior de adrninistracão interna, orientado para todas as forças
policlais e não apenas para uma especifica. A idéia é, portanto, ultrapassar
aquela situaçào em que cada organização, de uma maneira corporativa,
forma seus elernentos. Desde que entram para a escola, serão incorporados
se obtiverem éxito, criando urna perspectiva mais vasta, fazendo corn que, no
mesmo instituto, possarn aprender os elernentos que se destinarn as várias
forças e a serviços de seguranca. A formação foi, portanto, urna das grandes
apostas que esteve presente no processo portugues. Devo dizer que, no meio
desse processo, encontrei ocasionalmente urn grande publicitarlo brasileiro,
Edson Naral, que me disse: "Você fala de urn assunto que nern irnaginava
que existisse. Nunca soube que era preciso formar os agentes da polIcia".
Isso, de certa maneira, funcionou em Portugal, porque a forrnacão da policia
flão estava na agenda püblica. Hoje, tornou-se urna questão central do fato
Politico. Quando ha problernas, não está em causa somente a
responsabulidade individual, mas também o treino recebido. Houve, P01
exemplo, em Portugal, uma cena dificil, envolvendo o uso incorreto do bastão,
quando a policia entrava nurna fabrica. Depois de urna grande confrontação
corn o General que comandava a polIcia, foi deterrninado urn processo
disciplinar. No final desse processo, apurou-se que os elementos que haviarn
Usado o bastão daquela maneira o fizeram não por culpa ou desforra, como
alguern havia dito no parlamento portugues, mas porque haviarn sido
ensinados a bater daquela maneira. Portanto, a conclusão foi arquuvar 0
process0 e alterar as regras de ensino que haviarn conduzido aquela forma
de lidar corn as pessoas.

Outra idéia fundamental da reforma é a transparéncia. Existia atmosfera de
SUSpeiçao e desconfiança em torno dos procedimentos policiais. Muitas
PeSSoas apresentavarn queixas de espancamento, havia casos populares
graves e ate de morte, embora menos frequentes que em outros paises. E,
teoricamente havia a abertura dos inqueritos policiais, que não chegavarn a
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nenhuma espécie desançâo ou divulgaçao püblica dos resultados. Isso
levou-nos a pensar que, como condicao exciusiva do poder disciplinar,
encaminhar esses processos aos chefes policiais era insuficiente e nào
gerava clima de confiança entre os cidadãos e a policia. Para restaurar essa
confiança, fol indispensável criar grande inspeção geral da administraçao
interna, fora do corpo de qualquer estrutura policial, cuja cOpula foi corn posta
por magistrados de grande reputação no pals e por inspetores recrutados por
sua alta competéncia em todas as forças policiais e na Inspeçao Geral de
Financas, para poder fazer estruturação de matéria econOmica urn corpo
altamente qualificado, dirigido por esse conjunto de magistrados que
inquirem, averiguam, sindicam, processam e que tern possibilidade de levar
ate o fim a propositura de sancöes. Isso foi acompanhado da regra de que a
conclusão de qualquer inquerito é dada a conhecer a opinião püblica, no
rnáximo 45 dias depois do inicio do processo, quando está na inspecâo geral
da objeção interna. E esta circunstância criou o exame rápido das queixas,
pela averiguação cuidada delas criou urna situaçâo relativamente nova, corn
major apuro do procedimento por parte da polIcia, uma major confiança por
parte dos cidadãos. No ano de 1997, houve diminuição em 50% das queixas
apresentadas contra a policia. E venha a dizer-se tarnbém algo muito
rnportante, é que esta inspeçäo gerat permitiu que em muitos casos de

queixas imaginárias os policiais fossern ilibados credivelmente enquanto no
passado processos que dormiam ou processos que eram arquivados
deixavam no p(iblico desconfiança sobre a profundidade e a isenção da
averiguação. Agora, quando a lnspeçao Geral da Administracão Interna diz:
não se provou, e arquivado, não houve culpa, o pUblico fica a saber
credivelmente que a queixa daquele cidadão era uma queixa infundada,
injusta contra aquele policial.

Vamos, também, a outro domlnio: o dominio do policiamento por objetivos.
Normalmente, a acão policial é orientada para o infrator e essa relação é que
e mais estudada, esquematizada. Nós nos preocupamos, também, corn as
vitimas, corn esse conjunto de cidadãos e cidadãs de todas as classes sociais
que passou a ter conhecirnento do crime. Então, criamos urn programa para
as escolas, especialmente voltado para a protecão de crianças e de jovens,
corn efetivos próprios, corn viaturas próprias, corn meios de comunicação
próprios, e que dialoga corn as crianças de maneira a tornar a imagem da
policia mais atraente e a fomentar Iacos que naturalmente tenderão a durar
ao longo da vida desses jovens e dessas crianças. E, para além desse
programa que se charna escola segura, criarnos urn prograrna para os idosos,
que, em Portugal e uma das camadas que se sente, pelo rnenos,
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subjetivarnente, mais insegura, porque é também vitimada por práticas
criminais, e 0 mesmo ern relação as vItimas que passaram a ter em
nurnerosas quadras que funcionaram como centros experimentais, estruturas
de acolhirnento e de resolucão dos problemas especIficos das várias
categorias de vitimas. Ultima idéia rnuda a organizacão da Policia em
Portugal. E a idéia de participacão. Partimos do princlpio de que so é possivel
moderriizar estruturas estabelecendo algo, estabelecendo interlocucão corn
aqueles que trabalham na própria instituição, que conhecern, que ali vivern os
seus problemas e que estão organizados em associacOes que naturalmente
selecionam as personalidades mais representativas, selecionam I ideranças,
que são fundamentals para criar os consensos e as funcöes finas,
necessárias para fazer, para modernizar estruturas complexas, estruturas
corn longo passado e que naturalmente tendern a fechar-se sobre si prOprias
e a defender as suas identidades construldas ao longo de muitas décadas e
As vezes de séculos de inércia. E por isso propusernos a Assembléia da
Repü blica iniciativas legislativas envergando direitos associativos,
envergando direitos de participaçäo e consagrando formas de presenca das
associacöes representativas dos policiais em orgaos como o Conseiho
Superior de PolIcia e no prOprio Conselho de Disciplina, para que, antes da
aplicação de qualquer pena, os representantes das associacães profissionais
tivessern possibilidade de se pronunciar naturalmente e construtivamente
sobre esses processos, para que o Ministro, quando finalmente fosse
examinar a justica da pena em recurso ou porque a natureza dela a obrigasse
a subir ao Ministro, pudesse tarnbérn conhecer qual era o ponto de vista
assumido pelos representantes dos policiais.

Meus amigos, essas foram algumas linhas básicas de urn processo de
modernizacão que nao está acabado e que precisa ainda de muita coisa.
Alias, algumas dessas iniciativas, como a forrnação, so corn mais tempo
daräo os seus frutos. Inclusive, foi por isso que, simultaneamente, fizemos urn
grande refrescarnento de efetivos hurnanos. Ha quatro ou cinco anos, houve
urn periodo de dois anos em que não houve uma Cinica entrada na poilcia.
Substituirnos essa politica de fechar portas por uma polItica de grande
abertura de novos efetivos, mais jovens e mais instruidos, melhor preparados,
corn mentalidade mais moderna. Isso é extraordinariamente visivel pelo
püblico.

Nas rninhas viagens por Portugal, muitas pessoas vinham e me diziam que
esses policiais novas eram Otimos e que os outros erarn diferentes - isso era
o resultado da politica de rnodernizacão -, e que se tornava urn vencedor
também dos outros elernentos mais velhos, que também não queriarn ser
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ultrapassados par seus novas colegas e se alinhavam nesse processo de
modernizaçao.

Meus caros amigos, sei que as experiências nacionais não são
transferiveis. Os modelos sociais e Os modelos policiais não são exportáveis.
Mas, num mundo globalizado, temos que aprender uns corn as outros e
refletir sobre as experiências e as dificuldades que as outros tiveram. Acredito
profundamente que essa reflexão é ütil. Pela minha parte, visitel vários paises
da Europa e conversei corn vários Ministros do Interior, visitei escolas e
procurel aprender corn outras experiências de outros palses. Penso que isso
foi ütil para Portugal. Por isso, acreditem, creio que o ideal que aqui podemos
manter é urn diálogo que é born para Portugal, mas que também será born
para a Brasil e para as nossas relaçoes, que, penso, devern também ser
desenvolvidas nesta area.

Quando Ministro, tive a honra de promover a primeira das reuniôes dos
respansáveis ministerials para a segurança dos vários palses que falam a
lingua portuguesa. Não sou dos que pensam que a Europa deve ser a (mica
direção de Portugal. Acredito nurn diálogo luso-brasileiro e num diálogo no
interior da lusofonia, em que as modernas questoes de segurança sejam
também urn ponta de interesse comum. Oxalá esta minha modesta notIcia e a
reflexão sobre a que se fez em Portugal possa contribuir para a progresso
das relaçães entre Os nossos dais povos. Muito obrigado. (-Palmas.)

Esciarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador (Deputado Ivo José) - Neste instante, daremos inlcio a

fase de debates. A Coordenadoria informa ao Plenãrio que as participantes
poderão formular perguntas ao conferencista. As questoes poderão ser
encaminhadas par escrito ou oralrnente, mediante inscrição prévia. Para que
possamos agilizar a debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do
microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudaçôes pessoais. Cada participante disporá de ate 2
minutos para fazer a sua intervençao. 	 -

Debates
O Sr. Coordenador - A primeira pergunta é da Sra. Nayra, funcionária desta

Casa: "Primeirarnente, parabéns, em nome de todos as brasileiros pela
brilhante realização da Expo de 98. A pergunta é a seguinte: Que
providências foram tomadas e coma estão as investigaçöes sabre a ocorrido
na Expo sob a responsabilidade do chefe da contabilidade e tesouraria, João
Caldeira?". Corn a palavra, a Sr. Alberto Costa.

O Sr. Alberto Costa - Muito obrigado. Parabéns pela Expo, que, na verdade,
é uma realizaçao de que Os portugueses estão muito orguihosos e revelou a
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nossa capacidade, a que foi muito impartante para a ego nacional.

Quando sal de Portugal, era a polIcia judiciária que estava no terreno para
apurar as irregularidades que são mencionadas na pergunta. Não tenho
noticias, mas a policia judiciária portuguesa é prestigiada, corn alto nIvel de
esclarecimento. Portanto, não duvido de que as responsabilidades serão
apuradas e as tribunais aplicarão as sentencas que forem justas.

O Deputado João Leite - Gostaria de parabenizar a Dr. Alberta Costa pela
brilhante exposicão, que, sem dUvida, traz para todos nOs urna reflexão, que
já tern acontecido na Assembléia Legislativa, no Estado e no Pals, em relacão
a esse tema que é tao importante para a sociedade, que é a segurança
püblica. Solicitaria ao Dr. Alberta Costa que falasse mais urn pouco sabre a
questao da inspeção geral: coma ela se dá, que órgão faz essa inspecão no
âmbito da palIcia e qual é a sistemática dessa inspecão.

o Sr. Alberta Costa - Muito obrigado, Deputado Jaãa Leite; agradeço suas
palavras. Em relaçao a inspeção geral da adrninistração interna, eu diria que,
ate ela ser criada, existiam apenas inspeçöes par servicos, corn função
equivalente, dentro de cada uma das forças e dos serviças de seguranca. E
essa atividade era prejudicada par urn conjunto de relaçöes internas, pela
atrnosfera de proteção que a corporativismo sempre suscita. A idéia que
existiu foi a de que, para todos as serviços, forças e organismos pendentes
do Ministério, dever-se-ia criar urna instância externa as palIcias corn urn
conjunto de cargos do topo, a cornecar por Inspetar-Geral, Subinspetor-Geral
e Diretor de Serviço, cargos a serern acupadas par magistrados de alto
prestigia, a serern requisitados. A lei prevé essa possibilidade. Não a impöe,
mas prevê a possibilidade de serern requisitados ao Conselho Superior de
Magistratura para que, durante esse perlodo - que, nos termas da lei, é de
trés anos -, possam estar fora da rnagistratura, embora auferindo
vencimentos idénticos aos que teriarn na estrutura de origem. Eles orientarn
urn corpo de inspetores que foi preenchido gradualmente. Começou corn sete
ou alto inspetores e depois foi aumentando. Os inspetores tern experiência
policial de investigação, são selecionados em função de sua isencão e
cornpetência técnica. E essa estrutura pode agir par iniciativa dos cidadãos,
da própria estrutura, que tama conhecirnenta, de uma forma oficiosa, coma
jamal, etc., de urn prablerna, ou par iniciativa do Ministra da Administraçao
Interna, que é a (mica entidade poiltica que pode atribuir a exame de urna
rnatéria. E tern poderes para inquirir, averiguar, sindicar, acabando, no caso
dos processos disciplinares, par propor uma aplicação de pena, ao contrário
das provedorias de justiça, que são tradição do "ombudsman", que é
tradicional na Europa, e terrnina par urna recornendaçãa, neste caso, a uma
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proposta concreta, baseada num processo que tern já a natureza de urn
processo disciplinário. Então, se alguem quiser discordar, terá que
fundamentar exaustivamente a discordância quanto a urn processo que está,
ern princIplo, incontrolável em relação a funço que Ihe é proposta. Isso se
aplica a inquéritos, processos, sindicâncias, etc. No terreno das inspecöes
propriamente dito, uma das prirneiras atividades foi verificar todos os locals do
Pals onde havia detidos, para onde eram conduzidos. Essa missão nos
conduziu a proposta de fechamento de mais de 20 locals sem condicoes para
os detentos. Essa foi uma das primeiras conclusôes.

Na outra, verificou-se que, apesar de o COdigo de Processo Penal dizer que
as detençôes deveriam ser imediatamente cornunicadas a autoridade
judiciária, a apresentaçäo so tinha de ser feita no prazo de doss dias. Corn
isso, houve urn longo perlodo em que os detidos ficavarn entregues a
autoridade policial, corn rnuitas düvidas, muitos incidentes, rnuitas inspeçães,
agressoes, que precisam ser esclarecidas.

A rnedida que adotamos foi obrigar, por rneio de urna norma, que, urn
rninuto após a entrada do detido na instalação policial, fosse imediatamente
expedido urn "fax" para a autoridade judicial, dizendo que entrou o detido
Fulano de Tal nessa esquadra e está as ordens de V. Exa. Isso passou a ser
cumprido. A partir daI, não houve rnais düvidas sobre o tratamento de
policiais em dfficuldade, porque, a partir daquele mornento, a autoridade
judicial ficou sabendo que aquela pessoa estava all.

Dando exernplos concretos, a inspeção interna, através de suas
sindicâncias, visitas, inspeçöes, está na origern das decisôes que
rnodernizam o apareiho policial. Alias, a inspeção, agora, tern urn outro ritmo.
Ha a inspeção e visitas a esquadras e postos sern aviso prévio, corno
tambérn faz o Provedor de Justiça.

Por cortesia, o Provedor costurna dizer: " you visitar a esquadra de polIcia",
rnas nao diz qual. Isso acontece corn a lnspeçao lnterna também, que avisa
ao Ministro que serão feitas inspeçöes. Passamos por urn sisterna ern que ha
uma visita por dia, de surpresa. Não ha nenhuni dia do ano, ern Portugal, em
que não haja pelo menos urn Inspetor daquela Casa visitando urn local de
poilcia.

Portanto, e uma experiência que, na realidade, sern falsa modéstia, correu
bern, porque cria urna nova relação de confiança corn a polIcia. 0 cidadão
sabe que, se algurna coisa correr ma!, está Ia urn Orgão independente para
apurar.

Como já disse várias vezes, para grande satisfacão da corporaçäo policial,
policiais foram elevados, por não se suscitarern düvidas e suspeiçöes muito
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descredibilizadoras para os policiais envolvidos no caso; o saldo da
intervenção foi que a policia tinha razâo, não cometeu nenhurn ilIcito. 0
cidadão e que estava a fantasiar. Portanto, urn saldo positivo para as duas
instituiçöes. Não sei se respondi inteirarnente a pergunta. Muito obrigado.

o Deputado João Leite - Gostaria que o Dr. Alberto tam bern dissesse como
ficou a organização da poilcia em Portugal. Nas esquadras ha urn chefe de
policia? Essa polIcia e uniformizada? Quantas são as graduaçOes existentes?
Gostaria que o senhor explicasse como ficou essa organizacão. Ha urn
regirnento disciplinar da polIcia? Como são feitas as punicoes?

O Sr. Alberto Costa - Muito obrigado. 0 regirnento disciplinar da Poilcia de
Segurança PUblica é urn regutamento extrernarnente parecido corn o dos
funcionários pUblicos em geral, tanto que já desaparecerarn as conotaçoes
militares da antiga disciplina na Policia de Seguranca Püblica. As esquadras
tern urn responsável, que é urn chefe. 0 sisterna dos cargos e das
designacöes está, neste momento, em revisão, porque é ainda extremarnente
longo. 0 mais alto cargo, agora, é o de Superintendente-Chefe, portanto, já
nào é urn cargo cornunitário. Mas, como já disse, está ocorrendo, neste
momento, a elaboração de uma regularnentação orgânica rnais fina, revendo
também a questao dos cargos. A estratificação existente é eriorrne.

Ha urna pluralidade de situaçöes, e lidar corn elas requer urn esforco de
consenso, porque ha comparaçOes a fazer corn outras instituicoes. E a antiga
tradicão rnilitar faz corn que alguns estratos profissionais queirarn manter urna
hierarquizaçao larga. Portanto, é urn processo que ainda está ern curso neste
mornento, rnas ja desapareceu a nomenclatura rni!itar.

• Deputado João Leite - E urna poilcia uniformizada?
• Sr. Alberto Costa - E uma policia uniforrnizada e armada. Essa polIcia

rnantém urna farda que não é confundida corn a veste militar. Portanto, não
tern aquelas botas caracteristicas da forca militar, rnas é armada. Houve urn
mini-debate na sociedade portuguesa, rnas o Governo defendeu que não
deveria desarrnar a polIcia, em face dos problemas que ela enfrentava
diariamente. Essa fol a conclusão do debate. Em Portugal, assim como em
yários palses, fez-se uma campanha por desarrnamento. Mas, em função da
natureza dos problemas, dos riscos e da prOpria atrnosfera coletiva,
entendemos que nâo era o momento de fazer essa alteraçao. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Dr. Alberto Costa, ternos urna questão do Cel. PM
Lücio Emilio, do Espirito Santo: "Quais as principals diferencas entre a Policia
de Segurança Püblica e as policias militarizadas da Franca, da Espanha e da
Itália? Quantos nIveis hierárquicos existem hoje na Poilcia de Segurança
Püblica? Os integrantes da PolIcia de Segurança PUblica tern algurn tipo de
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treinamento militar, coma ordern unida? Tern direito de greve? Podem se
sindicalizar?".

o Sr. Alberta Costa - Muito obrigado. A PolIcia de Segurança Püblica em
Portugal, neste momento, nao e uma forca militarizada. Pela Constituição,
revista no ano que passou, em Portugal, a forca militarizada é a Guarda
Nacional Republicana. E tal força de segurança que detém a responsabilidade
pelas areas rurais e pelas estradas. Essa e, de fato, análoga e faz parte do
mesmo clube da Gendarmerie, na Franca; da Guarda Civil, na Espanha; e
dos Carabinieri, na ltália. Coma as autras policias semelhantes na Europa, a
Palicia de Segurança Püblica subordina-se a urna lOgca de direcãa e tern um
regulamento disciplinar equiva!ente ao regulamento da funcao püblica,
enquanta a Exército e a Guarda Nacional Republicana aplicam a regularnento
da disciplina militar. A Policia de Segurança Püblica era, tradicianalmente, ate
par estar militarizada, objeto de algum treino militar, nomeado ordem unida. 0
nUmero de horas dedicadas a essas atividades, nos (iltimos anos, foi sendo
reduzido e é agora uma parcentagem bastante limitada, quer no ensino, quer
na atividade cotidiana, em que sO ha uma formatura, para a Partida do Giro,
isto é, a saida dos poiiciais para as seus vários percursos de policiamento. A
polIcia de segurança ptblica tern associaçöes profissionais, que já tern pader
de participaçäo no Conselho Superior de Policia e no Conselho de Disciplina.
A prapasta do Governo fol alargar a representaçäo nesses Conselhos, mas a
Constituiçâo requer urn "quorum" de 2/3 para a apravaçao da medida, e não
obtivemos apalo do principal partido da direita, porque a alargamento da
participaçao ainda näo foi conseguido. Näo tern direito a greve, e a Governo,
nas alteraçoes que propôs, na pa!Itica que fol perseguida enquanta esteve no
Governo e que continua sendo perseguida, não preconiza a direito a greve na
policia, precaniza as associaçOes sindicais, a liberdade sindical. Mas, em
termos da natureza do serviça palicial, ele não tern esse entendimento.

Na Governo ou fora dele, é contra-indicada a consagraçâo da liberdade de
greve, corn a interrupção de urn serviço fundamental de segurança invisive!,
coma é a que a palicia presta. Pracurei responder, rnas a questão é tao rica,
que não sei se a respandi inteirarnente. De qualquer maneira, fiz a passive!.
Muito obrigado.

0 Sr. Coordenador - A prOxima pergunta vem do Sr. Avanilson Alves de
Araüjo, do Departamento de Defesa Técnica do Adalescente: "Urn dos
princIpios levantados pela nobre expositor foi ern relaçâo a proximidade da
policia corn a populaçao. Pergunto se a Dr. Alberta Costa tern conhecimenta
da praposta de poilcia carnunitária e coma avalia que paderia ser a
participaçâa da camunidade nesse processo au no que acanteceu em
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Portugal".

o Sr. Alberta Costa - A designaçäo de palIcia cornunitária é de procedéncia
anglo-saxonica. Diria que essa nacäo respira a ambiente especial de
comunidades que funcionam corn policias descentralizadas e onde existe
uma prãtica rnuita antiga de inter-relacionamento entre as lideranças civis e
as prOprias palIcias: autoridades municipais, dirigentes assaciativas e lideres
locals. A transferência desse madelo para autros ambientes pravoca diversas
prablernas, natadamente em relaçaa a possibilidade de desvirtuacaa, porque
näa e fácil repraduzir esse ambiente inglês nautras sociedades, corn outras
tradiçoes e autras matrizes. Dai nos mantermos agarrados a expressäo
"policiamento comunitário", que, alias, já era também conhecida de nossas
pa!icias, cujas palavras também já diziam paliciamento camunitário, ao
rnesrna tempo em que faziam uma concentracao nas superquadras. Antes,
fomos para a idéla de proximidade, que cantérn, naturalmente, aspectas que,
se forem sérias, caincidem cam as da palicia comunitãria, isto e, as bans
policiais que trabaiham em urn bairro acabam par ter uma relação de
conhecimento e de camunicação corn as estruturas nele existentes. Mas essa
camunicacaa nâo é pervertida corn proximidade negativa, coma favores,
pagamentos, etc., ou autra tipo de relaçãa que faca corn que cheguernos aa
pagamento de serviços que podern ser pUblicos, prestados a camunidade e a
todas que precisarn deles.

Hoje em dia, as mais ricas estäo prategidos par esca!ta e segurança
privada e tern seu patrirnOnia guardado em cantas bancárias, enquanta as
trabalhadores e a classe media, que não tern essa rede de protecao, estäo
ameaçados par assaltas e crimes. Isso, naturalmente, não é legItima. Muitas
vezes, estes pagam mais impostos do que as primeiras, que tern rend imentos
mais altos, rnas nâo e licita a Estado candicionar pagamentas de prestacaa
de servicos de segurança.

Onde e que a diálogo corn a camunidade e as estruturas camunitárias pode
acantecer? Em dais outros nIveis: urn, a dos conseihos locais de seguranca
püblica, que já estâo criados em Portugal, par uma lei da Assernbléia da
Repüblica. Consiste na criaçäo de uma estrutura em nivel do municiplo, corn
o Presidente e as autaridades locais ligadas a segurana pUblica, mais
autoridades de justiça, associacoes, lideranças locais, etc., que fazem a
análise e a ava!iacaa dos prablemas de segurança dos rnenares, e cria e
hierarquiza priaridades, fazendo recamendacOes as estruturas policiais, para
adequarem seu trabalho as necessidades apantadas par esses canseihos
locals de segurança pUblica. E a primeiro aspecto. 0 autro, que está sendo
discutido ern Portugal, 6 a criação de polIcias municipais, coma existe em
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outros paises da Europa, apenas corn objetivos minimos, como proteçäo de
escolas, trânsito local, segurança de certos edifIcios. Isso já existe na
Espanha, na Franca , na Itália. Hoje, discute-se, em Portugal, se não se criará
all uma policia dessa natureza para funcionar em urn nivel mais prOximo,
mais fino, mas, naturalmente, são muitos as aspectos que o assunto envolve,
e seria desnecessário abordá-Ios hoje. Muito obrigado.

o Sr. Carlos VItor Muzzi - Queria, inicialmente, parabenizar a conferencista
por suas elucidativas palavras e gostaria de saber Se, em nIvel de
comunidade européla e de parlamento eurapeu, existem recamendaçoes aos
diversos paises em termos de segurança pUblica e de polIcia. Obrigado.

o Sr. Alberto Costa - Muito obrigado, Sr. Carlos Vitor Muzzi, Presidente da
Cornissão de Direitos Humanos da OAB, por suas palavras. Queria dizer-lhe
que a declaração mais completa e elucidativa sobre essa matéria pertence ao
Conselho da Europa. E urna declaração de 1979, sabre a policia, que
prescreve urn conjunto de regras, entre elas a consagraçãa dos direitos
associativos, a direito de formar e participar de assaciaçöes profissionais e
também urn canjunto de outras regras, que são, a rneu ver, de utilidade
universal. E urn documento que vale a pena estudar e, apesar de sua idade,
continua a ter utilidade.

A União Européia, através dos seus ôrgãas, e a parlarnento europeu tern
feito alguns pronunciamentas mais pontuais, mas também dignos de estudo.
E ja existe alguma ação sistemática na Europa. Corn relação, por exemplo, a
organismos de ensino, ja existe uma assaciação das escolas européias de
poilcia, que tern uma bênção cornunitária, digamos assim. Existe uma troca
de informaçoes sistemática no quadro do Acordo de ( ... ) e agora no quadra da
Europol, que é urna unidade policial européia que trata de matérias
especialmente graves, corno terrorismo, tráfico de drogas, de seres humanos,
de rnenores e de armas e que neste momenta já está em funcionamento na
area de troca de inforrnaçoes, isto e, tado pals da Europa, através do sistema
Europol e do sistema ( ... ), que ja se ocupava disso, pode obter infarrnaçOes
campletas sobre essa matéria.

Apraveito para dizer que em Portugal certas setores receavam a integraçào
na União Européla, alegando que a partir da abertura das fronteiras a crime
cresceria irnensamente em Portugal, e a pals perderia a passibilidade de
cantrolar as crirninosos, as organizaçOes, etc. Na realidade issa não se
verificou. Não houve urn disparo significativo dos crimes, em particular, de
crimes importantes. 0 que cresceu ao longa da Ultima década foi aquela
pequena, e algumas vezes media, criminalidade não imputável a grandes
grupos, rnas ligada, sim, ao consumo e algumas vezes ao tráfico de drogas.
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Par outro lado, através do sistema de informacão Eurapal, Portugal canseguiu
recuperar viaturas roubadas em outros palses da Europa, porque as
matrIculas eram automaticamente transrnitidas par urn sistema conjunto de
infarmação, que continha dados sabre pessoas pracuradas pela policia,
docurnentos roubados, etc. SO que a sistema nãa teve a vulnerabilidade face
ao crime que era apontado e mostrou ate uma eficiência redobrada na coleta
de infarmacOes. Obrigada.

o Sr. Coordenadar - A próxima questãa é da Sra. Anunciaçâo das Dares
Paulino de Souza, da Assaciaçãa de Catadores de Papel de Bela Horizonte -
ASMARE. A pergunta é a seguinte: "A reforma policial dirninuiu as crimes nos
bairras mais pabres de Portugal?".
o Sr. Alberta Costa - A trajetOria do crime em Portugal nos ültimas dais

anos registrau urn ligeiro decréscima, que sO é significativa porque havia urna
trajetOria ascendente nos anos anteriares. Nos bairras rnais pabres nãa se
verificou a agravamenta da situacào. Mas, coma disse, a tempo decorrido sob
a adoção dessas medidas ainda não é suficientemente significativa. SO ternos
neste momenta a possibilidade de camparar 1997 cam 1996 e corn 1995, e a
balança que se pode fazer não suscita qualquer alarme. Pelo contrário, foi
cantida a trajetOria ascendente que se vivia ate al.

Havia urn grande receio em relação a essas mudancas par parte dos
defensores da lei e da ordem, que diziam: retire-se a chefe militar da frente da
poilcia que a crime ergue a cabeca e vacés nunca mais conseguern controlá-
Ia. Se vocês abrirem mao da disciplina militar, a pals vai entrar no caas.

Esses prenUncios não se verificaram. Pelo contréria, as relatOrias de
segurança interna apresentadas pelo Presidente da Repüblica - dacurnentos
oficlais que a Governa tern que trazer a pUblica tados as anos ate a més de
rnarço - mastrarn que houve urn controle do crescirnento do crime. Nãa quer
dizer, no entanta, que está erigida a paraisa par via dessas medidas. lssa não
e verdade. 0 que se canseguiu foi sustar a crescimenta criminal em alguns
pantos, e, sabretuda onde se fez a meihor trabalho, houve diminuiçOes
significativas. Em algurnas rubricas aliadas ao crime contra a patrimOnia
houve melhorias nas areas ande se trabalhau bern.

Adotar-se policiamento par proximidade é muito difIcil, e em relacao a
quadras que foram militares, a lOgica do paliciamenta par proximidade é a
cantrária da IOgica das ( ... ) militares. Houve muita instrucão no sentida de
praximidade, que foi sepultada, e cantinuava-se a seguir uma lOgica em que
as grupas eram enviados aleatariamente a locals dos quais nãa tinham
nenhuma espécie de conhecimenta, portanta, sem haver principia de
proximidade. Os nümeras são suficientes para levar a canclusãa de que é
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possIvel se rnilitarizar, é possivel mudar a lOgica sem que a criminalidade
aumente. Pelo contrário, entrando em decréscimos pouco significativos Num
desses anos, houve a diminuiçao de 0,6% no fundo de estacionamento, mas
nenhuma dessas profecias se concretjzou. Isso, todos Os partidos doParlamento reconhecem, porque recebem anualmente a repositOrjo
estatistico e analitico completo de toda a criminalidacje participada pelas
forças e servicos de segurança do Pals.

o Sr. Coordenador - Pergunta da Sra. Helenice de Souza, da
Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitur-a de Belo Horizonte:
"Gostaria de saber se houve participaçao no acompanhamento do processo
da reforma policial por parte da sociedade civil, especificamente de entidades
de direitos humanos, e se houve, coma isso ocorreu?"

o Sr. Alberto Costa - As várias medidas em que ela se traduzju foram, de
fato, objeto de consultas e de diálogos corn várias associacoes, mas
aproveito para dizer que, em Portugal, evitamos utilizar a expressao "reforma
da polIcia", pelo que aprendemos em outros paIses e pelo que virnos da
reaçâo dos profissionais da polIcia.

A idéia da reforma da poficia é mal vista pelos policiais. A idéia de reforma
subentende que a instituicão ou as pessoas precisam ser reformadas. Esse e
o entendimento comurn, e, portanto, reforma da polIcia é uma consigna hostil
para quem está na profissâo. Naturalmente, a maioria das pessoas entende
que não precisa ser reformada ou requalificada.

Para evitar esse problema, passamos a usar uma expressão mais neutra,
ou seja, processo de modernizacao para a que solicitamos várias
contribuicoes, além da participaçao do Pariamento e das associaçoes
profissionais da policia.

Houve consultas a várias organizaçoes corn relaçao a essa matéria,
inclusive a mais prestigiada organizacao de direitos humanos portuguesa, que
e a FOrum Justiça e Liberdade, e a Ordem dos Advogados Através dos
principais responsáve,s essas entidades foram se pronunciando sobre as
reformas.

Esse processo criou condição para dar cada passo pacientemente Par
exemplo, a desmilitarizacao teve que ter primeiro a consagracao legislativa da
sua funçao, retirando as Generals do Exército do comando, e sO urn ano
depois é que se criaram as condiçOes para exonerar o Ciltirno General e
nomear urn civil. Tudo isso fai muito suado porque as resisténcias eram
mültiplas, imensas, par toda a resistência do regime corporativo, da direita
politica, do regime militar, e por isso foi preciso urn processo lento. Foi uma
forma incrementalista para cada medida, tinha-se de criar uma base de
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sustentacão própria. E essas organizaçöes intervieram em vários passos
desse processa, seja na matéria de formaçao, seja na matéria de
desmilitarizaçäo, e houve consultas quanta a outros pontos mais
significativos. Enfim, em caráter global se justificaria que houvesse urn
diploma legal contendo a totalidade dos preceitos e das normas de uma forma
da policia.

No principio dos anos 80, cada partido parlamentar apresentou uma
proposta da reforma da polIcia. Num total de dois anos, a Câmara dos
Deputados procurou urna fusão desses projetos e conseguiu uma civilizacão
na desmilitarização da poilcia. A desrnilitarização em Táulia (?) tern, portanto,
17 a 18 anos de idade. Em Portugal essa rnetodologia seria inviável porque a
partido que governa não tern a rnaioria absoluta, e temas a nossa direita uma
concessão desfavorável, que não apôia uma série de pontas dessa reforma.
São as pontas que se referem aos direitos de participaçäo e subjetivos e a
lOgica de comando, embora quanta a desmilitarizaçâo ninguém tenha
suscitado resisténcia ate o momenta.

o Sr. Coordenador - A prOxima questão, do Sr. José Augusto, do SIND-
UTE é a seguinte: "A Corregedoria de PolIcia é subordinada a prOpria policia
ou está subordinada a uma secretaria independente ou autónoma?".

o Sr. Alberta Costa - A Corregedoria de PolIcia no Estado de Minas Gerais
corresponde, em Portugal, a uma inspeção da policia interna e a prOpria
poilcia. Portanto, é uma dependência, urna inspetaria da prOpria polIcia. Cada
uma das palIcias tern, em Portugal, uma inspecão. A inspecão geral de que
falei está fora de todas as forças policiais e serviços de seguranca e tern
acima dela apenas a Ministra. Tern uma ligaçaa direta corn a Ministro, mas
gaza legalmente da autonomia técnica e de independência para conducão
dos procedimentos. 0 Ministro sO intervém no momenta final, concordando ou
discordando, se houver razöes para isso, e tornando piblico a resultado
desse processo.

o Sr. Coordenador - A prOxima pergunta é do Maj. Eduardo Mendes de
Souza: "Existe no modelo português a inquerita policial, no qual depoimento
de testemunhas e declaracoes de agentes são forrnalizados pela própria
polIcia, ou a trabalho de investigação é realizado tenda a frente a chamado
Juiz de Instrução?".

o Sr. Alberto Costa - Em Portugal a direção do inquérito pertence ao
Ministéria Püblico, partanta, ha o lugar do Procurador da Repüblica ou
Procurador-Geral Adjunto. Essa experiência do Juiz de Instrução foi
experimentada em Portugal e foi abandonada porque nãa respondeu em
matéria de seguridade, de rapidez a apuracão dos crimes. Dal que o COdigo



rA

E
0

0

E0

a,

a'
.4

98
de Processo Penal português de 1988 tenha introduzido essa soluçâo. 0
Promotor PUblico é quern dirige esse trabalho.

Tal advogado, Procurador da RepUblica, pode delegar, na poilcia, a
realizaçäo de diligências. No âmbito da poilcia judicial, da poilcia judiciária,
essa conversão é sisternática para urn certo nümero de crimes. De qualquer
maneira, no sistema português, urn argüido é sempre interrogado por urn
Juiz. Por isso, quando houve em Portugal urn movimento para se colocarem
advogados nas quadras de polIcia para assistirern aos inquiridos pela poticia,
o que seria, alias, dificil de se fazer, sendo esses advogados pagos pelo
erário, tornou-se rnuito fácil esctarecer o seguinte a todas as policias: nenhum
polcial tern autoridade para interrogar urn argüido no sistema portugues. E so
o Juiz que o interroga.

Portanto, durante o periodo em que o argüido está detido - isso funciona
para os argüidos detidos -, ele nâo pode ser interrogado por urn policial. Isso
ficou esclarecido corn o sistema dos fatos, e esse esciarecimento, as
denüncias em relaçao aos maus-tratos decaIrarn extraordinariarnente.
Portanto, a polIcia detém urn argüido para apresentá-lo ao Juiz, a firn de que
esse o ouca e o interrogue. E o sisterna português que foi institucionalizado
em 1988.

o Sr. Coordenador - A próxima pergunta é do Promotor de Justiça da
Cornarca de Elôi Mendes, Dr. Mario Antonio Conceiço: "A lnspeção Geral
exerce urn tipo de controle interno previsto na Constituiçao brasileira, o qual
ate hoje näo foi regulamentado. A criação da Inspeçao Geral sofreu pressOes
por parte das forcas policiais? Como foram superadas tais pressOes?".

o Sr. Alberto Costa - Na verdade, a criaçäo da Inspeçâo Geral encontrou
inicialmente rnuitas resisténcias da parte dos chefes, responsávejs e
comandantes que detinham o poder disciplinar. Eles estavam habituados a ter
o uso exclusivo do poder disciplinar. 0 poder exciusivo de apurar ou nao
apurar, punir ou não punir. A inspeção geral vinha a pOr termo a esse
exciusivo.

Houve, portanto, urn conjunto de resisténcias. Como elas foram
ultrapassadas? A opinio püblica ajudou, porque a certa altura houve urn
conjunto de situaçOes graves em algumas quadras que tornaram e exigiram a
atuaçâo no terreno da inspeção geral da administração interna. Houve urn ou
dois casos, como me referi, de certa gravidade, em que a inspeção geral da
instituição interna constatou que as queixas contra Os policiais eram
fantasiosas. lsso ajudou e mostrou que a instituição nao era so contra ela.
Também podia ser Util para alguns dos seus mernbros que saIam
credibilizados, quando sala no jornal: inspeção da administracao interna iliba
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tal e tal. Muito rnais do que seria: chefe não puniu fulano de tat. lsso não teria
crédito pUblico em Portugal. Esse tipo de situacão ajudou, portanto, para que
a inspeção geral da administração interna acabasse por ser digerida
institucionalmente, embora haja pequenos atritos em determinados
procedimentos, determinados crimes que fazem parte da IOgica da vida, nada
que ponha em causa a instituição e seu prestIgio.

0 Sr. Coordenador - A prOxima questào é do Maj. PM Eduardo Mendes de
Sousa: "A PolIcia de Segurança PUblica executa a guarda externa de
presidios, escoltas e buscas em estabelecimentos penais? Em resurno, qual o
relacionamento da policia de segurança pUblica corn os estabelecimentos
penais?".

0 Sr. Alberto Costa - Em Portugal, a Policia de Seguranca PUblica, de
forma geral, está exclulda desse tipo de trabatho em estabelecimentos
penais, rnas existe urn acordo corn o Ministério da Justica, para facilitar, ern
certas circunstâncias, nomeadamente nos fins de semana e para tribunals
diuturnos, escoltas para Os presos que tenham de ser apresentados.
Portanto, so em situaçOes pontuais e protocoladas corn o Ministério da
Justiça é que existe a participação dessa polIcia, nunca no interior de
estabelecimentos. Em Portugal existe urn corpo de guardas prisionais, que
ate hoje ainda não é considerado uma força de segurança, por ter
competência apenas no interior do presidio, rnas que, em princIpio, está
preparado para dar conta de todos Os problemas que ocorrem no interior dos
estabelecimentos penitenciarios e que, tarnbém, nas unidades das
instituiçOes, conduz os presos aos tribunals onde säo julgados.

o Sr. Coordenador - A próxima questão é do Cap. Edson Hilario da Silva:
"Os policiais de Portugal recebem adicionais, em face da natureza do servico
que executam, como, por exemplo, auxIlio-periculosidade ou insalubridade?
Qual o nivel salarial inicial da PSP?".

o Sr. Alberto Costa - Em Portugal, os policiais recebem urn suplemento de
servico de segurança, que corresponde a 3,5% do vencirnento-base. Ha
outros adicionais que são computados para tarefas especificas. Portanto,
esse é o Unico adicional genérico. Aqueles que realizam o trabaiho de
patrulhamento nas ruas vão ter urn outro subsIdio que ja foi aprovado. 0 nIvel
salarial da PSP é de, aproximadamente, US$65000, US$70000. E o
elemento mais insatisfeito do padrão rernuneratOrio português. Tern sido
muito difIcil elevar essa base, porque a grande maioria dos policiais
portugueses está nas categorias mais baixas. Portanto, precisamos pedir ao
Ministério das Finanças rnuito mais do que apenas a solucâo do problerna
dos guardas prisionais. 0 Ministro das Finanças 6 muito severo ern Portugal,
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mas tern conseguido alguns progressos. Em outras polIcias, a remuneraçao
inicial é mais alta, porque as exigencias são maiores. E a caso da Po!Icia
Judiciárja, que tern urn vencimento inicial bern acima dos US$1 .000,00. Muito
obrigado.

o Sr. 000rdenador - Encerradas as questôes, gostaria de perguntar coma
funcionam as perIcias em Portugal. No nosso caso, elas estão ligadas a
estrutura do Estado, ao Inst ituto de Crirninalistica, aos Delegados, que fazem
essas pericias, ao Instituto Medico-Legal e ao Instituto de ldentificaçao. Em
Portugal, elas são ligadas a estrutura do Estado ou são autOnomas?

o Sr. Alberto Costa - Em Portugal temos urn sistema pUblico em que a
Instituto de Medicina Legal é o mais antigo e a mais prestigiado desses
institutos. Existe a Instituto de Criminologia, sediado em Coimbra, mas
existem, também, pautas de peritos que podern ser utilizadas para a
realizacao de exames de avaliaçoes, normalmente corn forte intervencao do
Ministério PUblico, que organiza as diligéncias no sentido dessas peritagens.
Ha urn projeto objetivando uma coexistêncja ainda mais ampla entre a pUblico
e a privado, mas, atualrnente, ainda prevalecern as institutos pUblicos nas
peritagens.

Gostaria de agradecer a paciència corn que ouviram essas questöes
extremamente estirnulantes que aqui foram colocadas, pois elas reforçam o
convencimento de que entre as nossos problemas, apesar das diferenças
sociais, históricas e econômicas existem analogias suficientes e üteis para
refletirrnos sabre a que cada urn já fez. Saio deste seminário e de Minas
Gerais convicto de que a intercârnbjo é profundamente enriquecedar para o
aperfeicoamento das nossas estruturas. Acho, se me permitern dizer, que
esses seminários trazem soluçOes e subsidios para programas e iniciativas
legislativas. Isso e extremamente ütil. Em Portugal, ha tambérn algumas
iniciativas em torno do parlamento, mas sem a representatividade , sem a
exaustividade e sem esse caráter incisivo e essa orientacão imediata para
açOes de reforma que aqui presenciel. Penso que essa liturgia é muito
enriquecedora. Portanto, gostaria de parabenizar todos aqueles que tiveram
essa idéja, todos que nela trabalhararn todas as organizaçoes que
trabaiharam para que ela pudesse ser realizada. Pelas inforrnacoes que tive,
permitam-me distinguir a Deputado João Leite, que, coma Presidente da
Corn issão de Direitos Humanos e incentivador da realizaçao deste seminárjo,
teve urn papel muito importante. Acha que essa iniciativa e extremamente
louvável. Par mim, gostaria que muitas dessas iniciativas florescessem
também em Portugal. Foi urn enorme gasto ter estado aqui, ter conhecjdo
esses novas amigos, esta Assembléja Legislativa. Desejo que as inovacoes
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institucionais corram bern, que as prajetos de organizacão da policia triunfem,
que as condiçöes para a exercIcia policial sejam meihoradas no futuro, tanto
em termos de remuneraçâa quanta de qualiflcação, que a experiência do
Ouvidor da Policialcia corra bern e contribua corn todas as autras medidas, a
fim de se criar urn clima de confiança entre a polIcia e os cidadãos. Essa
confiança é fundamental. Todos nós temos a dever civico, quer
uniformizadas, quer não uniformizados, quer como cidadãos, de criar, em
nossas sociedades, urn clima de confianca e transparência, porque samente
assim conseguiremos produzir mais esse bem püblico fundamental que é a
segurança. Muito obrigado.

Encerrarnenta
0 Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Cumprida a objetivo da canvocacão,

a Presidência manifesta seus agradecimentos ao ilustre conferencista, as
demais autoridades e aos participantes, bem coma ao püblica em geral, e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de amanhã, dia
19, as 14 horas, corn a ordem do dia regimental, bern coma para as especiais
da mesma data, as 9 e as 20 horas, nos termos do edital de convocacão.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1  PARTE DA 398a REUNIAO ORDINARIA, EM 19/8/98,
DESTINADAAO PROSSEGUIMENTO DO SEMINARIO LEGISLATIVO

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Presidência dos Deputadas Tarcisio Henriques, João Leite e Durval Angelo
Surnário: Composicão da Mesa - Destinaçâo da reunião - Apresentação,

pelos coordenadores, dos trabalhos dos Grupos 6 e 7 - Palavras do Sr.
Benedito Damingos Mariano - Palavras do Sr. Ruy Games Chaves - Palavras
do Sr. Luis Flávio Sapari - Comentários dos coordenadores dos grupos de
trabalho - Esciarecimentos sabre as debates - Debates.

Corn posicão da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Tarcisia Henriques) - A Presidência convida a

tomar assento a mesa as Exmos. Srs. Benedito Darningos Mariano, Ouvidor
da PolIcia do Estado de São Paulo e 1 0 expositor; Ruy Games Chaves,
Diretor do Centro de Pesquisas da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro
e 21 expositor; Luis Flãvio Sapori, Pesquisador do Grupo de Estudos sabre a
Criminalidade e Controle Social da Fundacãa João Pinheiro e 3° expositor;
Maria do Rosário Caiafa Farias, coordenadora do Grupo de Trabalha 6; Celso
Penna Fernandes Junior, coordenador do Grupo de Trabalho 7.

Destinaçäo da Reunião
0 Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a plenária parcial do SemináriO
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Legislativo Direitos Humanos e Cidadania.

Esta P!enária terá a seguinte dinârnica:
1 0 - apresentaçao dos trabaihos dos Grupos 6 e 7; 20 - conferências dos

expositores Benedito Domingos Mariano, Ruy Gomes Chaves e Luis Flávio
Sapori; 3° - comentários dos coordenadores dos grupos sobre as exposiçöes;
40 - debates corn a participação do pUblico.

As conferéncias de hoje tern como tema:
1 - Segurança PUblica e Direitos Humanos; e
2 - Implementaçao dos Direitos Humanos.
Corn a palavra o Dr. Celso Penna Fernandes JUnior, representante do

Ministério PUblico de Minas Gerais, coordenador do Grupo 7, corn os
subtemas:

- democratizaçao dos meios de cornunicação; articulaçào do Executivo, do
Legislativo, do Judiciário e do Ministério PUblico na promoção e na defesa dos
direitos humanos; acesso a Justiça; Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos e fortalecirnento de espaços de exercIcio da cidadania;
financiarnento e monitorarnento do Prograrna Estadual de Direitos Humanos;
controle pUblico dos sisternas de inforrnaçao e abertura de arquivos; controle
externo do Judiciário; Ouvidoria de Justiça; Ouvidoria de PolIcia; autonornia
da perIcia oficial; Corregedoria de PolIcia.

Apresentaçao, pelos Coordenadores, dos Trabalhos dos Grupos 6 e 7
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a coordenadora do Grupo 6, Maria do

Rosário Caiafa Farias, que abordará os subternas: a responsabilidade dos
poderes pUblicos federal, estadual e municipal; a violência institucional; a
violéncia polIcial; a violéncia urbana, rural e os grupos de exterminio; o papel
do Ministério PUblico e do Judiciário; o controle da sociedade civil, a
segurança privada, a reforma do sistema de segurança pUblica, a
desmilitarizaçào, integração e unificaçao das Policias Civil e Militar; a
democratizaçao da instituição policial, direitos e garantias de policiais, o
sistema prisional, a ressocialização e penas alternativas.

Corn a palavra, Maria do Rosário Caiafa Farias, que disporá de 5 minutos
para sua exposição.

A Sra. Maria do Rosário Caiafa Farias - Exmo. Sr. Deputado Tarcisio
Henriques, coordenador dos debates desta tarde; dernais componentes da
mesa, caros companheiros e companheiras participantes deste debate, nosso
grupo, por abranger uma temática muito ampla, optou pela divisão em
subtemas, a serem trabalhados por subgrupos na fase dos grupos de
trabalho. Isso nos perniitiu urn aprofundamento major da matéria que hoje
trouxemos aqui, em forma de propostas. A polémica se estabeleceu em torno
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dessas matérias que estão na ordem do dia, que se constituem em
reivindicacöes antigas e em instrumentos de trabalho tanto em nIveis
municipal e estadual quanto em nivel federal. São matérias que tern figurado
em nossos debates em conferências nacionais e internacionais, tanto dos
direitos humanos quanto da OAB, e dizern respeito exatamente a reforma das
Poilcias, a questão da desrnilitarização, a questao da unificacäo, a questão do
tratamento a ser dado aquele agente responsável pelo poder pUblico que
abusa do poder, que abusa de sua autoridade. 0 grupo, rnais uma vez, se
deteve corn a cautela e a ponderação necessárias, mas, também, corn
contundência, sem nenhuma conternplacão que não pudesse ocorrer ao
analisar esse tipo de rnatéria. Esse cuidado foi observado, por exemplo, em
proposta para se afastar imediatamente e exonerar, tao logo quanto possIvel,
os policiais que forern denunciados por prática de tortura e maus-tratos. Fol
uma matéria considerada corn muito cuidado, exatamente levando em
consideraçäo o postulado básico de qualquer sociedade democrática que se
pauta por uma Constituicão: o de garantir a arnpla defesa e os direitos
fundamentais da pessoa. Acho que o saldo positivo do grupo foi exatarnente a
propugnacão pela desmilitarizacão da Policia, levando-se em consideraçao
que vivemos em urn Estado democrático e, portanto, incompatIvel corn
qualquer idéia de preparacão para uma guerra ou corn a idéia de inimigos
internos. Essa proposta teve arnpla acolhida. Queria destacar que grande
parte da matéria do nosso grupo foi quase que aprovada por unanimidade e
consenso.

A polemica se estabeleceu em tomb dos pontos que aqui enumerei, tendo
sido muito significativa a diferença na votaçao. E muito clara a idéia de que a
seguranca pUblica deve resultar de urn servico pUblico prestado a populacão,
urn serviço civil, urn trabalho ligado a esses anseios e expectativas da
comunidade. Eu destacaria esses pontos corno principais e corno tendo sido
o que aglutinou realmente a major parte da nossa discussão. Muito obrigada.

o Sr. Celso Penna Fernandes JUnior - Sr. Presidente, agradeco a
oportunidade de me manifestar. Dentro do cronograrna do serninãrio,
estabelecido no Regimento, meu grupo, o Grupo de Trabalho 7, cujo tema
principal é "lrnplernentacão de Direitos Hurnanos" discutiu todos esses
subtemas citados. Nessa discussão, não houve grandes divergências, de urn
modo geral. Em apenas alguns tOpicos, especificamente, houve realmente
divergências entre as pessoas que compunham o grupo. De todas as
proposiçöes aprovadas, a grande maioria foi aprovada sem problema algum,
corn pequenas rnodificaçOes. As divergencias foram ern tomb da proposicão
n° 33, relativa a autonomia da perIcia oficial. Houve uma manifestacãO
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acirrada dos grupos que defendiam ou se colocavam contra a autonomia,
cada urn expondo seu ponto de vista, de modo a justificar a necessidade ou
não de uma rnoção a Assembléia Legislativa, para aprovar a Ernenda a
Constituiçao no 44/97, que dispöe exatamente sabre a autonornia das perIcias
oficiais. Quando foi feita a votaçao, a proposição foi aprovada, e não restou
nem mesmo proposta minoritária, porque, quern foi contra não atingiu o
"quorum" minirno de 25% dos votantes. Apesar de não constar nem mesmo o
"quorum" rninirno, gostaria de ressaltar isso, que foi, de longe, o terna mais
polémico discutido no Grupo 7.

Além desse, tivemos alguns outros temas que também despertaram uma
certa polêmica, principalmente quanto a questâo disciplinar da Policia Militar.
A proposta, parece-me, foi alterada nas Proposiçaes n°s 27 e 28.

Toda a discussão foi feita em torno de algurnas proposiçöes já existentes,
corn algurnas rnodificaçoes que estão sendo redigidas e serão apresentadas
no relatório final para a plenária de amanhã. Agradeço a oportunidade.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a primeiro expositor, Dr. Benedito
Dorningos Mariano.

Palavras do Sr. Benedito Dorningos Mariano
Sr. Presidente da Mesa, Deputado Tarcisio Henriques, demais

componentes da Mesa, senhoras e senhores, em primeiro lugar, queria
parabenizar a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais par este
seminário de preparação do Programa Estadual de Direitos Humanos.
Parabenizo, também, todas as entidades da sociedade civil que estão co-
patrocinando e apoiando essa iniciativa. Gostaria de fazer uma saudação
especial ao Dr. José, que foi, nesta semana, nomeado Ouvidor da PolIcia de
Minas Gerais, a que vinharnos aguardando corn muita expectativa. A partir de
agora, esperamos estabelecer uma relaçäo permanente corn a Ouvidoria da
Pal Icia de São Paulo.

Vou, rapidarnente, falar urn pouco da criação da Ouvidoria da Policia de
São Paulo e, em linhas gerais, abordar questöes que já havia discutido e
sabre as quais havia recebido reflexöes extremamente pertinentes desse
grupo de trabalho, em São Paulo. Falarei urn pouco sobre as mudanças
estruturais que poderiam ocorrer nas policias corn vistas a contribuir para a
garantia dos direitos fundamentais da pessoa hurnana.

A Ouvidoria da Policia de São Paulo foi uma conquista da sociedade civil de
São Paulo, em particular, das entidades de direitos hurnanos daquele Estado,
par interrnédio do Conseiho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que tern
dez membros, dos quais oito são representantes de entidades de direitos
hurnanos, entidades da sociedade civil. Esse Conselho, em 1994, apresentou
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11 propostas de reformulacão das PolIcias Civil e Militar, e, para nossa
alegria, rnuitas delas foram incorporadas ao programa e as iniciativas de
governo do atual Governador, Mario Covas. Entre elas encontra-se a criaçao
do programa que afasta do servico, por seis meses, policiais envolvidos em
ocorrências corn mode de civis; a implantação de cursos de reciclagem corn
acornpanharnento psicológico e, fundamental mente, a criacão da Ouvidoria
da Poilcia, que a Conselho previa corno urn controle da atividade policial pela
sociedade civil. Penso que o Governador de São Paulo materializou essa
proposta corn a criacão, no dia 1 0/1/95, da Ouvidoria, que fol irnplementada
por decreto no dia 20/11/95. Dernorou urn ano para que esse órgão fosse
implernentado, par ser uma instituicão nova e, sobretudo, por se tratar de urna
funcão rnuito difIcil.

Segundo o Secretário, ele dernorou muito porque não tinha estabelecido a
perfil necessário para o ocupante do cargo de Ouvidor. Além disso, Os amigos
que foram convidados por ele para ocupar o cargo não aceitararn. Penso que
eles são mais inteligentes do que este Ouvidor. Par haver uma relacão de
trabalho ha muito tempo vinculada aos direitas humanos, e par estar no
Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, coordenando a Comissão
de Justica, Seguranca e Questão Carcerária, o Secretário nos fez urn convite
para que assumIssemos a Ouvidoria.

A Ouvidoria da Policia tern a funcão básica de ouvir a populacão de São
Paulo sobre denüncias e reclarnacOes que envolvam policiais civis e militares
do Estado. Contamos corn cerca de 120 mil policiais; 80 mil cornpöern a
Policia Militar, e 40 mil, a Policia Civil. Esse é o universo de trabalho da
Ouvidoria.

Nesses dois anos e meio de atividade, a Ouvidoria ouviu cerca de 20 mil
pessoas. Muitas dessas chamadas erarn corn relação a orientação dos
servicos prestados pelo setor de seguranca püblica. Tratava-se de solicitacão
de inforrnacOes e não necessariamente de denüncias. Cerca de 9 mil
reclamaçôes e denüncias foram encaminhadas aos órgãos intemos das duas
polIcias.

Desde o prirneiro dia, a Ouvidoria dá prioridade aos casos que envolvern a
integridade fIsica do cidadão: torturas, abusos de autoridade, hornicIdios e
arneaças. Encarninhamos esses casos aos órgãos corregedores das duas
policias e os acompanharnos ate a conclusão do inquérito poicial militar e a
manifestação do Ministério Püblico sabre a denUncia. Para nossa alegria,
muitos dos casos encarninhados pela população de São Paulo, através de
denüncias a Ouvidoria, sobretudo Os mais graves, que foram comprovados
pela própria Policia, através de seus Orgãos responsáveis pela apuração dos
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fatos, tiverarn, como resultado prático, a punição de cerca de 2 mil policiats
civis e militares. A Ouvidoria conta com urn serviço gratuito, facilitando, corn
isso, o acesso da populaçao, principalmente da que mora no interior de São
Paulo.

As principals reclamaçoes, no primeiro ano de trabalho da Ouvidoria, eram
fundamentalmente estruturais, envolvendo a Policia Civil e a Militar. As duas
principais reclamaçOes, no ano de 1996, foram corn relaçao a urna rnaior
intervenção da Policia Civil no combate ao narcotráfico - a populaçao indicava
pontos de tráfico de droga - e a intensificaçâo de policiarnento por parte da
Policia Militar, principalmente nas regioes periféricas ern São Paulo.

No segundo ano, principairnente depots dos episódios conhecidos por todos
nos, ocorridos na Favela Naval, os quais foram rnuito divulgados pelos rneios
de comunicação, o perfil das reclamaçoes da população rnudou
fu nda mental mente. A principal denüncia encarninhada a Ouvidoria, no ano de
1997, foi corn relaçao a abuso de autoridade.

Fazendo-se urna análise rnuito rápida, eu diria que a população quer,
efetivarnente, policias na rua; quer contar corn a atividade policial, rnas quer
que essa policia atue na legalidade e no estrito cumprirnento do dever legal e
que não cometa atos delituosos, as vezes, infelizmente, mais graves do que
aqueles para Os quais ela é paga, pelo Estado, para coibir e para inibir.

A partir de 1997, houve urna melhoria, quando passou a ser regulamentada
por urna lei aprovada - para alegria nossa - por unanimidade pela Assernbléia
Legislativa, na qual tern assento nove partidos politicos.

A lei da Ouvidoria ampliou as atribuiçoes do órgão, estabelecendo urn
mandato de dois anos para o Ouvidor, corn direito a uma recondução. 0
Ouvidor é indicado pelo Consetho Estadual de Defesa da Pessoa Humana e
ainda se prevê que a Ouvidoria pode encaminhar propostas que visern a
melhoria da atividade das duas Policias. Entre as propostas aceitas pelo
Governo e nas quais houve a participação da Ouvidoria, destacaria o seguro
de vida especial para o policial civil ou militar rnorto no estrito cumprirnento do
dever legal, uma revisão completa do regulamento disciplinar da Policia
Militar. Trata-se de urn regulamento arcaico e fechado, não alterado ha rnais
de 60 anos, em São Paulo. A pedido do Secretário, tivemos o privilégio de
participar dessa revisão. 0 projeto desse novo regularnento se encontra na
Assernbléia Legislativa.

Fundarnentalmente, a proposta do novo regulamento altera 0 conceito das
transgressoes previstas no atual regularnento. Hoje, 80% das transgressöes
previstas dizern respeito a infração disciplinar cometida pelo policiat dentro do
quartel. Não na rua, na atividade-fim, que e erninenternente civil. A propósito
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do novo regulamento, as principals transgressöes previstas são aquelas
relativas a atividade-fim do policial, no contato corn a população. Tiramos pelo
rnenos 40 transgressöes, por entendermos que erarn abusivas e que diziam
respeito ate a auto-estima do policial. 0 regulamento havia sido feito em
1943, urna outra epoca, ern pleno periodo do Estado Novo, para urna outra
forca, que não tinha como atividade fundamental ser policia preventiva e
ostensiva. Havia a força püblica, uma espécie de exército regional paulista.

No regulamento que vige hoje, o policial rnilitar tern que pedir autorizacâo
para se casar e não pode usar o Judiciário para defender urn direito seu.
Enfim, ele tarnbérn sofre rnuito abuso de autoridade. Nesses dois anos e
rneio, rnais de 1.000 policiais procuraram a Ouvidoria para encarninhar
denüncias e reclarnacöes de abusos sofridos internarnente. A Ouvidoria
tarnbém contribui para a criação de urna disciplina perrnanente sobre direitos
humanos e dernocracia na Academia de Policia Civil. Já está sendo
regularnentada para todos os niveis da PolIcia Civil.

Contribuirnos ainda corn a rnudanca da silhueta de tiro na Policia Civil. Hoje,
no treinamento de tiro, o policial recebe rnais pontos quando acerta braços e
pernas, e não as partes letais do corpo. Trata-se de uma espécie de tiro
preventivo. Discutimos corn os crIticos essa proposta. Se o policial estã apto
para acertar braços e pernas, quando for acertar urna parte letal estará rnais
preparado. A inibicão é para que, nas atividades de rua, necessariamente,
não seja necessário usar a violência fatal; ele está condicionado a fazer urn
outro tipo de abordagern. Isso, para a realidade de São Paulo, inclusive os
agentes do Estado do setor de seguranca pUblica, de 1990 a junho de 1998.
Ou seja, em rnenos de 8 anos, 5.420 pessoas erarn mortas pela Policia Civil
de São Paulo. Ao mesmo tempo, 111 policiais foram rnortos em confrontos
corn a criminalidade. Trata-se de urn nUmero muito alto. Hoje, apesar de todo
o esforco do Governo de São Paulo, os nümeros continuam altos. Ou seja,
420 civis em media são mortos pela policia, em São Paulo. Isso demonstra
que temos que carninhar muito para criar e construir urn policial que não veja
eficiência na atuacão violenta. A polIcia violenta não é eficiente para diminuir
a criminalidade.

Penso que estamos no meihor momento para discutir sobre o setor de
seguranca püblica. Temos, hoje, urn Programa Nacional de Direitos
Hurnanos. Os Estados estão criando os Prograrnas Estaduais de Direitos
Hurnanos. As Ouvidorias de Policia estão se tornando uma reatidade. Os
Estados do Pará e do Espirito Santo já criaram as suas. Para alegria nossa, a
partir desta semana, a Ouvidoria tambérn será urna realidade em Minas
Gerais.
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Creio que ternos de construir junto corn as policias e a sociedade civil urn

novo modelo de poilcia para o Brasil. As policias que ternos ainda carregam
urn traço autoritário muito grande. A PolIcia Civil, no meu modo de ver, foi
treinada para investigar pouco e fazer muita policia politica. Quero citar
especificamente o Estado de que faco parte. A PolIcia Militar foi mais
ostensiva e repressiva do que preventiva. Os nürneros de violência fatal
refletem isso. Portanto, construir uma policia de inspiração dernocrática e
legalista e urn desaflo que cabe não sO ao governo, nesse periodo de
transiçao democrática, mas, fundamentalmente, a sociedade civil, que é
convidada a participar diretamente da construção dessa nova policia, que
investiga para prender, e, não, o contrário, porque, quando prende para
investigar, as formas para chegar ao resultado, infelizmente, as vezes, são
torturas e espancarnentos Ern São Paulo, os dados sobre torturas ainda são
muitos. Acho que o Governador e o Secretário dernonstrarn uma vontade
politica muito grande ao darem autonornia e independéncia para urn órgão
que tern a incumbéncia de fiscalizar a atividade policial.

Nos relatOrios de prestação de contas, ha uma frase que se transformou,
enquanto eu estiver no cargo de Ouvidor, nurna referenda da avaliação que
fazemos dessa instituição no setor de segurança püblica: "Defender uma
polIcia democrática, transparente, equipada, corn salários justos e
comunitária e também defender os direitos hurnanos". Acho que a sociedade
civil e as entidades de direitos hurnanos tern muito a contribuir para a criação
de urna polIcia que seja, no seu cotidiano, extremamente democrátjca. Muito
obrigado.

0 Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Corn a palavra, o segundo
expositor, Sr. Ruy Gornes Chaves.

Palavras do Sr. Ruy Gomes Chaves
Exmo. Sr. Deputado João Leite, Presidente e coordenador deste encontro;

senhores expositores e coordenadores; minhas senhoras e meus senhores; é
uma honra participar deste momento de reflexão e de comprornetirnento, de
afirmaçao da cidadania neste Pals de angUstia e perplexidade. A Assernbléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais se faz irnportante centro de defesa da
sociedade, particularmente por este seminário legislativo sobre o tema
"Direitos Humanos e Cidadania", que tern como objetivo subsidiar a
elaboraçao do Programa Estadual de Direitos Humanos. Estar ern Minas
Gerais, dizer-Ihes do pouco que sei, honra-me de uma forma que a palavra
não consegue dizer.

Platão ja percebera o mundo como uma irnensa caverna, inteiramente
tomada pelas trevas, de que são prisioneiros todos Os homens. Elas tern sido
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urn desaflo intransponIvel para a maioria. Alguns homens libertam-se delas e
conquistam a luz e a sabedoria, mas não é suficiente conhecer a luz. E
fundamental voltar ao fundo da caverna, libertar Os prisioneiros e conduzi-los
para uma vida de dignidade, de razão, pelos caminhos do saber.

Senhoras e senhores, defendo a arte fundamental da vida, a que permite
aprender a aprender. Fazer para ser, saber para fazer saber. E fundamental
reconhecer que a razão primeira que compulsa o homem a vida em
sociedade é a preservacão. Preservacão da vida, da liberdade, da segurança.
Em segurança, a sociedade organizada definirá o bern comum e produzirá
polIticas e estrategias para sua concretizacão, assirn realizando seus direitos
fundamentais, imprescindiveis a condicão humana. Portanto, a vida é urn ato
politico, na medida em que ocorrem, na sociedade organizada, atributos de
direitos e responsabilidades. Em decorrência da vida como a concebemos, o
Estado e a organizacão politica e juridica da nacão. Se é a vontade do
homem que institui o Estado, o homem é o firn do Estado. Este é o meio que
permite ao homern realizar-se; existe para o bern do homem. A acão polItica é
o elemento dinâmico do Estado, da mesma forma que a vontade é o elemento
dinãrnico do poder. Cabe a acão poiltica maximizar a compatibilização entre
os fins a atingir e os meios a empregar. Os fins da atividade politica tern que
ser os objetivos da comunidade, enquanto etapas intermediárias para a
realização de seu bern maior.

Portanto, seguranca e desenvolvimento são elementos condicionantes do
poder politico. Na verdade, o desenvolvimento do referencial primeiro, do
poder politico dependerá, então, de urn ambiente e de segurança para a sua
concretizacão. Desenvolvimento é progresso, é justica, é paz social, é
integracão e integridade do patrimônio comurn. Desenvolvirnento é a
integracão dos direitos hurnanos, e a politica de desenvolvimento é feita pelo
Governo, ouvido o titular do poder. 0 povo é 0 soberano, a estrategia é
conseqüéncia politica, daI a estratégia de desenvolvimento, tem que se
elencar os modos e Os instrumentos capazes da consolidaçãQ das polIticas
de desenvolvimento e de identificacão e de superação dos Obices as
realizacoes sociais. Mas a vida em sociedade precisa obedecer a
pressupostos básicos. Interagindo permanentemente em sociedade, os
homens dependem de estoques comuns de sentimentos, de valores e de
crencas e de estruturas normativas decorrentes de suas necessidades. E
preciso o estabelecirnento de uma ordem social que resulte de condiçöes
objetivas que confiem a experiêndia hurnana sob certas molduras
compartithadas. Essa tarefa em sua administração é uma questão essencial a
organizacão em busca do bern comum na concretização dos direitos
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fundamentais do homem. No Brash, temos vivido urn grave conflito, entre o
modelo social favorável aos setores afluentes e urn modelo voltado para as
demandas da cidadania. E ha uma permanente repressão de demanda de
direitos, urn conflito social continuo que conduz a sensaçao de não-
pertencimento, que quebra os protocolos, anula os valores sociais, que
produz a quebra da legitirnidade, pela perda da credibilidade: os homens e as
instftuiçöes não crêem mais nos homens e nas instituiçOes.

Hélio Jaguaribe, em estudo recente, publicado sob o titulo "Brasil Urgente",
já apontava que, dos anos 50 aos anos 70, alcançarnos indices de
desenvolvimento que nos faziarn superar as condiçôes dos paises europeus,
mas não fornos capazes de transformar crescimento em desenvolvimento e,
sobretudo, não criamos urn ambiente necessário a extensão dos direitos
fundamentais ao conjunto da sociedade. E muito nitido que ainda hoje não ha
urn modelo de desenvolvimento, porque inexiste uma metodologia de
planejarnento para acão polItica. E, portanto, as acOes continuam a traduzir,
em muitos casos, urn empirismo e o improviso.

E assim, senhoras e senhores, se justifica este seminário e,
particularmente, o tema deste encontro, segurança püblica e direitos
humanos. E imperiosa a libertação dessas trevas que relacionam segurança
püblica e direitos humanos. E imperioso que polIticas e estratégicas
adequadas sejam capazes de superar os óbices de tanta ordem que
problematizarn as relaçoes do hornem em sociedade e os impedem de
conquistar o bern comum, esse ideal que precisamos identificar e buscar
permanenternente.

Este estudo nâo pretende tratar de questöes filosóficas relacionadas aos
direitos humanos, a sua evolução e a outros aspectos dessa natureza,
tarnpouco ousará discutir a amplitude dos direitos humanos. Direitos hurnanos
e segurança püblica, este é o nosso desafio. E devemos entender que
segurança pUblica é a garantia da ordern pUblica, a auséncia de desordem, a
paz de que resultam a incolurnidade das pessoas e do patrimönio.

Assim, segurança pUblica é o afastamento, por meio de organizaçães
prOprias, de todo o perigo ou de todo o mat que possam afetar a ordem
püblica em prejuizo da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade do
cidadão. Também limitando as liberdades individuals, entendendo que a
liberdade do cidadáo, mesmo a de fazer o que a lei não lhe veda, não pode hr
além da liberdade assegurada aos demais cidadãos, ofendendo-a.

Portanto, são organ izaçães como a policia que, exercendo seus
verdadeiros papéis de instrumentos de defesa da sociedade, assumem a
responsabilidade de proteçao dos direitos fundamentals a vida, 6 liberdade e
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a propriedade.
Assim, cabe a policia, enquanto garantidora da seguranca püblica, aspecto

da ordem pUblica, papel decisivo na concretizacão de tipos especIficos de
direitos humanos. 0 problerna fundamental em relaçäo aos direitos humanos
não é mais de justificá-los, nem de nomeã-los, mas o de protege-los. Não se
trata de urn problema filosófico, mas de natureza eminentemente politica.

Conquistar e proteger os direitos humanos, portanto, são os fins a atingir. E
preciso que sejamos capazes de definir esses fins. Seneca nos ensina: "Para
quern não sabe aonde ir, todos os caminhos levam a parte algurna".

Os rneios disponlveis para a concretizacäo dos direitos humanos, em parte,
estão no sistema de seguranca püblica, em que a polIcia é urn elemento
determinante.

E evidente que o tema direitos humanos atral intelectuais extraordinários.
Mas o tema poilcia tern poucos cultores. Temas ligados a polIcia não tern
recebido historicamente tratamento sério e equilibrado neste Pals. São muito
poucas as oportunidades de se discutir o sistema de seguranca pUblica e os
papéis da polIcia. E, normalmente, quando elas aparecem, é sob uma
circunstãncia negativa, não sob a razão, mas sob o momento de emoção. E é
uma questão clara e cornplexa. Precisamos discutir as transformacöes,
porque a policia tern de passar a desempenhar seu papel a serviço de uma
comunidade em permanente transformação e carente de cidadania.

Não apenas pensar. Pensar é extrernamente fácil. Precisamos ser capazes
de ser o que somos capazes de dizer. Pensar e organizar urna polIcia
verdadeiramente dernocrática e cidadã para uma sociedade verdadeiramente
dernocrática e cidadã. Pensar o papel da policia em urna sociedade
democrática é pensá-la como urn instrumento do poder soberano. Insisto em
que, nas democracias, o povo é soberano. A democracia é urn sistema de
valorização da liberdade, o que näo significa auséncia de leis, mas leis que
possam ser efetivamente cumpridas e que venham ao encontro das
conquistas necessárias do homem.

A (mica forma de se conquistar a liberdade é através da restrição da própria
liberdade. 0 limite do dhreito é a garantia do próprio direito. Portanto, não ha
dernocracia sern policia, não ha cidadania sern pollcia.

E preciso entender também que existem mecanismos formais e iriformais
de controle social. Os mecanismos informais são os mecanismos de
socialização básica, ou seja, a familia e a escola. E no momento em que
falham esses processos básicos de socializacão, entram em maior evidéncia
os instrumentos de controle formal, entre eles, o papel do sistema de
seguranca pUblica e, particularmente, o papel da polIcia. Portanto, quanto
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major for a imperfeiçäo da formaçao do indivIduo pela famIlia, major será a
falência das escolas, mais intensos serâo os conflitos e maiores serâo as
demandas por intervençaes do sistema formal de controle.

Entäo, a policia e urn agente formal de controle. Mas controle ate que
ponto? Sem viabilizar as liberdades pUblicas que expressam o estado
democrático de direito e, ao mesmo tempo, atuando como urn instrumento
garantidor da plenitude dos direitos humanos.

Senhoras e senhores, não ha incompatjbjljdacje entre policia e democracia
e entre policia e direitos hurnanos. Ao contrário, é preciso entender que ha
uma dificuldade na compreensäo dessas idéias - e o nosso Ouvidor as
entendeu de forma muito correta -, porque estamos saindo de uma histôria
recente de autoritarismo, em que a polIcia distanciou-se da defesa da
sociedade e passou ao exercicio da defesa do Estado. E, na medida em que
o Estado nâo foi a expressão da vontade politica de seus cidadâos, a polIcia
também nao expressou a vontade daqueles a quem se dirige.

Portanto, meu caro Ouvidor, o processo de transição do Estado autoritário
para o Estado democrático, que se completou talvez juridicamente, não se
completou, na verdade, socialmente e ainda precisa suplantar ressentimentos
em relação a policia. A manutençao da ordem, a repressao do delito e as
práticas preventivas são funçöes básicas da policia, além, no caso brasileiro,
de funçöes que nâo lhe cabem a princIpio, mas que estão sempre presentes:
as de cunho assistencial.

E fundamental que aprendarnos, todos os homens e todas as instituiçOes: a
base da autoridade não é mais o autoritarismo mas a legitimidade, fruto da
credibilidade. Precisamos enfrentar corn decisão esses tempos em que os
homens e as instituiçães não crêem nos homens e nas instituiçães, talvez
retomando Thomas Hobbes e seu "Leviatã" ou o "Homohornjnjs lupus": "o
homem é o lobo do homeni".

Mas tenham presente que Minas Gerais está a frente dessa luta, na medida
em que, por sua dignidade, a polIcia tern o respeito de seus profissionais e
dos cidadãos a que se destina. Eis a nossa questão: não podernos perrnitir
que Minas Gerais viva idênticos nIveis de perplexidade e contradiçöes que
caracterjzam outras unidades da Federaçao, particularmente a cidade do Rio
de Janeiro, onde vivo. Mas é fundamental considerar que a policia do cidadão
tern que ser, antes, uma policia de cidadãos e que, se a violéncia e a
criminalidade atingem hoje todas as pessoas e instituiçães, elas não devern
ser tratadas exciusivamente como questão de polIcia. Em reiação ao tema,
nossa Constituiçao é clara: a segurança püblica e dever do Estado e direito e
responsabilidade do conjunto da sociedade. Portanto, a conscientizaçao de
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todos os segmentos da sociedade, no sentido do papel que Ihes cabe
desempenhar, é fundamental, porque as formas tradicionais de se enfrentar o
problema da violaçao dos direitos humanos tern falhado universalmente.

Mas quero fazer também urn parêntese, para dizer aos senhores o que está
se fazendo neste momento na sua Academia de Policia Civil, onde ha urn
curso superior de planejamento estratégico, em que 100 pessoas, entre
Delegados de PolIcia, policiais militares, JuIzes, Promotores PUblicos,
Defensores Püblicos, ad miriistradores, advogados e engenheiros,
representando seis unidades da Federacão, estão pensando a seguranca
püblica nos moldes dessa responsabilidade, que está sendo compartilhada
neste seminário.

Sendo assim, é muito importante que façamos urn conjunto de reflexöes
que nos levarão a alguns pontos básicos para uma proposta de intervencäo.
E muito importante considerar uma visão sistémica da seguranca püblica,
pela necessária ampliação de seus institutos de responsabilidades diretas, ou
seja, além do papel da polIcia, devemos analisar o papel do legislador na
produção de leis justas e claras que persigam todos os que agridem o direito.
Que se estabeleçarn novos critérios, inclusive para as penas privativas da
liberdade, e que se ampliem a aplicacão das penas alternativas. Nessa visão
sistêrnica, temos que considerar o papel da magistratura, produzindo
decisOes justas e rápidas. Também faz parte do sistema de seguranca
pUblica urn Ministério Püblico e uma Defensoria capazes de promover melhor
ação de guardiäes do direito. Precisamos de urn sistema prisional destinado a
seres humanos, ainda que em desvio, e empenhado em sua recuperacão por
meio da educacão e do trabaiho. E, reafirmando os pontos de nosso Ouvidor,
precisamos de uma policia verdadeiramente cidadã, composta por cidadãos
respeitados e que imponham respeito, corn direitos e garantias claramente
definidas e corn obrigacOes que possam ser efetivamente cumpridas.
Sobretudo, necessitamos de urn novo modelo organizacional de policia que
substitua o atual modelo, Unico no mundo.

Senhoras e senhores, é absolutamente impossivel a PolIcia Federal, por
inümeras razöes, cumprir a sua destinação constitucional, e isso repercute
nas policias estaduais. A policia estadual tern que ser Onica, realizando o
ciclo completo da atividade policial, fundamentada na hierarquia e na
disciplina, corn urn segrnento uniformizado para o policiamento ostensivo. Ha
urna total impropriedade em policias incompletas, corn duplicidade de
cornandos, corn ôticas e informaçöes inteirarnente diferentes, que raramente
realizam açöes conjuntas, frequenternente exercem papéis inadequados e,
nao raras vezes, estâo sob tensão em suas relaçoes. E ha outras muitas
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consentimento, que significa credibilidade nas açöes policiais. Portanto,
precisamoS sair de uma polIcia corn tendência ao arbItrio, do modelo
autoritário, para urna policia fundamentada na soluçäo de conflitos. Uma
poilcia que não privilegie, corno no passado, as açöes repressivas, mas que
privilegie as acães de proteçäo. Uma policia que näo seja reativa, rnas que
seja prô-ativa. A base da autoridade desloca-se do autoritarisrno e vai para a
credibilidade. Senhoras e senhores, precisamos construir urna polIcia não de
bracos e pernas do passado, mas uma policia de coraçöes e mentes.
Precisamos transformar a forca de polIcia no servico de policia. Precisamos
sair da policia do Estado e fazer a polIcia do cidadão.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, peço que me desculpem pelos
excessos, mas é fundamental que entendamos que o policial tern de ser urn
cidadão em armas em defesa da cidadania. A razão tern de ser seguranca
püblica e cidadania, e sejam todos os policiais urn ser ünico, imenso e born.

Entendam que o bern do sistema de seguranca pUblica é o bern da
comunidade a que se destina. "Caminhante", diz urn poeta espanhol, "não ha
caminho, faz-se o carninho ao andar". E a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais está fazendo seus prOprios caminhos. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - Corn a palavra, o terceiro
expositor, Sr. Luis Flávio Sapori.

Palavras do Sr. Luis Flâvio Sapori
Exmo. Sr. Deputado Durval Angelo, coordenador do debate, demais

membros da Mesa, senhoras e senhores, de inIcio, gostaria de agradecer o
Convite que me foi feito. E para mim uma grande honra poder participar e
poder contribuir no debate para a elaboração do Programa Estadual de
Direjtos Humanos. Espero que a rninha contribuição possa ser significativa.

0 objetivo da minha exposição vai ser analisar o que tenho qualificado
como os dilernas envolvidos na articulação entre politica de segurança
pUblica e garantia dos direitos civis. Pretendo fazer essa exposição
considerando algumas das propostas que foram apresentadas pelos grupos
de trabaiho. De inIcio, faço minhas as palavras do Dr. Ruy, quando charna a
atençao para o duplo aspecto da articulacao entre a politica de segurança
püblica e o respeito aos direitos hurnanos. Por urn lado, implernentar Os

direitos hurnanos significa conter e lirnitar a acão das entidades, das
organizaçoes que atuarn na manutençao da ordem. Isso envolve o controle
da violência, envolve a garantia do direito a defesa na justica criminal, envolve
Os direitos dos presos. Essa dirnensão talvez seja a mais visivel dessa
relacao, a que tern, de algurna rnaneira, urn apelo püblico mais incisivo. Ea
envolve a contenção do arbItrio do Estado, corno bern destacou o Dr. Ruy.
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11'1=r'61cias-Aqui regstro o caso de Minas Gerais, em que a Poilcia Milita,

 faz parte da Secretaria de Segurança PbJica, como se não fosse seuorganism0
Policia e so

ciedade podem muito mais. Ento, é fundamental uma doutrinade segurança p
Ublica Não podemos continuar a aceitar que cada polIciatenha uma vlsão da s

egurança püblica, que cada delegado, cada oficial tenhauma VSãO da seg
urança püblica que cada detetive em cada delegaciadistrital, pratique uma visãO da 

segurança E preciso a Consolidacão de
determinados principios numa doutrina de seguranca pUblica. E fundamentalque tenhamos uma metodologia de planejamento em que Os prOgramas desegurança püblica tenham comprometimento tenham destinaçaoorcamentarja tenham 

responsabilidade por sua conducao e que essesprogramas conseq(jentes a essa metodologia sejarn programas obtidos pormeio de estrategias E essas estrategias são consequentes a decisão politicae a decjsâo PolItjca t
ern de levar em conta o processo de avaliação da

COfljufltura Então, nessas bases para a elaboraçao de urn programa de
segurança pübljca primeiro e imprescjndIvej que a seguranca pUblica seja
entendida por todos como uma questao essencial a concretizacao dos direitoshumanos e da cidadanja Depois, e absolutamente imprescindivel a
priorizaçao da segurança pübljca no exercIcio da acão politica, não acOes
emergencjj5 no momento de crise,
impedind 	 mas antecipando essa leitura e

o que as crises acontecam Essa e a visão s j stêmjca da segurançapUblica a que me r
eferi: reforma da legislaçao protetora dos direitos humanos

e da cidadania, flOvo modelo do sistema prisional, consolidacao de uma
doutrina de segurança ptiblica emprego de uma metodologia de
planejamento nas acOes da seguranca püblica e compreensâo da policiacomo ins

trument0 de defesa da sOciedade e da cidadanja, do policial como
cidadão armado em defesa da cidadanja

Venho uma vez mais ao encontro das idéias esposadas aqui pelo nOSSO
Ouvidor. 0 flosSO grande desafjo em relacao a essas mudancas na formaçao
das polIcjas é ainda essa transicao de um modelo autorjtárjo para urn modelodemocr6tic0 p

orque no Estado autoritárjo o poder advinha da força, o poderadvinha da le
galidade o poder era urn poder de fato. 0 Estado democrático

ye o poder que vem da força mas esta força vem por sua vez do
consentimento Vejam que quern tern poder tern força, mas ou 

0 poder é urnaexpressão ex
ciusiva da força ou a força e uma conquista do grau de

consentimento Então na medida em que no Estado autoritárjo ha tendéncia
ao arb,trio e a legalidade corno o apoio exclusivo da policia, hoje ef
undamental a legalidade ao lado da legitirnidae que significa
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Envoive a estabelecjrnento de limites àquela entidade que monopoiizou o uso
da força, da violéncia, que e o Estado, através de suas instituiçoes de
controle social. Ou seja, esse e a cerne da democracia, é a cerne do estado
de direito. Isso näo é novidade para nenhum de vocés.

Mas existe a outra dimensão da garantia e da implementacao dos direitos
humanos, que é a própria eficiência do Estado na garantia dos direitos do
cidadão. Estâo envolvidos aqui a direito a vida, a direito a integridade moral, a
integridade patrimonial, que são direitos que se Consolidaram e que devern
ser tarefa e missão do próprio Estado. Existe urna ambigujdade quando
pensamos na articulacâo das duas esferas. Ao mesmo tempo em que cabe
ao Estado limitar a sua força, a uso da violéncia, que é seu atributo, ele deve
ser eficiente e eficaz no combate a criminalidade e na garantia da ardem
püblica. Ou seja, mais que urn Estado limitado, precisamos também de urn de
Estado forte, presente, canstante. lsso é também pré-requisito fundamental
da implementacao dos direitos fundamentals da cidadania, näo apenas na
sociedade brasileira, mas nas saciedades ocidentajs e democráticas de
maneira geral. Poderiamos supor, a princIplo, que essas duas missães
fossem facilmente conciliáveis. Entendo que elas não são tao facilmente
concjliávejs Avallo, a partir das obras de alguns autores, que, na verdade, as
sociedades dernocrátjcas vivem num dilema, porque a garantia da eficiéncia
e, mais que isso, da eficácia na garantia da ordem püblica deve ser feita
mediante uma série de restricaes e de limites. E, em muitas situaçöes, na
atuaçäo concreta das organizaçaes que lidam corn a segurança püblica,
essas duas demandas tendem a ser inconsistentes

Eu diria que o desaflo fica muito rnaior. A tarefa de implementar as direitos
humanos, num contexto como esse, fica, de alguma maneira, muito mais
desafiadora Se cansiderarmas a saciedade brasileira, eu diria que a desaflo
fica duplicado. 0 complicador desse pracesso é a crescimento da
criminalidade violenta, que não é novidade para nenhurn de nós. As várias
pesquisas que tern sido feitas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e
em São Paulo e, mais recentemente, em Minas Gerais, apontam no sentido
do crescirnento e do fortalecimento da criminalidade vialenta nas grandes
cidades brasileiras.

Nurn contexto coma esse, a pressão por eficácia da policia, do sistema
carcerárjo e do Judiciárjo é muita maior. Ao mesmo tempo, a desaflo de
desempenhar essa tarefa, dentro dos estritos limites legais, fica muito maior.
Nesse sentida, gostaria de abordar meihar esse dilema em duas instáncias do
sisterna de segurança püblica brasileira: a atuacão da justiça criminal e a
atuaçäo da polIcia. Gostaria de abordar mais especificamente esse dilema na
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atuaçãa dessas duas dimensöes do sisterna.
Quanda falo em justica criminal, refiro-me as organizacöes que estãa

incurnbidas do pracessa penal. lssa envolve a atuacão do Judiciária, do
Ministério Püblico e também da Defensoria Püblica. Esse canjunta de
arganizacöes, eu qualifico aqui coma justiça criminal. E a atuacãa desse
conjunta de arganizaçöes, dessa instância da segurança pUblica brasileira
canstitui, do meu panto de vista, as principais desaflos a irnplernentação dos
direitas humanos em nossa sociedade, porque al reside urn grande foco de
ineflciência e de ineflcácia do sistema, principalmente do Judiciário brasileira,
que hoje tern urn baixissimo grau de legitimidade. Aurnenta-se a nIvel de
questianamento da atuacao dos Juizes, principalmente no que se refere ao
seu elitismo, ao seu caráter estamental, a morosidade das decisôes tomadas
propriamente dita, ou seja, a justiça criminal brasileira, em especial a
Judiciário, vive urn momenta de perda da legitimidade ate nas decisöes
substantivas.

A maior parte da populacãa acredita que a sistema nãa é justa, que
privilegia segmentas de acordo corn a car e corn a condicãa sócio-ecanôrnica.
Não you discardar de nenhum desses diagnosticas. Essa é a percepcãa que
a população brasileira tern do sisterna - quero acreditar que é real, não
tenham düvidas -, e ternas amptas razöes para questionarmas incisivarnente
a atuacãa da nossa justica criminal.

Mas me preocupam as prapastas que tern sida forrnuladas e elaboradas
para a resoluçãa do prablema ou desses prablemas. Refiro-me
particularmente a idéia de controle externa do Judiciãria, que é uma prapasta
que tern sido abordada principalmente em nIvel federal, nos ültimas dais ou
trés anas. Tenho ouvido corn muita preacupacãa a idéia do controle externa
do Judiciário, não apenas no sentida do cantrole de corregedaria, controle
administrativo, de pracessos, de indisciplina e privilégias, rnas também a
controle externa no sentido do cantrale da fiscalizaçãa das decisôes
substantivas tarnadas par JuIzes, au seja, coma se fosse possIvel terrnas
urna instãncia representativa da sociedade civil que, acima do Judiciário, vai
decidir se a Juiz julgau de rnaneira correta au incarreta. Em meu entender, a
cantrale externo do Judiciário é urn equlvaca, urn grande erra, diria ate urn
grande retracesso, do panto de vista do carninho que a justica percarreu na
nassa sociedade acidental. Isso me Iernbra rnais a rnodela de justica
substantiva carrendo a risca de as passianalidades pessaais poderem
interferir diretarnente no que define a que é justa e a que e injusto nas
decisöes tamadas par nossas atares legais, aa longo do processo penal. Se
cansiderarrnos apenas a controle externa do Judiciária, já seria urn grande
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avanço de implicaçoes muito relevantes sobre o sistema. Controle externo no
sentido do controle propriamente administrativo da atuaçäo do sistema, ou
seja, a representacao da sociedade nas suas várias instâncias delegando
autoridade aos individuos para poderem fiscalizar mais incisivamente o
procedimento disciplinar, o procedimento administratjvo do sistema. A idéia de
uma ouvidoria de justiça, desse ponto de vista, parece-me muito interessante,
que é a proposta, que está sendo considerada pelos grupos de trabalho. Acho
uma proposta madura, interessante, uma grande inovaçäo. Se a Ouvidoria de
PolIcia tern dado resultados tao satisfatórios, como o Dr. Benedito apresentou
aqui, a idéia de uma ouvidoria de justiça parece-me também muito
promissora, mas nâo acredito, de maneira alguma, nurna ouvidoria de justiça
que possa corrigir as injustiças do Judiciário. 0 caminho nâo é por aI. Seria
uma instância que iria funcionar como urn "alter ego" dos nossos Juizes, dos
nossos Promotores e dos nossos Defensores, uma grande atenuante do
extremo elitismo do nosso sistema de justiça criminal. Por outro lado, eu
também nao acredito que a idéia de controle externo possa resolver o
problema da morosidade da justiça brasileira. Devemos ser mais cautelosos
na análise dessa questâo. Em primeiro lugar, porque urn certo grau de
morosidade, de lentidão, e intrinseco a justiça moderna. A racionalizaçao da
justica nas sociedades ocidentais significou o qué? Que nâo se pode mais
punir o indivIduo simplesmente por uma apreciação direta e irnediata do caso.
Nás criamos, ao longo dos séculos, uma série de mecanismos formais para
garantir exatamente o direito humano, o direito de cidadào a esse indivIduo
acusado de cometer crimes. Qual foi a consequencia disso? Urn major grau
de lentidâo. Fazer justiça em nossa sociedade, uma justiça confiável, desse
ponto de vista, é reduzir em urn certo grau a eficiência do sistema. Maxima
eficiência na justiça, maxima - estou chamando a atenção para isso -, maxima
eficiência em termos de tempo, de produtividade, e respeito pleno aos direitos
humanos, na justiça, nâo combinam. A sociedade ocidental, incluindo a
brasileira, abriu mao, urn pouco, disso. Urn certo grau de pressäo da
popuiaçao brasileira por uma maxima agilidade do Judiciário näo tern, de
alguma maneira, substrato no funcionamento do sistema. A maxima agilidade
seria o risco de maximizar a injustiça, que é algo que nOs não queremos
também. Isso não significa que devemos compactuar e legitimar a extrerna
dernora que tern caracterizado o processo penal no Brasil. Não temos dados
rnuito concretos sobre isso. E interessante corno no Brasil se discute rnuito a
lentidâo do Judiciário a partir de casos rnuito utópicos, mas estudos rnais
elaborados sobre isso ainda estäo por ser feitos. Mas nâo ha como discordar
que o processamento penal no Brasil, ou seja, o perlodo entre a ocorréncia
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do fato criminoso e a sentença prornulgada pelo Juiz decorre em tempo
indesejável. Isso e claramente fator estimulador da impunidade na sociedade
brasileira. E clararnente fator que agride os direitos humanos na sociedade
brasileira. No meu ponto de vista, o que poderlamos fazer, e algumas
propostas nesse sentido já tern sido discutidas, algumas, consideradas pelos
grupos de trabaiho, supöem, principalmente, atacar o extremo formalismo do
processo penal brasileiro. 0 processo penal brasileiro é muito burocratizado,
e muito escrito e pouco oral, e muito cartorial, urna heranca de urn modelo de
justiça colonial que impregnou muito a forma de se fazer justiça criminal na
sociedade brasileira.

Uma justica tao burocratizada dificulta o acesso da população. Ela contribul,
e muito, para a perda de legitimidade do sistema, contribul para que, de
alguma maneira, o cidadão comum não recorra ao sistema para resolver seus
conflitos, para ver, de algurna forma, no sistema, uma referência de garantia
da ordem püblica. Em outras palavras, uma reforma do processo penal
brasileiro é imprescindIvel, e isso, evidentemente, foge ao âmbito estadual. E
urna discussâo que ainda é muito pouco feita em nivel nacional. Basta
perceberrnos, por exemplo, o extremo ritualismo que caracteriza o julgarnento
pelo jUn. E algo que devernos questionar. Existem modelos alternativos de
justiça. Por que nâo pensarmos em modelos mais oralizados de justiça? Isso,
corn certeza, poderia atenuar, do meu ponto de vista, muito da extrema
lentidão que tern caracterizado a atuacâo da nossa justica criminal. Pensa-se
na morosidade e no elitismo e soma-se a isso a sobrecarga de processos que
assola o sistema. Isso complica ainda mais a possibilidade de termos
resultados satisfatôrios no processo penal brasileiro. Em estudo recente que
fiz sobre a justica criminal em Minas Gerais, percebi nitidamente que, por trás
da aparente lentidâo do sistema, o que existe no dia-a-dia das varas
criminais, o que os JuIzes, Promotores e Defensores fazem é uma busca
louca, insana, por produtividade. 0 que caracteriza o dia-a-dia dos atores e a
rnanutencâo de urn ritmo de produtividade no despacho de processos para
evitar que o sisterna emperre. E isso é uma realidade, hoje, na sociedade
brasileira e, como pude constatar, tern efeitos danosos para a garantia de
direitos elementares porque, a medida que se tern rnaximizacão da
produtividade, o processo penal passa a ser tratado nâo individual mente, mas
de forma massificada e padronizada, 0 que qualifiquei corn uma "justica-linha-
de-rnontagem".

Não e bern isso o que nOs queremos. Mas isso nâo é problema de Juizes e
Promotores, não é problema da qualidade dos indivIduos, e problerna do
estrangularnento do sisterna da sociedade brasileira. Uma alternativa que vejo
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para essa realidade é o fortalecimento dos Juizados Especlais Criminals, de
que senti falta no relatório dos grupos de trabalho. Esses juizados foram
criados ha pouco tempo e sâo juizados diferentes. Imagino que todos vocês
conheçam a dinâmica desses juizados, que envolve a apresentaçâo do caso
criminal diretamente ao Juiz, envolve oralidade, celeridade. E o modelo de
justiça que muitos de nôs e boa parte da populaçäo quer ver. E a justiça que
se aproxima da populacão. E a justica que se aproxirna do trabalho policiat. E
acho que o objetivo de qualquer politica de direitos humanos é o
fortalecimento desses juizados. Em Minas Gerais, hoje, na Comarca de Belo
Horizonte, eles estâo concentrados no Forum Lafayete. Acho que é urna
tarefa básica a ampliaçâo desses juizados para toda a regiao metropolitana, a
extenso desses juizados a todas as comarcas do Estado. 0 fortalecimento
desse modelo de justiça, do rneu ponto de vista, é condiçâo "sine qua non"
para a aproximação da justiça da populacao e, consequentemente, para a
garantia de direitos hurnanos fundamentals.

Do ponto de vista do sistema, gostaria de abordar questOes mais genéricas,
sendo que poderei desenvolver esclarecirnentos ao longo do debate.

Para finalizar minha exposição, gostaria de discutir mais detaihadamente a
questao da violência policial, que é, corn certeza, urn dos grandes desafios
que enfrentamos para o processo de implementaçao dos direitos humanos na
sociedade brasileira. Não tenharn düvida, o diagnóstico é urn dos rnais
dificeis, dos mais complicados. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que não
entendo que a violéncia policial na sociedade brasileira esteja conectada ao
caráter militar da organizaçäo policial. Entendo que é urn grande equlvoco
pensar a cultura militar como a grande responsável pelo comportamento
violento dos nossos policials. E digo isso por duas razOes muito simples.

Em primeiro lugar, a cultura militar tern dois aspectos: o da dimensâo da
missão organizacional propriamente dita, e, do ponto de vista sociolOgico, 0
da cultura militar, que envolve o preparo para a guerra, o exterminio do
inimigo, ou seja, a eliminaçào do opositor. Historicament, as Forcas
Armadas incorporaram devidamente essa dimensão missionária, mas ha a
outra dimensão, que é também rnilitar. Trata-se da valorizaçao da hierarquia e
da disciplina, da rigidez hierárquica e da excessiva segmentaçao do poder, do
ponto de vista da estrutura da organizaçâo.

Penso que ha urn certo equlvoco, quando se tern essas duas dimensOes da
cultura militar como intrinsecamente vinculadas. Do ponto de vista
sociologco, não h6 nada que permita afirmar essa constataçao. Entendo que
ha experiências muito concretas, na sociedade brasileira, no que se refere as
organizaçOes de policiais militares, as quais conseguiram, nos Ultirnos 20
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anos, desvencilhar-se do caráter propriamente missionário do exterrnlnio,
incorporando-se a missão civil da seguranca püblica e, ao mesmo tempo,
rnantendo-se a dirnensão da hierarquia, da segmentação e da rigida
disciplina.

Sob outro aspecto, a violência policial, como ja bern ressaltou o Dr.
Benedito, não e privilégio do caráter militar da organizacäo dos policiais
militares. Ha sentido se pensarrnos na desmilitarizaçao corn o objetivo de
unificacao. A unificaçäo, nesse sentido, nâo sera eficaz para resolver a
questäo da violência policial, não resolverá nern atacará o problema da
violéncia policial. A unificacao pode ser uma medida interessante para
garantir a eficácia da atuação policial. Sob esse ponto de vista, penso que é
defensável, mais do que nunca, uma proposta de unificacâo.

Como o meu tempo esgotou-se, ao longo do debate, acrescentarei outras
idéias, porque entendo que o processo do controle da violência no Brasil
passa muito pela aproxirnação, cada vez maior, entre as organizacoes que
lidam corn os direitos hurnanos e as organizaçOes policlais. Preocupa-me
muito a rIgida separacão que tern caracterizado a relacão entre essas duas
entidades da sociedade brasileira. Poderernos explorar esse tema ao longo
do debate. Muito obrigado pela atencão.

Comentários dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho
A Sra. Maria do Rosário Caiafa Farias - Gostaria de destacar alguns pontos,

que julgo da maior importância para a area de direitos humanos.
Neste ano, em que se comemora o cinqüentenário da Declaracão dos

Direitos Humanos, a grande preocupacão nossa é com a universalidade
deles. Lembremo-nos sempre de que, quando falamos em direitos humanos,
näo nos referimos apenas aos direitos politicos civis, que foram duramente
conquistados neste ano de ensaio da democracia brasileira, mas também aos
direitos econômicos, sociais e culturais.

0 nosso grande desafio e exatamente atuar na sociedade brasileira em face
dessa equaçâo: direitos humanos, desenvolvimento econOmico, criaçäo de
empregos e geração de renda, levando-se em consideraçâo esse sistema
profundamente injusto. 0 Estado traz, em sua estrutura, uma violência muito
maior e anterior do que aquela cuja ocorréncia nas ruas ele mesmo denuncia.
Ele e secularmente omisso corn relaçâo aos direitos fundamentais das
pessoas, ou seja, a emprego, salário, direito a escola e a comida. 0 Estado é
profundamente violento tambérn corn relaçâo a acao crirninosa de seus
agentes.

Deixo este ponto, que considero muito importante, para percebermos os
lirnites que encontramos, a fim de que a nossa luta possa representar urn
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avanço entre a simples declaraçao de intençoes e a impiementaçao efetiva
dos direitos hurnanos.

Trouxe esses poritos apenas corno alerta, para que deles possarnos
lembrar-nos na hora do debate.

Esciarecirnentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos iniclo a fase de debates. A coordenaçao

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos
conferencistas, as quais poderâo ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscriçáo prévia. Para que possamos agilizar os debates,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejarn objetivos e sucintos, estando dispensada a formalidade
das saudaçoes pessoais. Cada participante disporá de ate 2 minutos para sua
intervençao.

Vamos intercalar as perguntas escritas e as orais. 0 expositor a quem a
pergunta for dirigida terá ate 5 minutos para responder a ela, a firn de que
haja oportunidade de urn rnaior nUmero de inscriçaes e urn debate, realmerite,
mais proveitoso.

Debates
o Sr. Presidente - A prirneira pergunta e para o Dr. Luis Flávio, do Sr.

AntOnio PorfIrio da Silva: "As discussOes sobre tortura e vioiência se
centralizam mais na Policia Civil e na Militar. Será que, usando uma caneta,
não se comete mais violência?".

o Sr. Luis Flávio Sapori - Ampliando-se o conceito de violêncja, poderia
concordar corn essa afirrnaçao. Mas quero crer que não é nosso interesse
ampliar dessa maneira o conceito de violência. Quando se pensa
principalmente na i mplementaçao dos direitos civis, que são parcelas dos
direitos humanos, o que mais choca e agride a sociedade brasileira é
propriamente a violêncja fisica, a tortura feita nas delegacias e ruas pelos
soldados, etc. E esse tipo de violéncia que constitui o grande desaflo.

Trata-se de urn grande desaflo porque alguns estudos tern mostrado que a
violência policial tern urn ingrediente de técnica de trabaiho, fato para o qual 0
Dr. Benedito Dorningos havia charnado a atenção. Os policiajs, detetives,
inspetores, soldados, cabos e sargentos tendem a usar, ern algurna medida, o
uso da força fisica como instrumento poderoso para desenvolver seu
trabalho. Ou seja, a violêncja policial no cenário brasilejro tern urn
cornponente organizacional. Ela não pode ser explicada corno deturpaçao de
personalidade, anomalia psicolOgica ou sadisrno dos policiais. Os policiais
mais novos aprendem no local de trabalho corno e de que maneira usar a
violência. Temos al urn grande desaflo: reverter esse quadro.
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Por urn lado, isso passa pela qualificação do policial - não apenas do policial

da elite, do comando da organizacão. E preciso requalificar o policial da linha
de frente. Precisamos conversar e questionar diretamente esse policial sobre
a instrumental idade de urn recurso como esse. Nessa "requalificação", as
entidades de direitos humanos tern urn papel "sine qua non" na aproximação
corn as organizacOes policiais, porque elas estão cada vez mais tendo
influência nessas organizacOes. E decisiva essa atuaçao na mudanca da
cultura policial. Somando-se a ela, é claro, urna atuação de dentncia de
fiscalização. Não se cornbate a violência policial apenas corn boa vontade e
discurso.

E necessário que a sociedade brasileira imponha custos efetivos ao arbItrio
cotidiano de nossas organizacöes policiais. Por isso, combina-se tanto a
atividade de aproxirnação na mudanca dessa cultura como a atividade de
fiscalizacão, denUncia e controle.

0 Sr. Presidente - A próxima pergunta é de nossa autoria. Antes gostaria de
fazer urn registro, urn agradecirnento pUblico ao Dr. Benedito Domingos
Mariano, que esteve conosco ha dois anos, aqui nesta Casa, discutindo urn
projeto de nossa autoria.

Incorporarnos muitas sugestOes da experiência de São Paulo e das
contribuicOes trazidas ao debate. Portanto, fica o nosso agradecimento, pois a
Ouvidoria de Minas carrega urn pedaco da sua experiência, da sua luta pelos
direitos humanos.

A pergunta é dirigida ao Sr. Ouvidor de Poilcia do Estado de São Paulo. Eu
gostaria que ele abordasse o tema da desmilitarização, da unificacão das
policias, além de urn assunto urgente, que está sendo objeto de emenda
constitucional nesta Assembléia, que é a autonomia das perIcias, algo
fundamental para a implantação de qualquer discussão sobre seguranca
pCiblica, defesa social e, por que não dizer, sobre direitos humanos. Ao
mesmo tempo, eu gostaria de saber se algum dos expositores tern
conhecimento sobre o projeto da poilcia total, de autoria do Sr. Santos
Moreira. Ele anunciou, na quinta-feira, através de rnanchetes de prirneira
página nos jornais, que o projeto já se encontrava tramitando nesta Casa. No
entanto, o projeto ainda nao chegou aqui. Não se trata de uma boa medida
para a seguranca püblica urn projeto feito de forma autoritária, e, além disso,
apesar de anunciada num grande jornal do Estado de Minas, a informaçâo
não corresponde a realidade. Como podemos pensar em direitos humanos
num relacionamento corn a prOpria polIcia ou corn os seus escalOes mais
altos sendo que, muitas vezes, questOes minimas não são efetivadas? Eu
gostaria de saber, principalmente do Sr. Luis, se ele está acompanhando a
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discussão dessa reformulação da polIcia, que foi anunciada corn grande
estardalhaço corno sendo a polIcia total, pelo Sr. Santos Moreira.

0 Sr. Benedito Domingos Mariano - Eu gostaria de aproveitar essa questao
levantada e também, se me perrnite o colega Luis Flávio, fazer uma avaliaçao
sobre a colocação feita por ele, de que a rnilitarização não contribui para a
violência policial. Ternos de caminhar para construir no Brasil urna ünica
policia de caráter civil, 0 que não significa que seja a Policia Civil que temos
em nosso Pals. Ela também precisa ser radicalmente reformulada. E preciso
acabar corn a aposentadoria compulsória aos 70 anos, que existe na maioria
dos Estados, pois isso estabelece que a cUpula da Policia Civil será a mesma
durante 15 ou 20 anos. Existem alguns Delegados propondo passar a
aposentadoria compulsOria para 80 anos, o que ira dernorar 30 anos para que
a cüpula da Policia Civil seja mudada. Além disso, a Lei Orgânica da Policia
Civil é muito tImida para a apuração de delitos cornetidos por policials. Enfim,
a Policia Civil precisa de uma reformulaçao ampla. Construir uma (mica
po!Icia de caráter civil é rever as duas policias e aproveitar o que ha de
positivo em ambas.

No Brasil, a Policia Militar vive uma dicotomia estrutural. Alias, ha algum
tempo, escrevi urn artigo sobre esse assunto. Evidentemente, o fato de ser
urna instituição militar não determina que ela ira cometer violéncias. Não
existe em lugar nenhum do mundo, nos Estados, Policias Militares fazendo
policiamento ostensivo e preventivo. Isso foi uma invençäo do periodo
autoritário do Brasil. E preciso trabalharmos corn o pressuposto de que
disciplina e hierarquia não são privilegios de instituiçöes militares. Disciplina e
hierarquia são privilegios também das instituiçaes sO!idas e democráticas. As
pollcias da Europa e dos Estados Unidos tern muita disciplina e hierarquia.
Estive visitando o Canada e conheci a PolIcia Montada, que, hoje, é simbolo
de policia comunitária. 0 regulamento interno da PolIcia Montada do Canada
é muito rigido, estabelece muita disciplina e hierarquia, mas é civil, porque a
função de p01 Icia é civil. 	 -

Essa é a questäo de fundo, que, se não for alterada, contribui para a
vio!ência. Eu gostaria de citar urn exemplo muito conhecido por todos, que 6 0
caso da Favela Naval, em São Paulo. Após aquele caso, solicitel a ficha
interna dos dez policiais que cometeram aqueles atos absurdos e covardes.

A ficha interna deles, da polIcia, é ótima, excelente. Por que é ótima e boa?
Porque refiete o comportarnento deles dentro do quarte!. Quanto ao
regulamento, hoje, e estou citando a policia da qua! sou Ouvidor, a policia de
São Paulo, 70% a 80% das transgressoes são de questOes vinculadas a
unidade, ao quartel. Então, se Ia o policial é extremamente disciplinado e não
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comete transgressôes, nao importa o que ele faz nas ruas. Na ficha tinha
espancamentos, torturas. Assim, o Rambo foi absolvido numa justiça
privilegiada que é a Justica Militar - a Po!Icia Militar é a (mica instituicäo que
tern uma justiça prOpria. Se essa estrutura não se alterar, vai ser difIcil
qualquer mudanca corn relaçäo a segurança püblica. Isso não quer dizer que
nao temos de aproveitar a maioria dos policiais militares do Brasil nessa (mica
polIcia de caráter civil. Ate porque no Brasil, hoje, temos cerca de 400.000
policiais militares e 140.000 policiais civis. Como vamos construir uma polIcia
sem aproveitar aquela que tern trés vezes mais que a outra? São muitos Os
policials militares. Então, diria que eles serão a maioria desse corpo
uniformizado, preventivo e ostensivo dessa Unica poilcia de caráter civil. A
(mica restrição e que não entrem nessa (mica polIcia policiais que cometerarn
homicIdios e torturas, assim como policlais civis que participaram de
concussão, extorsão ou abuso de autoridade. Então, a questao é de
concepcão. A funcão de policiamento é uma funcão de caráter civil. Se não
mudarmos essa dicotomia da PolIcia Civil, vamos continuar corn a violência.
A violéncia policial não pode ser tratada como caso isolado, como a maloria
dos Governadores o faz. Não é urn problerna do policial, é urn problema da
estrutura. Se não mudarmos a estrutura, a violência policial vai ser
conseqüência dessa estrutura. Se as forças militares são treinadas para
combater o inirnigo, se sou treinado para isso numa funcão civil, you tratar o
civil corno urn inimigo. Vamos diminuir isso mudando as estruturas e
aproveitando o que h6 de born nas duas policias.

0 Sr. Luis Flávio Sapori - Deputado, o que sei da proposta de reforrnu!ação
da polIcia de Minas Gerais é o que os senhores lerarn nos jornais. Apesar de
ter contatos corn alguns Delegados, não tive acesso a nenhurn material. Sei
que é urna proposta de reformulação muito arnpla, que rnexe muito na
estrutura hierarquica da organizacão. Envolve uma reforrnulação de estrutura
de poder, mas, realmente, não conheco deta!hes.

0 Sr. Presidente - Temos, agora, duas perguntas dirigidas ao Sr. Beriedito
Dorningos Mariano. A prirneira, de Miriam Cabral Pedrosa, da Faculdade de
Direito do Vale do Rio Doce: "A Ouvidoria da PolIcia do Estado de São Paulo
atende tambérn os presos? Se a resposta for positiva, corno ocorre o
atendimento?".

A segunda é de Robson Pinto, do Sindicato dos Servidores do Poder
Judiciário - SINJUS: "A Ouvidoria de Poilcia, apOs receber as denüncias e
encaminha-las para as pessoas competentes, acompanha a apuracão?".

0 Sr. Benedito Domingos Mariano - A Ouvidoria recebe, encarninha e
acompanha denUncias relativas a atos irregulares cometidos por policiais
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Quanto aos casos de espancamento e tortura vinculados a Policia Civil,
mais de 50% dizem respeito a situação de presos em distritos e cadeias
püblicas. lnfelizmente, em São Paulo, mais de 30.000 presos estão em
distritos e cadejas püblicas.

Acho que a população perde duas vezes nessa situação, porque a poilcia
judiciária e investigativa deixa de cumprir sua função primordial e, nessa
situaçao subumana, não reeduca ninguem. Recebi muitas denCjncias de
familiar-es e, em alguns casos mais graves, visitamos alguns distritos, como 0
distrito do Departamento de Patrimônio, e confirniarnos o espancamento em107 presos nurna Unica unidade.

Sobre o acompanhamento, devo dizer que a Ouvidoria é urn árgão do
Executivo. Nos casos graves relacionados a integridade fIsica do cidadão, ou
em denüncias graves de prevaricacao, corrupçao, a Ouvidoria acompanha a
apuracao e a encaminha aos Orgãos corregedores das duas polIcias.

Recebemos urna cópia do relatOrio da investigacao. Se a Ouvidoria
entender que o relatOrio não e satisfatório, temos dois caminhos: encarninhar
relatOrio prOprio da Ouvidoria ao Secretário de Segurança, que ern São Paulo
comanda as duas policias, e/ou encaminhar o relator-b ao Procurador-Geral
de Justiça, o Chefe do Ministério Püblico.

Felizmente nesses dois anos e meio de Ouvidoria, não tivemos mais de 10
casos onde houve esse conflito. Funda mental mente, a posição da Ouvidoria
no acompanhamento se dá ate a denCjncja do Ministérjo Püblico.

o Sr. Presidente - A pergunta é para o Dr. Celso Penna, que será feita ao
microfone, pelo jornalista José AloIsio Batista.

o Sr. José A. Batista - Boa-tarde a todos. Na verdade, são duas perguntas.
A primeira é dirigida ao Luis Flávio Sapori, e quero cumprimentálo pela
brilhante exposbção; a segunda, para o relator do Grupo 7.

A prirneira pergunta e para levantar a reflexão em torno da proposicao 30 -
controle externo do Judiciário. Par experiência própria, tive algumas
dificuldades em trabalhar cam a Poder Judicjárjo. Gostaria de saber se é
possivel fazer-se uma auditoria plena, para tornar transparente a papulação 

0comprornetimento efetivo do Judiciário corn urn estado democrático, e por
onde começar essa auditoria, em que areas. Deve-se trabaihar a procura de
urn modelo brasileiro para o Judiciário.

A segunda pergunta, dirigida ao relator do Grupo 7, é sabre a nova lei de
imprensa Todos nOs, jarnalistas estamos esperando essa lei e bern
sabemos que a nossa lei de imprensa é de 1967. E antiga e foi feita nos
moldes dos governos p6s-64. Como fica a questão do novo rnodelo de
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distribuição de canais de televisão e de radio? Pessoalmente, acredito na
função social da informaçâo. Segundo a Otica da funcão social da informaçao,
camo fica a questao do direito de resposta das pessoas que se vêem
questionadas pelas mebos de comunicação? Muito obrigado.

0 Sr. Luis Flávio Sapori - 0 terma que vocé usou - "auditoria no Judiciário" -
parece-me forte, porque auditoria tern urna canatacão contábil, que envolve
verificação de cantas, gastos dos recursos pUblicos, e, num certo sentido, o
Tribunal de Contas faz isso. Particularrnente, entendo que a idéba de urna
Ouvidoria de Justiça talvez possa ter conseqüências rnais incisivas sob outros
aspectas no Judiciário.

Como e uma idéia e não tenho noção clara de coma estruturá-la, fico
imaginando alga muito sernelhante ao que já funciona em termos de
Ouvidoria de Policia, urn órgãa corn poderes de fiscalização e de receber
denUncias, rnas - coma o Dr. Benedito colocou muito bern aqui, que não tern
poder punitivo efetivo - imagino que uma Ouvidoria de Justica faz-se
necessária hoje, no Brash, par-a receber as demandas da populacãa em torno
do Judiciário, ou seja, urn Orgão que possa ser-vir de referéncia de controle
sabre os procedimentos, sabre a excesso de lentidão do sistema, par
exemplo, ou que possa ter urna atuacão rnais incisiva sobre as descasos
cometidos, sobre o nivel de cornpramisso de Juizes, Promotores, Defensores
PUblicos corn a trabalho. Enfim, urna entidade que passa, de alguma rnaneira,
servir de contraponto a esse elitismo, a esse enclausurarnento que a sistema
vive hoje na sociedade brasileira. E a grande desaflo é o estamento.

Sob esse panto de vista, enterrda que a Ouvidoria paderia ser urn dos
mecanismos. Não é o (mica e não vai resolver todos as problemas. Par isso,
estava pensando no fortalecimento de madelos de justica alternativos; par
issa, enfatizei muito os juizados especiais criminais. Devemos acreditar nesse
modelo de justica e incentivá-lo. Ele não é unanirnidade no sisterna. Ha muito
receio, porque e preciso trabalhar 24 horas par dia em todos as dias da
sernana. Não vejo sentido em urn juizado especial criminal funcionar 8 horas
par dia e nãa funcionar durante Os fins de semana ou em feriados. E é a que
está acontecendo em muitos Estados brasileiros. Então, a luta é par urn
madela de controle que possa canalizar a insatisfaçao da população, que
possa ser uma estãncia de contraponto ao sistema.

Ao mesmo tempo, acho que temos que enfatizar esses modelas alternativos
de justica que começam a ser implantadas. Devemos cobrar issa do
Judiciário. Devernos cobrar do Tribunal de Justiça a ampliação dos juizados
especiais crirninais, que ainda não foram arnpliados. Par causa disso, Os
processos que deveriam ser resolvidos em urn, dais, três dias, estãa sendo

L 	 Ow



r-AC

z

E
0

0

E0

Cl)
0

0

128
resolvidos em dois, trés meses. Al, corneca-se a se desvirtuar a modelo.
Acho que isso é tarefa nossa e de uma politica de direitos humanos.

o Sr. Celso Penna Fernandes Junior - Esciarecendo a pergunta que me foi
feita, quero dizer o seguinte: fui designado coordenador do grupo, e minha
função limitou-se a coordenaçao dos trabalhos.

A questão da discussão sobre a lei de imprensa não passou, no nosso
grupo, de urn reconhecimento da necessidade de uma discussão ampla da
sociedade para a mudança e da urgéncia dessa mudança. Quanto aos
detathes sabre a lei de imprensa, as propostas que constam do projeto de
modificaçao dessa lei, o meu conhecimento é parecido corn a seu: muito
superficial. Assim, não tenho condiçães de responder a sua indagaçao.

o Sr. Presidente - A pergunta para a Dr. Benedito será dirigida pelo Dr.
Celso.

o Sr. Celso Penna Fernandes JUnior - Dr. Benedito, no Grupo 7, foi
aprovada a proposição de que fosse revisto o regulamento da Policia Militar,
corn a participação da sociedade civil. 0 senhor já falou que a policia
brasileira e muito mais politica do que investigativa cu preventiva. Assim, eu
queria que - alias, o senhor já começou a responder a essa pergunta -
esclarecesse corn rnais detaihes: quando chegou a Ouvidoria de São Paulo, a
que se propôs? E a que se conseguiu, efetivamente, mudar?

• Sr. Benedito Domingos Mariano - Do regulamento?
• Sr. Celso Penna Fernandes JUnior - Corn relaçao as propostas,

principalmente no que diz respeito ao regulamento da Policia Militar.
o Sr. Benedito Dorningos Mariano - Ha 15 ou 20 dias, a Governador do

Estado de São Paulo encamirihou a Assembléia Legislativa urn projeto de lei,
propondo urn novo regularnento disciplinar para a Poilcia Militar. Estudamos
par quatro meses tal regulamento, a pedido do Secretário. Diria que o projeto
do Governo, que, evidenternente, contou corn a análise e a participação do
Cornando da PolIcia Militar de São Paulo, canstitui 70% do projeto da
Ouvidoria de Poilcia. A primeira revisão do regularnento disciplinar feita pela
Ouvidoria fol encarninhada pelo Secretário as 14 associaçöes da Pollcia
Militar, de cabos e soldados ate oficlais, reservas e pensioriistas, e eu diria
que 95% dessa primeira rninuta fol aceito pela malaria dessas associaçöes.
Defendi que a regulamento não fosse encaminhado a Assernbléia, au seja, a
decisão de reformulá-lo deveria ser encaminhada par decreto; assirn, esse
novo regularnento vigoraria par urn ano, coma a Ouvidoria, que nasceu par
decreto, e, depois de urn ano de experiéncia, foi encarninhado a Assernbléia
urn projeto de lei a seu respeita. Entretanto, houve entendirnento no Palácio
de que seria necessária a regulamento passar pela Assernbléia Legislativa. 0
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regulamento de 1943 é urn decreto-lei, mesmo tendo sido feito pelo
interventor do Estado de São Paulo, já que a Legislativo estava sob
intervencão. Alérn disso, 3 Governadares, principalrnente nas décadas de 60
e 70, teriarn feito rnais de 30 reformas no regularnento, para torná-lo mais de
senso militar. Ora, se 30 emendas foram feitas por 3 Governadares para
torná-lo mais fechado, porque 1 aberta não paderia ser feito par decreto? Era
essa a minha linha de raciocInia. Porém, demos a braco a torcer para os
juristas e acreditamos que tenha sida ate pasitiva a fato de a regulamento ter
ida para a Assernbléia de imediata. 0 projeta entrou e, dal a 10 dias, já tinha
recebido 111 ernendas, a que vai estabelecer urn arnplo debate na
Assembléia Legislativa de São Paula sabre a Pailcia Militar e seu
regulamento disciplinar, que, "data venia", a malaria daqueles Deputados não
conhece. Portanto, será urn momenta rico para se discutir a questão.

Ha rnuito tempo, vimos discutinda urna questão mais vinculada a Poilcia
Civil: a compulsória. Evidentemente, uma parte dos Delegados da classe
especial não gasta dessa propasta, mas penso que ela vai ao encontro da
maioria dos policiais civis, principalmente os de prirneira e segunda classe,
que precisarão de 15 a 20 anos para pertencerem a classe especial. Em São
Paula, existern cinco classes de Delegadas antes de se chegar a classe
especial. Trabalho corn urn Delegada na Ouvidoria, e ternas uma assessoria
civil e militar, feita par urn Coranel da PM e par urn Delegado de primeira
classe vinculado a classe especial. Isso ajudau rnuito no estabelecirnento de
urna relação cotidiana corn as duas polIcias.

Uma outra propasta que fizemos ao Secretário é a seguinte: dar major
autonomia aos órgãas corregedores das poilcias, que ainda são muita
corporativas. Falo issa baseado nos dados de São Paulo. Se a denUncia for
feita contra Carcereiro, lnvestigador au Escrivão, a possibilidade de punicãa é
urna; se for contra Delegado Especial no Ultimo pasta, é outra, ocarrenda a
mesmo na Policia Militar: se a denUncia é contra Cabo, Soldado ou Sargento,
a punição e uma; se for contra Major ou Coronel é outra. Partanto, a órgãa
corregedor dos cornandos tern que ter autanarnia. Além disso, quern trabalha
Ia tern que ter a inamovibilidade. Isso é fundamental. Urn Tenente que sal da
academia e vai para a órgão corregedor deve chegar a Coronel nesse mesmo
órgão, assim corno urn Delegado de 51 classe deve chegar a classe especial
no órgao corregedor.

Quando ele, par razöes que não Ihe cabe, sal do Orgãa corregedor, a risco
de sofrer represália e muito grande. São essas algurnas das questöes que
ternos levantado.

0 Sr. Presidente - Ternos aqui três perguntas também dirigidas ao Dr.
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Benedito. Duas orais e uma par escrita. Vamos fazer as trés em canjunto, a
fim de agilizar as respostas, para que todas as perguntas sejam respondidas.
Uma é da Helolsa Bisoca, do Movimento Tortura Nunca Mais, e outra do
Ten.- Cel. Severo Augusta. Vou ler primeiro a de Antonio Ribeiro, do
Movimento Nacianal dos Direitos Humanos, Regional Minas: "A televisão tern
nos mostrado, dia-a-dia, cenas em que a poilcia está envolvida,
principalmente par abuso de autoridade, num total desrespeito aos lares
brasileiros, nos bairros da periferia e nas favelas das grandes cidades. Qual é
a punição aplicada nesses casos?"

Corn a palavra, a Sra. Helolsa Bisoca, que tern 2 minutos para fazer a sua
pergunta, e, em seguida, a Ten.-Cel. Severo Augusta.

A Sra. Helaisa Bisoca - A minha questão é relativa a Ouvidoria de Poilcia,
par isso é dirigida aa companheiro Benedito Mariano. E a seguinte: Qual é a
espIrito da Ouvidaria, par que é uma luta histórica dos movimentas de direitos
hurnanos que lutam pela cidadania, para que haja urn controle efetivo,
externo, par parte da sociedade civil sabre a aparelho policial? Esse é a
espirito da prapasta, é par isso que temos lutada já ha algum tempo. 0 que
acho que fica as vezes complicado é quando começarn a surgir esses
resultados, principalmente do magnIfico trabalha da Ouvidoria de PolIcia de
São Paulo, e cameça a haver também uma espécie de "ranking" perverso, do
seguinte modo: Was a Policia Militar é menos vialenta au mais violenta do
que a Palicia Civil, a Policia de Minas mata menos do que a PolIcia de São
Paulo e a do Rio mata menos do que a de Nova lorque. E urn absurdo uma
questao colocada nesse nivel, parque, no caso, estarnos discutindo a
concepçaa, quer dizer, corn a qué querernos acabar? Querernos acabar corn
a violéncia policial, queremos erradicar a crime, Pais é urn crime contra a
hurnanidade a prática de tortura, prática rotineira nas delegacias. Cada uma
tern a sua sala de tartura devidamente equipada, nás sabenios disso, aqui
mesmo, em Bela Horizonte, par mais que isso não seja muito divulgado
nacionairnente. Queremos acabar corn as práticas de tortura da Pal Icia Militar
e tudo isso.

Uma outra questão que está também na base dissa tudo é a questão da
irnpunidade e da rnilitarização. Foi dito al que do panto de vista sociolOgico
não existem evidéncias que possam determinar que a rnilitanzaçao seja
responsável pela violéncia. E clara que não é prerrogativa exclusiva, ninguém
aqui está falando que a PolIcia Militar tern coma prerrogativa exclusiva a
voIência. NOs sabemos que a Poilcia Civil também tern, a Policia Civil está al
a frente do crime organizado, dos grupos de extermmnio, da tortura, dos maus
tratos, disso tudo. Mas é clara que do ponto de vista histOrico existern
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evidéncias, sirn, de que a militarizacão está no centro dessa discussão. E a
rnilitarização não é sirnplesmente uma cultura abstrata militar, ela é funcional.
Ha a questão das PolIcias Militares do Estado Maior das Forcas Armadas, do
adestramenta, do treinamento, e, principalmente, temos de localizar isso na
histOria. Estamos atuando num momenta em que a questão da concentração
de renda é drarnática, o Brasil é campeãa mundial nisso, partanto, está agora
numa guerra civil não declarada, uma guerra para qué? Para manter as 2/3
da populacao que estão no limiar da linha de miséria - e essa tern sido uma
prática gigantesca, tanto da PolIcia Civil quanta da PolIcia Militar, mas a
Policia Militar, no casa, atua coma urn exércita no carnpo de batalha para
combater esse inimigo. Eu gostaria, então, que a campanheiro Benedito
colocasse coma que ele ye essa questâa.

Uma outra pergunta é: coma foi a processo de discussão e implantaçãa
dessa ouvidoria aqui em Minas Gerais, que, de forma alguma, está resolvida?
Ela tern sido extrernarnente problemática e tortuasa.

0 Sr. Presiderite - Corn a palavra, a Ten.-Cel. Severo, que tem 2 minutos
para a sua pergunta.

0 Ten.-CeI. Severo - Tenho acompanhado a trabalho da Ouvidaria de São
Paulo e também a trabalho do Sapari na Fundaçao João Pinheira. Desde a
parte da manhã estou conversando muito corn a Helolsa Bisoca a respeita do
problerna da rnilitarizaçãa, da unificação da polIcia. Não estau nessa polIcia
que estão falando. Estou ouvindo falar da Poilcia Militar, mas nãa é a mesma
a qual pertenco. Já tivemas opartunidade de gerenciar conflitos de rua. A
PalIcia Militar, haje, é uma instituicãa que vive entre as conflitas de direitos,
na panta da linha, onde as oficials estãa também. E peco a testemunho do
Presidente da Sessão, porque acampanhau de perto a minha presenca no
gerenciamenta de várias problemas ocorridos na rua. Entãa, essa imagern
que se tern da PolIcia Militar combatendo a inimigo nãa existe. Hoje, par
exemplo, as oficiais fazem curso na Fundaçao João Pinheiro. Eles tern
cantata corn todos as processos de direitos hurnanos. Fica preacupado, coma
o Sapori já disse, quando nos colocamos em lados contrárias. 0 pessoal que
trabalha na area de direitos humanas de urn lado e nós, da policia, de autro,
coma se estivéssemos em urn carnpo de batalha, coma nos filmes
americanos de faroeste, corn as Indios de urn lado e a Exército do outro. Não
existe isso.

A minha pergunta é a seguinte: embora concorde que não devemos viver
de estatIstica, é urn cidadão que está usando a farda. Gostaria de saber se ha
algurn estudo elaborado, concreto, cientIfico, estabelecendo que urn hornem,
pelo fato de ser militar, está mais propenso a violéncia. A experiéncia da
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132Ouvidoria de São Paulo e a de que a PolIcia Civil näo comete violéncia

porque é civil e a Policia Militar comete violéncia porque é militar?
0 Sr. Benedito Domingos Mariano - São trés questoes. A prirneira é a

questão da midia, dos programas de televisão.
Para a companheira do Grupo Tortura Nunca Mais, ja tinha dito que é uma

questão de dicotornia estrutural. Acho que a funçâo de policia preventiva e
ostensiva é de caráter civil e não tern sentido ela ser feita corn uma estrutura
eminentemente militar. Isso é questão de conceito. E preciso resolver isso,
sem entrar no mérito das duas policias. Elas confundem atribuiçoes. Quase
100% das viaturas da PolIcia Civil de São Paulo são em preto e branco. Elas
nao precisaram ser em preto e branco, porque isso é papel de policia
preventiva e ostensiva. A P2 da Policia Militar investiga rnais que qualquer
unidade da Policia Civil. E nào é funçâo da P2 da Policia Militar fazer
investigação, e função da policia judiciária investigativa. Essa confusão já
dura 40 anos.

Trabaiho corn dados que chegam a Ouvidoria, e, a partir deles, fazemos
avaliacoes e estabelecemos algumas propostas. Essa questão é conceitual e
filosófica. Policiamento preventivo e ostensivo, e não é uma questào
sernántica, tern que ser feito por PolIcia Civil, uniformizada ou não. Quando fui
corn urn grupo de policiais ao Canada, o Major falou que queria conhecer a
PM do Canada, a Policia Montada.
o Comissário-Chefe falou: "Aqui nâo ternos polIcia militar; aqui é policia

civil, e todos usam uniforme, não usam farda. Farda usam as instituiçoes
militares". Confundir farda e uniforme é uma questäo de análise. Penso que
ha uma diferença que estabelece o conceito de policiamento. Essa dicotomia
contribul para a violéncia.

Trabalho corn dados. São 5.400 civis mortos em menos de 8 anos. Em
muitos paises em guerra nâo se ye isso. E nao é sO essa questão dos dados
mais perversos, porque também não gosto de trabaihar corn estatistica
quando se fala sobre vida humana. Em São Paulo, o nOmero de policiais
rnortos fora da atividade da policia é trés vezes maior do que o de rnortos na
atividade-fim da pollcia. 0 nürnero de suicidios de policiais militares em São
Paulo e duas vezes maior do que o nürnero de policiais mortos em confronto
corn marginais. Esses dados merecern ser questionados e discutidos. Tenho
dados cientificos - antes de eu estar Ouvidor - de uma pesquisa feita pelo
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo em 450 processos. 0 que esses
dados nos mostram? Em 90% dos casos erninentemente militares julgados
pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Os policiais foram condenados;
e, em 90% dos casos contra a vida e a integricJade fIsica dos cidadàos, os
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policiais foram absolvidos. Ou seja, condena-se mais por questão
eminentemente da instituição, não por atos arbitrários contra cidadãos. lsso
faz parte da estrutura.

Temos uma tradição de não ser urn pals de guerra. Dã para contar nos
dedos, nos ültimos 200 anos, quantas vezes o Brasil se envolveu em guerras.
Se o Brasil não tern tradiçäo de ser urn pals de guerra, por que as policias
estaduais tern de ser militares? Essa é uma questão filosOfica de conceito.
Penso que a rnaioria dos policiais militares do Brasil quer ter uma (mica
poilcia, de caráter civil. Tenho essa irnpressão. Agora, é o tempo, a
mobilizacão e a participaçäo da sociedade no Congresso que vão dizer. 0
Congresso Nacional tern pouca vontade polItica de mudar a policia. A
emenda constitucional feita pelo Governador Mario Covas, unificando as
funçães das policias, näo as policias, foi entregue ao Presidente da
Repüblica, que a encaminhou ao Ministro, mas sequer tramitou no Congresso
Nacional. E eles são do rnesrno partido. Essa questão é rnuito difIcil.

A história da Policia Civil é urna histôria de envolvirnento muito grande corn
a corrupção. Se é verdade que de 70% a 80% dos casos de civis mortos
envolvem policiais militares, tambérn é verdade que de 70% a 80% dos casos
de corrupção e extorsão que chegarn a Ouvidoria dizem respeito a policiais
civis. Então, ternos que elirninar para urn projeto novo esses dois grandes
males estruturais da grande policia e construir outro.

Não acredito nurna polIcia de caráter civil, sem ter a participação direta do
que é, hoje, a maioria dos policiais militares. Al, fui urn pouco critico da
proposta feita pelo Governador, porque ele nem cita como ficariarn os
policiais militares nessa emenda. Os cinco ou seis mil oficiais em São Paulo
vâo ficar sem função? Nâo, tornam-se inspetores, policiais uniformizados,
fazendo o mesmo trabaiho que fazem hoje. Evidenternente, sob uma nova
formação e cultura.

No regulamento disciplinar da policia de São Paulo, urna das transgressöes
prevé que e rnais grave maitratar urn cavalo ou urn cão da corporação do que
usar de força desnecessária quando se prende alguem. Isso é concepcão.
Isso tern que ser alterado. Enquanto não se alterar isso, vamos ter violéncia.
(- Palmas.)

Todas as denüncias de abuso de autoridade que conhecemos de dois anos
para cá acabam sendo acompanhadas pela Ouvidoria. Em 1997, chegaram
na Ouvidoria 599 denUncias de abuso de autoridade. De conduta inadequada
de policiais chegaram 500 denUncias. De policiais usando viaturas para ir a
praha passear, para uso prOprio. Enfim, a população está fiscalizando. De urn
ano e meio para cá, corn base no que chega a Ouvidoria, denUncias de abuso
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de autoridade e comportarnento inadequado de policials, poiiciais que
atendem a população alcoolizados e poficiais que fazern servicos extras são
as que chegam em mator nümero. Esses servicos extras são encarados de
duas formas na Ouvidoria. Uma é o serviço extra do policial que faz bico, 90%
dos policiais fazem bico, principairnente PMs, para complemento salarial. Isso
e irregular, mas eu diria que não é tao agravante. E agravante porque 0
policial acaba morrendo. Morrem muito mais policials fazendo bico do que
quando atuando como agentes do Estado. A outra, e realmente agravante,
são aqueles policiais civis e militares que usam o Estado e a instituiçao do
Estado para montar empresas de seguranca, Concorrendo corn o Estado. 0
policial civil ou militar que tern empresa de segurança quer ver a seguranca
cada vez pior, para ganhar rnais dinheiro. lnfelizmente, as corregeciorias
estou falando daquelas nas quais eu trabaiho, não agem corn o devido rigor
para apurar quem são Os donos de empresas que usarn a instituicâo do
Estado para se enriquecer fazendo seguranca privada. (- Palmas.)

0 Sr. Presidente - 0 Ten-Gel. Severo solicitou urn testemunho dessa
coordenação, e eu não poderia me furtar. Nos niveis dos comandos da
policia, os encaminhamentos feitos pela Cornissão de Direitos Humanos são
atendidos da melhor forma possIvel. As denüncjas são apuradas, rnesnio em
alguns enfrentamentos corn movirneritos sociais. Ha pouco tempo estive em
Uberlândia junto corn o Cornandante Regional, denunciando a questão da
violéncia que alguns membros da Pastoral da Terra sofreram, assirn como
alguns representantes dos trabaihadores rurais, uma violêncja absurda,
gratuita. Já tivemos a informacao de que, em pouco rnais de 60 dias, o
inquérito foi feito, e houve a punicão. Tenho, também, urna experiêncja muito
positiva em Contagern, no 18 1 Batalhão. Já registrel isso várias vezes aqui.
Ate hoje não trouxe nenhuma denüncia de Contagern a Comissão de Direitos
Humanos, porque todas foram apuradas neste atual cornando. Mas isso é
variado, não acontece como urn processo global. Muitas vezes, em urn
enfrentarnento corn urn praça, corn urn soldado que não tern a visào nern de
interrnediacao nern de interlocução , não ternos o mesrno resultado, assirn
como acontece corn cidadãos comuns, situação que não envolve diretarnente
a força do cargo. Não estamos falando de pessoas, o que defendernos é a
rnudança do rnodelo, e algo rnais estrutural. Acho que é essa a questão. Näo
podemos ficar nesse referencial de pessoas, porque assim não
conseguiremos carninhar no sentido de repensar, não so a questão da polIcia,
mas repensar a sociedade. Hoje, no processo de exclusao social que
estarnos vivendo na sociedade, pensar em polIcia sem pensar em reformular
esse rnodelo é ficar enxugando gelo na sociedade. Temos que repensar,
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também, o modelo de sociedade.

A pergunta do professor Fábio dos Santos, Vice-Presidente do Conseiho
Estadual dos Direitos Humanos da Pastoral Carcerária.

0 Sr. Fábio dos Santos - Gostaria de dirigir a minha pergunta ao Sr.
Mariano, relativarnente a autonornia da pericia. Minas Gerais é o ünico Estado
da Federação em que o Instituto de CrirninalIstica e dirigido por urn Delegado
de Policia, e o lnstituto Medico Legal é subordinado a Secretaria de
Seguranca, embora o seu Diretor seja urn medico. Como durante a CPI
Carcerária necessitamos dos préstimos da perIcia, e, diante dos Deputados,
das cârnaras, da rnIdia que estava acornpanhando o caso, eles tiverarn a
coragem de destituir as duas peritas e nomear outros dois peritos para
averiguar uma sala de tortura no DEOESP, e o resultado foi vergonhoso, já
nasceu morto o laudo dos peritos, mostrando que essa cumplicidade, essa
subserviência entre pericia e Delegados e nociva para a sociedade. Tramita
nesta Casa, em fase adiantada, urna emenda constitucional que confere ao
Instituto de Crirninalistica uma autonornia relativarnente a Secretaria da
Seguranca PUblica. Mas o Secretário, Sr. Santos Moreira, já se antecipou
dizendo que, se criarern urna perIcia autônorna, ele criaria urna pericia da
Secretaria da Seguranca Püblica. Considero que suas palavras foram urna
afronta ao Poder Legislativo. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre
essa autonomia ou vinculacão da perIcia corn os Orgãos policials.

0 Sr. Benedito Domingos Mariano - E urna questão irnportante a que o
senhor levanta. Eu diria que mudei urn pouco minha posicão, nesses dois
anos de Ouvidoria, relativarnente âquela que tinha quando sO era rnernbro de
UNGs e militava na sociedade civil. Tinha, antes, a conviccão de que o Orgäo
pericial deveria ter total autonornia e independéncia. Nesses dois anos e meio
de Ouvidoria, acho que essa total autonornia e independéncia tern de ser
relativizada. No periodo autoritário, quem não teve a participação em atos
arbitrários? Setores não sO da polIcia, assirn como outros setores, ate pela
omissão, tiveram participacão no periodo de excecão. E aI, a infiuéncia, a
ingeréncia nos laudos periciais era rnuito grande. Sou testemunha, em São
Paulo, de que, na gestão do Professor José Afonso, nenhurn Delegado de
PolIcia teve ingeréncia em laudo pericial e nern por isso deixamos de receber
muitas denüncias sobre laudo pericial. A Constituicão Estadual de São Paulo
prevê a criação de uma superintendência independente da Delegacia-Geral
de Policia. 0 Governador, a partir de urn decreto, regulamentou essa
superintendéncia, e, hoje, os Orgãos periciais de São Paulo não tern vinculo
administrativo, orgânico nern orçamentário corn a Poilcia Civil de São Paulo.
Ganharam urna autonornia. Estão vinculados diretamente, agora, ao
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Secretário de Segurança Püblica e não mais a Delegacia-Geral de PolIcia.
Estive, recentemente, conversando corn o coordenador dessa
Superintendência e encaminhando para ele o nümero de denüncias que
continuam sendo recebidas mesmo corn a autonomia e independência. E
difIcil acreditar que, so corn autonomia e independência, perito e medico-
legista - estou falando de São Paulo -, vão deixar de cometer atos irregulares.
Hoje estou convencido de que essa total autonomia é urn pouco complicada.
E necessário que haja fiscalizacao, mesmo deixando de ter vInculo direto corn
o Delegado de Policia ou corn a Delegacia-Geral, mesmo porque as principais
denUncias que chegam contra a polIcia técnica envolvem negligência e
horário. Muitos medicos não trabalham rnais do que uma ou duas horas por
dia, quando comparecern no dia. E necessário que seja estabelecido o seu
horário, a sua dinâmica interna. E necessário que haja fiscalizaçäo, mas
concordo corn o senhor no sentido de que não é preciso haver vinculo corn o
Delegado de PolIcia ou corn a Delegacia-Geral de Policia.

Gostaria de dar uma inforrnação. No grupo de trabalho, esse tema foi
abordado, e urn colega citou sobre a Ouvidoria de Justiça. 0 Presidente do
Tribunal de Justiça de Pernambuco criou, ha 15 dias, o Ouvidor do Poder
Judiciário de Pernambuco. Trata-se de urn Desembargador que cuidará
apenas de denüncias, queixas e reclamaçoes sobre o funcionamento da
Justica do Estado de Pernambuco. Nesta semana, ele esteve em São Paulo e
estabeleceu urn intercârnbio corn urna rede de entidades de direitos humanos
de Pernambuco. A partir disso, haverá plantonistas da Justiça, indicados
pelas UNGs, para canalizar as denUncias relativas a Justica e tarnbém
orientaçOes e informaçoes. 0 Estado de Pernambuco está de parabéns, sai
na frente, corn a criação da primeira Ouvidoria de Justica.

0 Sr. Presidente - A Presidência informa que, dentro de 15 minutos, será
distribuIdo o relatOrio corn as propostas do docurnento final. Hoje, será
distribuIdo o dos grupos 1, 2, 3, 4 e 5. Amanhã, as 8 horas, será distribuIdo o
dos dois ültirnos grupos. Solicitamos que todos o leiam e facam os destaques,
porque não será possivel, pela exigüidade do tempo, que o documento seja
lido, na Integra, em Plenário, somente seräo lidos Os destaques feitos pelos
Delegados e representantes de entidades.

Ha uma pergunta que desobedecerá a ordem, em respeito a prioridade que
o Estatuto estabelece para criancas e adolescentes. Trata-se da pergunta de
Alexandra Vieira de Souza, que é a participante mais jovem do evento. Ela
tern 11 anos, e e da Associação dos Catadores de Papel.

A cidadä Alexandra pergunta ao Sr. Benedito Mariano: "A PolIcia de São
Paulo respeita os direitos dos catadores de papel?".
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0 Sr. Benedito Domingos Mariano - Evidenternente, não. As poilcias ainda

tern urn estereótipo de quem comete delito, infelizmente. Evidentemente que
ha exceçães, mas o estereótipo geral corn o qual as policias trabalharn é o de
que quem comete irregularidade é pobre, negro e morador da periferia. Esse
e o perfil de quem sofre violência policial no Brash. (- Palmas.) Enquanto a
policha acreditar que se combate a criminalidade reprimindo o pobre, o negro
e o rnorador da periferia, aém de ser preconceituosa, nunca estará preparada
para enfrentar os grandes delitos, o crime organizado e o narcotráfico. Será
que os grandes narcotraficantes estão nos morros e nas periferias?
Dificilmente a policia estará capacitada para reprimir, do grande para o
pequeno e do pequeno para o médio, se ela se condicionar a pegar apenas
criancas, meninos e rneninas de rua, e jovens da periferia que, as vezes, são
usados como reserva de mercado desse narcotráfico. Eles são a ponta final.
Todo crime deve ser reprimido, mas reprimir somente a ponta final e esquecer
da estrutura que garante esses delitos e uma demonstracãO de que a polIcia
é ineficiente.

Fui a urn debate no Centro de Formação de Soldados, ocasião em que
dissemos que, na maioria das "blitze" e das operacöes, recebiamos muitas
denüncias de abuso de autoridade. Então, urn soldado levantou-se e disse:
"Senhor, como posso fazer uma 'blitz' ou urna operacäo de revista sem
corneter abuso de autoridade? Eu não sei". Disse para ele o seguinte: "0
senhor faca as 'blitze' e as operacôes nos bairros de classe media e classe
media alta de São Paulo. Se o senhor conseguir fazer uma operacão sem que
o cidadão de classe media alta não reclame de sua atitude, o senhor estará
preparado para ir atuar na periferia".

0 Sr. Presidente - Pergunta para o Sr. Ruy Gomes Chaves, de Simone
Frutuoso, pedagoga da Escola Municipal de Ensino Especial: "Como efetivar
uma aproximacão da polIcia e da justica corn o cidadão que faz parte de
minorias rnarginalizadas da sociedade e que é confundido constantemente
corn drogados ou usuários de drogas psicotrOpicas, devido as caracteristicas
peculiares de alguns tipos de deficiênciaS ou sIndromes?".

0 Sr. Ruy Gomes Chaves - Creio ser fundamental tratar a realidade corn a
realidade. 0 homern e o problema da sociedade brasileira. Sem salário,
analfabeto, sern saüde e sem casa. Portanto, sem cidadania. Uma das
minhas preocupacôes decorre de ver que ternos a tendência de transformar
uma crise social numa crise de seguranca pUblica. E, depois, reduzimos a
crise de seguranca püblica a urna crise de polIcia - porque nesse momento
vernos apenas a conseqüência do erro e tendernos a agir exclusivamente
sobre ela. Não buscamos a identificacão de suas causas. Portanto, não
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buscamos o remédio adequado. E evidente que precisamos tratar de urn novo
modelo de polIcia. Mas, se entendermos que varnos resolver a crise da
incapacidade de concretizar os direitos humanos corn a reforma da policia,
estaremos redondamente enganados.

Fiz urn estudo, ern 1995, e me deparei corn os seguintes dados. Tmnhamos
27 milhöes de crianças em idade escolar ate Os 14 anos e 22 milhöes de
vagas nas escolas. Assini, de inicio, havia 5 milhöes de brasileiros sern
escota, sem referéncia. Portanto, sem cidadanja. Se errarmos de escola,
certarnente varnos errar de século. Já estamos vendo perambular, pelas ruas
de Belo Horizonte, meninos que irão se dirigir ao Rio de Janeiro. Ate certa
época, eles ainda tinham algurna simpatia e algum encanto. Cantavam,
engraxavam sapatos e vendiam coisas. Depois, esses meninos se
transformararn e passaram a produzir urna violência que é a expressâo da
violência de que são vitirnas. Entendo que a sociedade é uma grande
empresa. Ha uma relaçao necessária de produçao e consurno. Somos
necessariamente funcionários e clientes dessa empresa. Temos produzido
urna violêncja sem precedentes na histOria nacional.

Corn relação a aproximaçao da poilcia e da justiça, como foi muito bern
lembrado pelo Coronel, o Curso Superior de Policia Militar tern uma parceria
extraordinária corn a Furidação João Pinheiro, que passa a esse curso o que
ha de melhor quanto a dignidade, fruto da consolidação de muitos anos
dedicados a causa social. Esse curso da Policia Civil do qual, ha pouco,
falávamos, também está caminhando nessa direçao. Hoje, o Dr. Alberto
Costa, que participou do serninário, esteve presente numa sessão em que a
Academia de Policia Civil reunlu 680 policiajs de seus diferentes cursos,
inclusive o de formaçao de Delegados. 0 Dr. Alberto Costa defendeu as
mesmas idéias que foram defendidas no seminário.

Assim, é muito importante que entendamos que, provavelmente, não é
possivel que as coisas piorem. Ternos muito a fazer na area das polIcias,
como tambérn temos rnuito a fazer para o conjunto da sociedade. Porque hoje
e muito comurn haver urna parte da sociedade que não quer a polIcia e outra
que a quer, mas não quer ser policial. Levantamentos que fizernos
recentemente, no Rio de Janeiro, apontararn que sornente nessa cidade havia
cerca de 10 mil pessoas empenhadas no comércio de drogas, no tráfico ilicito
de entorpecentes Trata-se de urn produto muito caro e que não é acessivel
ao homern cornum que habita o sisterna prisional, que norrnalmente é
constituldo de negros, pobres e prostitutas.

A droga e apontada corno o grande Satã, mas, enquanto a cüpula da
sociedade entender que deve continuar consurnindo-a, ela vai continuar
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entrando, produzindo esses exércitos de marginais, destruindo a base da
sociedade. Depois, vamos querer resolver esses problemas corn a reforma do
modelo policial. E muito importante que tenhamos a exata noção de que
seguranca pUblica é prioridade, é a razão primeira que permite ao homem a
vida em sociedade. Todos precisamos rnudar, porque, enquanto acharmos
que o outro é que precisa mudar, não rnudaremos. Se nao mudarmos, nada
mudará.

O Sr. Presiderite - As duas perguntas a seguir foram formuladas por Maria
Ignêz Abijaudi, assessora da Comissäo de Direitos Humanos da Assembléla
Legislativa, e se dirigem ao Sr. Flávio Sapori. A primeira: "0 que são modelos
alternativos de justica?". A segunda: "A militarizacão é urn dos fatores da
violOncia policial? As diferenças entre as PolIcias Civil e Militar, sendo a Militar
segmentada, e a Civil, nem tanto, seriarn ou não fatores da banalizacão da
violência por pane dessas entidades?".

o Sr. Luis Flávio Sapori - Maria lgnêz, you começar respondendo a ültirna
questão. A partir de alguns dados que coletei em pesquisas recentes e
baseado em outros estudos que tern sido feitos sobre as policias no Brash,
pude perceber rnuito nitidamente a origem da violência policial. Em primeiro
lugar, como alguns historiadores tern mostrado muito bern, a violência policial
é urna herança centenária na sociedade brasileira. A polIcia começou a bater
e torturar antes da ditadura militar. Alias, diria que a ditadura militar aprendeu
corn a polIcia durante seu perlodo. A violéncia tern o componente de estoque
de conhecimentos. Conversando corn policiais, durante os cursos que tenho
dado para Sargentos, Cabos e Detetives, tenho percebido isso muito
nitidamente, pois a conversa está sendo muito franca corn esse tipo de
policial. Esses policlais não conseguern fazer o prôprio trabalho sem usar
recursos violentos, ou seja, por urn lado, a violência é uma técnica de
trabalho. lsso, aprendern corn os policiais mais velhos. E urn conhecimento
repassado informalmente nas delegacias e nos quartéis. E urn processo de
socialização informal. Trata-se de urn conhecimento que, de alguma forma,
instrurnentaliza o policial, quando corneca a atuar no dia-a-dia.

Ern segundo lugar, o policial entende que o criminoso não é dotado de
direitos, ou seja, o policial brasileiro - estou falando em termos gerais, pois é
inevitável que seja assirn - compartilha da opinião de boa parte da populacào
brasileira, que aprova a utilização de métodos extralegais de combate ao
crime. lsso, ternos de considerar. Uma parcela significativa da populacão
brasileira legitima torturas, legitirna rnortes surnárias, desde que atinjam
bandidos. 0 problerna é que muitos policiais não sabem distinguir bandidos
de trabalhadores, criando urn dilema para a populacão brasileira. Os policiais
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ha dessa visão. Então, quando estão lidando, no dia-a-cjja no

trabaiho, corn o suspeito de urn crime que é, muitas vezes, urn 
marginal urncrirninoso, a relacão que mantérn corn esse individuo nâo é de protecao de

garantias, pois ele e urn niriguem, é urn nada. Sob esse ponto de vista, a
violência é leg Itirna.

Então, se a violèncja tern urn componente moral e urn componentein
strumental, como é que poderemos resolver esse problerna? E corno ja

tinha destacado anteriormente, ou seja, colocando custos efetivos no policial
violento, pois ele tern de ser punido. Por outro lado, através de urna mudança,
ao longo do tempo, da cultura organizacion A experiêncja de outros palses
mostra isso rnuito nitidamente, principalmente a experiência norte-arnericana
que, ao longo das décadas de 70 e 80, conseguju cristalizar, no interior de
algurnas de suas poUcias rnunicipais, urna nova percepcao na relacão do
policial, principalmente corn a população negra.

Isso irnp!ica uma mudança de mentalidade das liderancas dessas
organizaçoes e, evidentemente da sua linha de frente. Por isso, estava
enfatizando a importância das politicas de treinamento, que devem ser
continuas, e de requalificaçao E irnportante, sobretudo, que o treinamento
não fique restrito as prOprias poilcias. A sociedade civil tern que participar
diretarnente do treinarnento e da qualificaçao dos policiais. Parcerias são
fundarnentais para oxigenar a organizaçao social, para atenuar estereOtipos e
preconceitos que são rnuito cornuns. Em relacao a idéia de rnodelos
alternativos de justiça, devernos entender que o juizado criminal e urn desses
modelos. Entendo que podemos pensar e discutir mais detidamente. Acho
que urna discussão que o Brasil deve fazer, a partir de agora, é aquela no
sentjdo de tornar o processo penal bras ile iro mais moralizado, de
desformalizar os procedirnentos que envolvern instruçao criminal. Esse
processo funciona corn urna papelada interrniriávej que passa da mao do
Prornotor para a do Juiz, que depois dá vista dos autos para as partes, depois
interroga a testemunha Ele tern urn fluxo retardado e acaba por corroer al
egitimidade do sisterna. 0 modelo alternativo de justiça deve ser urn rnodelo
mais oralizado.

o Sr. Presidente - Concedo a palavra ao Dr. Ruy Gomes Chaves, para
completar a questâo.

o Sr. Ruy Gomes Chaves - Queria, corno urn adendo as palavras do nobrerep
resentante da Fundacao, trazer a experiéncja do Rio de Janeiro,

particularrnente da Escola da Magistratura, em relacão a criaçao de fOruns
perrnanentes, que foram instituidos para discutir corn major profundidade as
questoes de major emergencia no Tribunal de Justiça. Nesse sentido, criamos
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oforunl permanente dos juizados especiaiS civis e criminais. Entendemos que

essa forma alternativa de justica é uma solução extraordinária em defesa das

condicöes de cidadania. Mas vejam o que ocorreu: já temos alguns juizados
especials, corn urn nUmero de dernanda superior a 10.000. Criarnos a figura
do conciliador. Fui responsável por urn prograrna de treinamento desses
conciliadores e acabei de produzir o manual do conciliador. Fiz a primeira
impressão, corn mil exemplares, e estou na segunda impressão, corn dois mil
exemplares. Então vejam que estou corn dois mil conciliadores. Além disso,
estamos conseguindo fazer urn programa de treinamento para os Juizes do
juizado. Não se pode entender que a forrnação do Juiz cornum possa ser
usada num juizado especial corn urna outra caracterIstica. Estarnos
encerrando na sexta-feira urn prograrna de treinamento que está atingindo 60
JuIzes.

0 Sr. Presidente - A Mesa vai reduzir o tempo de resposta dos expositores
para 3 minutos, porque ternos ainda rnuitas perguntas interessantes, e a
reunião é ate as 18 horas.

Pergunta para o Dr. Celso Penna, feita pelo Sr. Hélio Erniliano Moreira, da
instituição AEVB-MEP: "Quando o crime é afiançável, e os policiais retêrn 0
preso, principalmente nos fins de sernana e feriados, o que fazer para isso ser
evitado?".

o Sr. Celso Penna Fernandez Junior - Quando o crime for afiançável, ha,
nos fins de sernana, o Juiz e o Promotor de plantão. Isso em cada cornarca
do Estado. E born que as pessoas saibam disso. Cada rnês ha urna escala, e
uma comarca pode responder por várias. Em Belo Horizonte ha urn Juiz e urn
Promotor de plantão.

No interior ha, em todos os cartórios das comarcas - o senhor pode se
dirigir ate a casa do escrivão e perguntar quem está de plantäo naquele
mornento, naquela comarca -, nos fins de semana, nos feriados,
permanentemente, urn Juiz ou Promotor de plantão para resolver esse tipo de
problema, urgente na esfera criminal também.

o Sr. Presidente - Pergunta de Maria Fernanda Saizedo, do Projeto POlos
Reprodutores de Cidadania, da Faculdade de Direito da UFMG, dirigida ao Sr.
Luis Sapori.

A Sra. Maria Fernanda Salzedo - Queria fazer urn cornentário a respeito da
sua opiniao de que a militarização não tern nada a ver corn a violência policial.

Partindo da definiçäo que o senhor dá, da hierarquia na policia como
Segrnentaçao do poder, näo acredito que seja. Acredito no contrário. E urna
consolidaçao da idéia do poder corno força e de urna concentração do poder
e nao de urna idéia de poder como responsabilidade de implernentar açöeS.
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Essa idéia de poder está ligada a responsabilidade. E acredito que a

desmilitarizaçao nesse sentido é normal e necessária, inclusive em favor dos
próprios policiais, porque terão reconhecidas tarefas que hoje realizam e que
não são reconhecidas, que não são incluidas na sua rotina oficial. Hoje C

policial pode ganhar gratificaçOes, tipo dia de folga e extra, por participar de
operacöes. Mas se assiste a urn parto ou ajuda a encaminhar uma pessoa a
urn hospital ou ajuda nas enchentes nos bairros populares, a policia faz esse
tipo de trabalho. So que as policiais näo ganham mais por isso, não tern
nenhum tipo de gratificação, de incentivo por essas tarefas. São tarefas
extras, que tern que cumprir além das tarefas oficials.

So queria fazer urn cornentário referente a esse mito, que muitas vezes se
espalha, de que a maioria dos presos são pessoas negras, pobres e
prostitutas, que é uma coisa vinculada ao preconceito.

O Professor José Ribas Vieiras, da Universidade Federal Fluminense, em
1995, publicou uma pesquisa que mostra que a maloria das pessoas que
estão nas penitenciárias são brancos e de classe media baixa. Porque não
são negros e de classe pobre? Porque não chegam as penitenciárias, não
passam pelo processo, são mortos antes de chegar as penitenciárias.

A questão é muito rnais grave do que é colocada por esse mito. Obrigada.
o Sr. Presidente - A intervenção já provocou aqui uma outra posicão, então,

além do Dr. Luis, vamos conceder urn tempo ao Dr. Benedito.
o Sr. Luls Flávio Sapori - Vou concordar em parte corn a sua observacão,

porque vocé percebe, Cu pelo menos qualifica e entende, que as
organizaçöes rnilitares tendem a desenvolver urn poder, que você denomina
de poder-forca.

Se vocé trabalha a noção de poder do ponto de vista das relaçöes soclais,
ele necessariamente envolve algurn tipo de forca, não necessariamente força
fisica. Poder envolve algum nIvel de imposição de vontades. Se vocé
entender isso como força, então nao ha coma desvencilharmos poder de
forca.

Agora, posso concordar corn voce- que organizaçöes militares tendem, em
algurna medida, a transformar a hierarquia, ou pelo menos a autoridade rnais
hierarquizada, coma urn valor fundamental.

Isso pode distinguir algurna medida de organizaçães militares e civis de
uma reparticão püblica qualquer. Mas a nivel de obediência e poder é muito
comum em organizaçôes civis. A hierarquia e rigida e importante. E policiais
civis da base, Detetives e Escrivães, par exemplo, ressentem-se muito da
falta de espaco nas instâncias superiores. Reclamarn que são muito
semelhantes aos Soldados e Sargentos em relação aos oficiais superiores.
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Acho sua análise interessante.
A crise do ano passado, o movimento das polIcias militares brasileiras

revelou a necessidade de se repensar não propriamente a questão do poder
na organizacão, mas principalrnente a regime disciplinar. Acho que ha urn
certo consenso, e pelo menos boa parte dessas organizaçães tern percebido
que a extrerna rigidez da disciplina, corn normas, rnuitas vezes, inadequadas
para uma organização que lida corn atividades civis, provocou urna tensão
muito grande entre o oficialato e a base da organizacão. A Iição do ano
passado foi muito rnarcante nesse sentido. Espero que as policias militares
brasileiras estejarn revendo esse aspecto. Se não, terei que concordar corn
você: esse regime disciplinar, que é heranca ou se assernelha rnuito ao das
Forças Armadas, em alguma medida, é inadequado para uma organização
policial que lida corn atividades civis.

0 Sr. Benedito Domingos Mariano - Eu tinha falado que fazia uma análise
diferente, mas quero agora concordar corn o colega quanta ao fato de que a
violência não se explica so pela questão da desmilitarização, rnas isso não
quer dizer que nâo e preciso desmilitarizar a poilcia.

E evidente que a história da violéncia policial no Brasil teve rnaior ênfase em
perlodos ditatorlais, mas não, necessariamente, rnilitares. A ditadura de 15
anos de Vargas foi uma ditadura civil. Nesses 35, 40 anos de ditadura,
aumentou, sim, a violéncia policial, principalmente no Governo Vargas,
porque a Policia Civil se preocupou muito corn o seu segmento de polIcia
politica. Evidentemente, no periodo rnilitar, copiararn e aperIeicoararn a que
veio da ditadura Vargas. E, do ponto de vista de efetivo e de importãncia, a
instituição da Policia Militar cresceu muito, mas corn herancas do periodo
anterior. Portanto, acho que as exceçOes contribuirarn para criar uma cultura
autoritária nas p01 icias.

Fundamentalmente, quanta a desmi!itarização, houve, corn a tempo, urn
desvio do conceito de disciplina e hierarquia, quer dizer, a regulamento
disciplinar, fruto do perIodo autoritário, que é a de São Paulo, de 1943,
desviou muito a questão da disciplina e da hierarquia. 0 art. 13, "b', do
Código atual diz o seguinte: para as transgressOes não previstas no
regulamento disciplinar - em linhas gerais e isso -, o oficial estabelece qua]
será essa transgressao. Este e urn poder que, "data venia", é de semideus,
quer dizer, tal tipo de desvio contribui muito para essa questão.

Gostaria de voltar ao que foi falada pela companheira sobre a censo de
presos. Eu diria o seguinte: pelos dados do próprio Ministério da Justica, de
90% a 95% dos presos, no Brasil, são pobres, miseráveis. Não vém de classe
media baixa, não. Desconheço esse dado. E, tambérn, que a maioria 6 de
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144brancos é verdade. Sóque, al, Os pardos estâo incluidos. 0 próprio Programa

Nacional de Direitos Humanos ja impediu que, no boletim de ocorrência,
constasse a cor da pessoa. Se o sujeito é mulato ou moreno, ele se diz
branco, porque não quer ser negro. Negro, no Brasil, carrega o estigma de
marginajizado Somem os pardos e os negros para verem se nâo dá a
maioria dos presos.

0 Sr. Presidente - Dr. Benedito, a estatistica da CPI do sisterna carcerário,
corn urn profundo e completo levantamento feito pelo Ministério Püblico, corn
a coordenacao dos Promotores da Execuçao Criminal de Belo Horizonte, em
que todos Os Promotores do Estado foram ouvidos e preencheram urn
relatôrjo, confirma o que encontramos em Minas Gerais.

Trés perguntas dirigidas ao Dr. Benedito, que terá 3 minutos para responder
a elas.

A primeira é de Nilo Luis Martins da Silva, do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Betim: "A Ouvidoria de Poilcia faz algum tipo de
acompanhamento da familia de urn policial condenado? Ha casos de
ameaças a essas familias por parte da sociedade ?". A outra pergunta é de
Eduardo Mendes de Souza, Major da PM: "0 senhor acredita que a
implantaçao de uma policia Unica e urna medida que poderá ser adotada de
imediato ou deverá ocorrer em bongo prazo?". A terceira pergunta é de Mario
Antonio Conceicao, do Ministério PUblico, da Cornarca de ElOi Mendes: "Qual
a distinção que o senhor faz entre o controle interno da atividade policial
atribuldo ao Ministério Püblico pela Constituiçao e a Ouvidoria de PolIcia?".

0 Sr. Benedito Domingos Mariano - Comecarei a responder pela Ultima. A
Constituicao prevê que o Ministério PCiblico deve fazer o controte externo da
atividade policial. Inclusive, a Constituiçao de 1988 ampliou bastante as
prerrogativas do Ministério Püblico. Em linhas gerais, - e hoje ha urn esforço
em São Paulo corn a nova direçao mais crItica do Ministérlo PUblico -, o
Ministério PUblico faz pouco controle externo da atividade policial. Em São
Paulo, recentemente urn Procurador-Gerat regulameritou, ha menos de urn
ano, o controle externo da Policia Civil, e, oito meses depois, o da PolIcia
Militar. Ora, isso ja está na Constituição. Acredito que as Ouvidorias de
Policia podem contribuir rnuito como Orgão complernentar e auxiliar do
Ministério PUbjico no controle externo da atividade policial. Mesmo porque,
devido a forma como vérn sendo criadas as ouvidorias, é possivel que a
população se dirija mais diretamente a elas, ao invés de ir ate o Ministério
PUblico. Apesar de seu nome, o Ministério PCiblico tem que ampliar a sua
relação corn 0 püblico.

Corn relaçâo a segunda pergunta, a resposta é muito dificll. A irnplantação
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deveria ser em rnédio e curto prazos, mas isso depende da vontade polItica
do Congresso Nacionat. Infelizmente, no Brash, é preciso que ocorrarn casos
graves, como 0 movimento que corneçou em Minas Gerais e provocou efeito
domino em todo o Pals, para fazer corn que a Nação discuta a poilcia. Depois
de urn mês, entretanto, esquece-se de tudo. Havia mais de 40 propostas na
ordem do dia, quando houve a movimentacão dos policiais militares. Dois
meses depois, já nao havia qualquer projeto de mudança estrutural
tramitando no Congresso. Essa regra tern que ser mudada, senão iremos
depender da conjuntura para discutir mais profundamente essas mudanças.

Já corn relação a primeira pergunta, a Ouvidoria propOs, em 1996, e o
Governo de São Paulo aceitou a proposta e a materializou, a criação de urn
seguro especial para policiais civis e militares mortos ou feridos no estrito
cumprimento do dever legal. Cada famIlia de policial que é morto ou
invalidado no exercicia da funcao recebe R$50.000,00 e a cesta básica
durante dois anos. Isso existe em São Paulo desde maio de 1997.
Felizmente, ou infelizmente, mais de 100 famIlias ja foram beneficiadas. Já,
corn relação ao policial condenado, não cabe a Ouvidoria acompanhar. A meu
ver, a Ouvidoria deve pensar nas melhorias da atividade policial como urn
todo. Uma preocupacão que sempre levantamos diz respeito a criacão de
condiçoes, não por decreto, para diminuir-se o "bico". Os policiais morrern
muito fazendo "bico". Mais de 300 rnorreram nos ültimos oito anos, e menos
de 100 morreram em urn confronto. Ha urna disparidade muito grande entre o
menor e o maior salário na poilcia. Em São Paulo, urn Soldado ganha
R$800,00, enquanto urn Coronet ganha, bruto, R$11.400,00. Esses são os
dados do Governo de São Paulo. Temos que diminuir a distãncia entre o
maior e o menor satário.

O Sr. Presidente - Temos 30 minutos e oito perguntas. Vamos unificá-las e,
ao final, temos alguma informação do Ouvidor, Dr. José Roberto. Varnos
tentar unificá-Ias para que todas sejam respondidas e todos saiam daqui corn
suas dUvidas esclarecidas. ChamarIamos para o microfone Bebela, Puhuy
PataxO e Weliton, da Associaçao dos Subtenentes.

O Sr. José Gilberto de Souza - Questão de ordem. Sr. Presidente, inscrevi-
me as 16 horas, já são 17h3Omin e a minha pergunta nem entrou na Mesa.
Gostaria de saber onde ela está.

O Sr. Presidente - Não chegou aqui, mas vamos conceder-the a palavra e
você vai faze-la ao microfone. Todas as perguntas serão respondidas. As trés
perguntas agora são dirigidas a Luiz Sapori. Corn a palavra, Bebela, do
Conselho Estadual da Mulher.

A Sra. Bebela - Gostaria de, primeirarnente, fazer uma observação: ontem,
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participando do grupo 1 de discussão, urn dos subtemas era Homossexuais,
Transsexuais, e esse grupo trouxe uma preocupaçäo e uma proposta. E eu
gostaria de ouvir a opinião dos trés convidados: Dr. Ruy, Dr. Benedito e Dr.
Luiz Flávio. A proposta deles é a seguinte: quando procuram uma delegacia,
nunca podem procurar uma delegacia comum, porque 16 recebern todos os
tipos de chacota, gozeira, e são ate espancados. E onde poderão procurar
ajuda, apoio policial? A proposta deles - e clue foi votada - é que querem urna
atençao da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher.

Depois, gostaria de fazer urn pedido ao Dr. Luiz Flávio, que, na sua fala,
colocou urna proposta, uma sugestão. Gostaria de aproveitar essa proposta,
porque, lidando corn mulheres de periferia, que precisam muito do acesso a
Justiça e encontram enorme dificuldade nesse acesso, gostaria que
esclarecesse urn pouquinho mais sobre o fortalecimento desses Juizados. E
fortalecimento do Juizado de Pequenas Causas? Muito obrigada.

o Sr. Presidente - Vamos ouvir a pergunta de Puhuy Pataxó ao Dr. Luiz.
o Sr. Puhuy PataxO - Boa-tarde, meu nome é Puhuy, sou Vice-Cacique e

sou Presidente da Associação AET, que e a Associaçäo Esportiva Pataxó.
Gostaria de saber a respeito dos policiais. Sabemos que todos os policiais,
antes de serern policiais, passam por urn treinamento. Acontece que, em
marco de 1997, vim de Brasilia, de urn encontro do qual estava participando,
e, chegando em Belo Horizonte, prOximo da rodoviária, urn policial mandou-
me parar e disse que encostasse na parede. Estávamos eu, meu pal e meu
irmão. Falei: "Não encosto, porque primeiro vocé tern de identificar-me, saber
quern sou. Não you ericostar, porque não sou bandido. Se você quer saber
informação sobre mim, ligue para a FUNAI". Ele falou: "Vocé pode ligar para
onde quiser". Eu respondi: "Você é que tern de ligar, porque estou me
identificando e voce nao quer saber quern sou". Acho que o policial é
preparado, treinado para tudo isso, mas, as vezes, näo age certo.

Quando servi no Exército, em 1978, o nieu comandante sempre dava
instruçöes sobre coma abordar uma pessoa, primeiro se identificando e
depois pedindo seus documentos. Hoje, muitos policiais não estão
preparados. Existem muitos capacitados, mas existem aqueles que näo
trabalharn bern. Mas quero saber como tratar essa questão, pois todos
devemos ser respeitados.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Sr. Wellington, da Associaçäo dos
Subtenentes e Sargentos da PM.

o Sr. Wellington - Em primeiro lugar, gostaria de saber coma é medida essa
agressividade atribuIda aos policiais. Tenho certeza de que, se transitar aqui,
na Assembléia, ninguém saberá que sou urn policial. Será que sou violento
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quando estou fardado? Em segundo lugar, devemos levar em consideracão
que o policial e urn ser humano e a sua reação é, muitas vezes, baseada em
urna ação. Gostaria de saber do Sr. Luis qual a contribuicão que a Fundacão
João Pinheiro tern dado para aqueles policiais que vão para a reserva. 0
policial e violento em seus 30 anos de servico, ou esse estigma de violéncia
permanece durante toda sua vida?

A minha outra preocupacão e que, a cada ano, principalmente em São
Paulo, devem sair cerca de 5 mil policiais, que vão dar vaga para mais 5 mil
pessoas que querem ser violentas. Mas esse indivIduo já vem da sociedade
predisposto a ser violento ou se torna violento quando ingressa na policia?
Gostaria de saber se M programa para se trabaihar esse aspecto do
indivIduo. 0 que a Fundação João Pinheiro pode oferecer a PolIcia Militar
para ajudar nesse problerna?

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Sr. Luis Flavio Sapori, que disporá de 5
minutos.

o Sr. Luis Flávio Sapori - Corn relação a questao da Delegacia
Especializada da Muiher, acho urna proposta factivel. Talvez devamos pensar
em uma delegacia especializada em violência contra homossexuais. A prOpria
Delegacia de Mulheres surgiu em função do tratamento equivocado que as
mulheres sofriam em delegacias comuns. Essa idéia nâo é descartavel. A
idéia de as minorias terem espaco no sistema deve ser descartada, "a priori".

Quanto a idéia de fortalecimento dos Juizados, o que estava querendo
mostrar era a idéia de ampliacão do ponto de vista quantitativo. Os Juizados
Especiais Criminals eram conhecidos como Juizados de Pequenas Causas.
Hoje, passaram a ter uma denominacão nova, a partir da Lei n o 9.099. Acho
que comungamos corn a idéia do Dr. Ruy de ampliar o espaco, talvez ate
pensar na possibilidade de colocar no mesmo espaco fIsico unidades policiais
corn esses Juizados.

Isso é factivel. Penso que é extremarnente interessante. Isso pode ser
espalhado pelos bairros da cidade. Você pode pensar nesses tipos de
unidades nas várias regionais da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Como a idéia do Departamento de PolIcia Integrado, pode haver a idéia de
urn Departamento de Justica lntegrado. São idéias interessantes e, do ponto
de vista legal, factiveis. Basta vontade, interesse e pressao das organizaçöes
interessadas. E fundamental que o juizado não fique isolado apenas no
FOrum Lafayette.

Em relação ao que falou a nosso amigo Luis, concordo corn ele em que h
discrepãncia entre o tipo de treinarnento que a policial recebe na Academia -
o que chamo de treinamento formal - e a que ele faz na prática. E urn

IL



r-O
148

fenOmeno comum. Sob esse ponto de vista, a mudança do comportamento
policial não vai passar necessariamente pela mudança do tipo de treinamento
que recebe. Concordo corn o seu diagnOstico sob essa perspectiva. Por isso
é fundamental combinar uma polItica mais incisiva e agressiva de treinarnento
do Cornando e da organizaçao, porque isso tern implicaçães sobre a base, e
uma poiltica incisiva de treinamento para os policiais da linha de frente de
reciclagem. Isso me dá brecha para falar da questão que o Wellington
abordou. Essa é inclusive a proposta que está sendo estabelecida em
parceria entre a Policia Militar, a Policia Civil e a Fundaçao João Pinheiro. E a
proposta de urn curso que já começou e que vai ser expandido para Minas
Gerais no segundo semestre. E urn curso de aperfeicoamento de policiais,
corn turmas integradas por Detetives, Escrivães, Cabos e Sargentos. Estão
todos na rnesma sala de aula. A proposta é discutir diretamente o trabaiho do
policial, sua atuação em relação a população, e aos direitos humanos. E
inclusive atacar uma questão fundamental, que é a auto-estima do policial. 0
policial que está nas ruas, investigando e fazendo o policiamento preventivo,
tern a auto-estima baixIssima. Isso é perverso e danoso. Então é fundamental
terrnos uma politica para lidar corn isso.

Urn dos cernes da proposta do curso é urn módulo de psicologia, que
envolve a discussão do policial, a tensão do trabalho policial, sua relação corn
o crime, corn a sociedade, e sua inserção nas outras entidades da sociedade.
A experiência no primeiro sernestre foi realmente surpreendente. Os
resultados foram além das nossas expectativas. Acredito, particularmente,
que é urn caminho viável e fundamental. Primeiramente, e atacar os policiais
da ativa corn uma polItica mais incisiva de reciclagem para os que estão na
linha de frente. Para os da reserva, realmente não ha perspectiva, por
enquanto. Isso rnostra que a agressividade e a violéncia do policial nâo são
algo nato ou urn problerna psicolôgico, preponderantemente. Isso está muito
ligado ao trabalho cotidiano.

0 Sr. Benedito Dorningos Mariano - Corn relação a questão que a
companheira abordou, a princlpio, sou contra criar uma delegacia para
homossexuais, porque depois vamos criar urna delegacia so para catadores
de papel, so para negros. Na verdade, isso demonstra que o setor
marginalizado da sociedade é mal atendido, sobretudo pelo setor de
segurança püblica. Temos que inverter isso.

Lembro-me de que no corneço da criação das Delegacias de Defesa da
Mulher, falou-se que elas iriam atender as muiheres. Fez-se urna propaganda
enorme. Hoje essas delegacias servem para encostar pessoas indesejáveis.
Não tern para onde ir, dizem: joguem na Delegacia de Mulher. As Delegadas
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nào querern trabaihar na Delegacia de Muiher, porque sabem que Ia não
serão valorizadas. Não existe urn curso especifico na academia sobre o
trabalho de policials das delegacias de mulheres.

Elas são obrigadas a deixar de ser policiais para serem assistentes sociais
e dizem: não fiz curso para ser assistente social, fiz curso para ser delegada,
investigadora, escrivã. Na prática, a importância das delegacias de mulheres
foi secundarizada. Acho que elas devem atender homossexuais, minoria
pobre e outros, da mesma forma coma atendem outros setores da sociedade.
E uma mudanca cultural na formacao, e isso é uma questão de tempo, Dr.
Ruy.

0 Sr. Ruy Gomes Chaves - Se a crise é da polIcia, eu gostaria de fazer
uma proposta: varnos trazer para Belo Horizonte as policiais japoneses,
canadenses ou londrinos. E muito importante considerarmos que a prOpria
história do Brasil e urna histOria de violência. Temos uma histária de Indios
escravizados e dizimados. Ternos uma histOria de negros escravos. 0 Brasil
é urn caso Impar, em que a nacão se formou depois do Estado. 0 Estado se
formou quando foi decretada sua independência, mas quero lembrar que em
1888 ainda tinhamos escravos. Ha, na relacão de Pernambuco, urn relato
sobre Honorata, que, sem peitos e sem pelos - na linguagem exatamente do
processo -, foi violentada sexualmente entre a momento em que foi adquirida
e o momenta em que chegou a casa de seu novo dono. Estimava-se que ela
tivesse cerca de 10 anos. E a resposta a esse processo é: escravo näo é
cidadão. E preciso entender que, corn a vinda da FamIlia Imperial para a
Brasil, aqui se formou a elite do Brasil. Foi urna elite por transferência, que
não tinha comprometirnento corn a Pals. Vierarn 15.000 portugueses, uma
elite inteira, e, nesse mornento, as servicos de policia não erarn destinados a
cidadania, eram destinados a protecão dos interesses da transferência da
farnIlia. A violência nao e institucional; a violência não é da policia. A violência
é da pessoa que eventualmente está exercendo a funcão de polIcia. Olhern a
exemplo que está sendo lembrado aqui pela Fundação GetUlio Vargas. Eu
desconheço qualquer policia no Brasil que seja treinada para ser violenta. Eu
desconheco qualquer policia no Brasil que não seja hoje treiriada para
respeitar as direitos fundamentais, as direitos da condição humana. 0 nasso
amigo tern urn relato de uma abordagem policial. 0 que rnais se faz no
sistema de polIcia e discutir a questão da abordagem, as técnicas de
abordagem. Mas ha uma diferenca muito grande entre a momento da
formulação teOrica e a momenta da açäo. "Eu sou eu e minha circunstància",
diz Darn Quixote. No mais, no Rio de Janeiro, nesses fOruns perrnanentes, na
Escola da Magistratura, quero trazer esse depoimento aqui, pois 6 importante,
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também criamos o FOum da Execução Penal, que tern como Presidente o
Desembargaclor Alvaro Marinque, uma pessoa que todos os que cultuam 0
Direito ja estudaram nos seus livros. E esse forum está questionando a fundo
esse tema. Inclusive, no novo curso de iniciac5o profissional de magistrados
que eu tenho a privilégio de coordenar, estamos levando Os novos Juizes a
visitas aos estabelecimentos para onde eles destinam as pessoas. Acabamos
de visitar recentemente a Fundação Padre Severino, o Instituto Santos
Dumont e a sistema prisional. E urn esforço importante.
o Sr. Presidente - José Gilberto de Souza, pergunta dirigida aos Srs.

Benedito Domingos e Ruy Gomes. Essa coordenação pede desculpas ao
inscrito porque aqul está constando como se a pergunta ja tivesse sido
respondida. Vocé terá o tempo normal e o nosso pedido de desculpas.

o Sr. José Gilberto de Souza - Está desculpada a coordenação e muito
obrigado pela atenção da Mesa.

o Sr. José Gilberto de Souza - A minha pergunta é simples. Acredito que,
ha uns dois anos atrás, a midia televisiva deste Pals enfocou a violéncia
policial em rede nacional. Desde entâo, a sociedade organizada reivindicou o
caráter de urn programa nacional de desarmamento das policias. Nisso não
se levou em conta o aparato que os policials, hoje, dispOem. Quando ha
abordagem numa "blitz" de trãnsito em Belo Horizonte, que é o nosso caso,
urn praça portando urna AR-15, uma escopeta, para parar urn cidadäo que
está indo para o trabalho parece-me ser urn tipo de violéncia. Para uma
abordagem, em via püblica, ao cidadão comum, não é necessário tanto
aparato. Gostaria de saber que firn tomou, em São Paulo e no Rio de Janeiro,
a questão do desarmamento das policias. Em relaçäo ao Estado do Rio de
Janeiro, onde tive conhecimento por meio de convivéncia corn militares das
Forças Armadas, o Secretário de Segurança Püblica era, na época, urn
General do Exército, se nâo me engano. Como a Secretaria de Segurança
POblica reagiu a participação de urn elemento das Forças Armadas a sua
frente?
o Sr. Benedito Domingos Mariano - 0 senhor aborda uma questão

irnportante Não houve nenhuma politica de desarrnamento das polIcias nos
Estados. Acho que e necessário avaliar, o mais rápido possIvel, se todas as
atividades, ocorréncias e diligencias de policia precisam necessariarnente
usar armamento. Eu penso que policial que vai fazer segurança em estádio
de futebol não precisa ir armado. Policial que vai fazer reintegraçao de posse
nao precisa ir armado, pois, se os policiais nao estivessern armados na
Fazenda da Juta, possivelmenfe nao teria havido três mortes. Acho que
existem determinadas operaçaes em que necessariamente o policial não
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precisaria usar uma arma letal. Isso vem sendo discutido hoje, em São Paulo,
pelo comando da PM. Possivelmente, no próximo rnês, chegarão alguns
técnicos da polIcia da Holanda para estabelecermos discussão a respeito de
tipos de ocorrências envolvendo a polIcia preventiva e a ostensiva, em que
não é necessário o uso de arrnas.

Gostaria de fazer referência - se o colega me permite, depois de sua
brilhante colocaçao - ao fato de que ainda se treina urn pouco a violência no
Brasil. Recentemente, uma reportagern, no Rio Grande do Sul, se não me
engano de Maria José Sarno, da TV Bandeirantes, dizendo que os policiais
marchavarn e cantavarn como iriam torturar alguérn. Houve repercussão
muito grande do fato e, depois, disseram que aquilo não era padronizado.
Mas a reportagem apurou que aquele tipo de canto, fazendo apologia a
tortura, fazia parte do treinamento dos soldados. Quando se premia, quando
urn policial recebe uma referência maior por tirar a vida de alguern,
indiretamente está se valorizando a violência. Houve tempo, em São Paulo,
que o policial que matasse alguem recebia prêmio em dinheiro.
Evidentemente que isso favoreceu uma acão mais violenta da polIcia.
o Sr. Presidente - Para tentar aproveitar todas as perguntas, trago

quèstão dirigida ao Dr. Ruy: qual o diagnostico que o senhor faz da policia do
Rio de Janeiro e da sua forma de atuação? E uma pergunta de Amaury da
Silva Santos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
de Leopold ma - Minas Gerais.

o Sr. Ruy Gomes Chaves - Defendo que o conhecirnento é o pressuposto
da acão e que profissionais não se improvisam. Segurança pOblica se faz
corn idealismo, destemor e, sobretudo, competência.

Não vejo virtudes, porque não veja preparacão em urn oficial superior das
Forças Armadas, qualquer que seja a seu nIvel, para o desempenho de uma
função de responsabilidade de policia. Considero que isso seja uma afronta a
inteligência. Vejam, foi uma decisão politica do Governo, não foi uma decisão
da corporação. Por isso, em meu pronunciamento, reforcei a questao da acão
polItica. Temos que otirnizar a relação entre os fins a atingir e os meios a
ernpregar. Os fins a atingir são os objetivos na area de seguranca püblica, ou
seja, a conquista dos direitos humanos. Os rneios a empregar são as
organizaçOes de que dispomos para a concretizacão desses fins. No entanto,
assirn que assumiu a Secretaria, foi instituido urn prémio por bravura, o qual é
aqui citado, corn rnuita propriedade, pelo nosso amigo Ouvidor. Como que em
tempo de se falar em polIcia e democracia, em tempo de se falar em resgate
da condição humana e em tempo de se falar em resgate da imagem da
policia, pode-se falar em prêmio por bravura? Isso acabou violentando a
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remuneraçaomuito major do que a de oficiais em inicio de carreira, por exemplo.
La, foi tomada, tambern outra medjda extraorcjinárja Sr. Presidente Foi

extinto o Curso Superior de Poilcia Civil. Antes de vir para cá, recebi urn
convite do Dr. José A!iverte, que o está coordenando Nunca vi isso.
Ressur-reiçao Eu não acreditava que pudéssemos falar em ressurreicao ja no
Terceiro Milênio, porque aquele curso que ele extinguiu no inIcio do Governo,
em 1995, será agora reaiizado. Pessoas foram chamadas para dar 20co

nferéncias Respondi que estaria sempre disposto a colaborar. "Qual é oterna?",perguntei Ele respondeu : "Qualquer terna". Evidentemente, eles estâobrincando de fazer poiicia no Rio de Janeiro.
0 diagn

6stico que posso fazer do sisterna e o pior possvej. Em 1990, mais
ou menos, tive a OpOrtunidade de coordenar o Curso Superior de PolIcia
Militar, o que fiz durante muitos anos. Em uma tarefa extraordjnãrja
elaboramos o piano de prevencao da criminalidade no Estado do Rio de
Janeiro. Urn piano realmente, näo urn programa, como o Programa Nacional
de Direitos Hurnanos, que é uma deciaracao de intencoes. Urn programa 

ternde ter uma dotacâo orcamentarja responsabilidades e estrategias definidas, eessas estrategias tern de ser conseqOC-ncias de politicas adequadas. Fazer
pianos de papel é extraordinario Temos de tratar a realidade corn realidade.
Não podemos buscar em urn quarto escuro urn gato inteirarnente negro 

quesequer está 16. E é assirn que se está fazendo poUcia no Rio de Janeiro.
Quanto ao desarmamento, no Rio de Janeiro, recentemente, foi descoberto

urn arsenal corn instrurnentos capazes de destruir uma cidade. Instrumentos
exatarnente iguais àqueles que foram usados pelo Silvester Stalone. Aquele
mesmo armamento que e capaz de destruir urn heiicOptero a 500rn de
distáncja Temos urn indice de criminal idade enorme, inacredjtável no 

Estadodo Rio de Janeiro. 0 nCirnero de rnortes é superior ao da Guerra Civil do
Libano e ao da Guerra do Vietnã. Não creio que se possa, neste rnomento
colocar o policial londrino o famoso Bob, corn o seu cacetete, para prover asegurança do Rio de Janeiro.

0 Sr. Presidente - Temos trés üitimas perguntas. Urna é dirigida a todos 
Osexpositores Eles a responderão e farão sua saudacao final, porque, logo em

seguida, o Dr. José Roberto responderá uma pergunta dirigida a ele, da
Associacao da Pedreira Prado Lopez, sobre o funcionarnento da Ouvidoria.

Prirneiro a pergunta ao Dr. Luis Flavio Sapori, de Francoise Bavay, da
Comissâo Cosrnopolita de Belo Horizonte "Ha esperanca de se mudar a Lei
n° 6.815? 0 COdigo Penal inibe também as acOes dos estrangeiros? Essa
questao foi durarnente criticacia no final de 1980". 0 Luis Dutra, da Câmara
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Municipal de Uberaba, vai dirigir uma pergunta ao Sr. Benedito Domingos
Mariano, e a Jane Ribeiro Silva, JuIza Presidente da 11 Cârnara Criminal do
Tribunal de Aiçada, val dirigir uma pergunta ao Dr. Ruy Chaves.

0 Sr. Luis Dutra - Sou Delegado de Policia, mas não quero que me rotulem
como policial vioiento. Sempre defendi e respeitei os direitos humanos. A
maior arma que tenho é a rninha inteligéncia. Não ando arrnado ha 22 anos.
Por outro lado, entendo que, para se ter uma boa polIcia, é preciso apenas
que se pague bern aos policiais, como se paga ao Ministério Piblico, ao
Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Assim, teremos
uma boa policia. Os demais atos serão consequencias, ate rnesmo a selecão
de poiiciais.

Para se ter uma boa seguranca püblica, é necessarlo que se invista na
saüde e na educacão. Mas, para se investir nessas areas, primeiro é
necessário usar bern as verbas pUblicas, acabar corn a corrupçäo, corn os
conchavos de empreiteiras e corn os "lobbies" que são feitos ate dentro das
Assembiéias, criando-se leis civis para Os ricos e leis penais para os pobres.

Dessa forma, entendemos que, no dia em que tivermos o rnelhor tratamento
nesse sentido, teremos, sim, urna meihor instituição, uma rnelhor distribuiçao
de renda e urna sociedade mais iguaiitãria. A rninha pergunta, dirigida ao Sr.
Benedito Domingos Mariano, é: "0 que fazer para termos uma boa segurança
püblica?".

0 Sr. Presidente - Muito obrigado. A Sra. Jane pode fazer a sua pergunta
ao Sr. Ruy Gomes Chaves.

A Sra. Jane Ribeiro Silva - inicialrnente, gostaria de cumprimentar toda a
Mesa e, em especial, o Dr. Ruy Gomes Chaves, Diretor do Centro de Estudos
da Escoia da Magistratura. Também participo da Escola Judicial, como
professora e orientadora, e também fui Presidente do Centro de Estudos
Ronaldo Cunha Campos, no Tribunal de Alcada, durante 4 anos. Sou ainda
da Comissão Supervisora dos Juizados Especiais em Minas Gerais.
lmpressionou-me sobremaneira o seu posicionamento no sentido de que o
Juiz do Juizado Especial não pode ser urn Juiz qualquer. Concordo corn esse
posicionamento. No entanto, tenho düvidas de como escoiheriarnos esse
Juiz.

Faço urn boletim sobre jurisprudencia das turmas recursais, em Minas
Gerais. Gostaria de falar ainda ao Dr. Flavio Sapori que os Juizados
Especiais não estão apenas no FOrum. Alias, não estão quase ficando mais
no Forum. Temos Juizado Especial no Barreiro, na Av. Francisco Sá e outros
em instalacão. Temos, ainda, o Juizado Especial Criminal em Minas Gerais,
que tarnbém existe em todo o Brasil. A partir de 1995 essa experiência
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passou a ser licita. As outras experiências foram consideradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

Acho que o Juizado Criminal tern tido pleno sucesso. Não como justiça
alternativa, porque nao conheço nenhurna justiça alternativa. Seriam penas
alternativas a pena de prisão, que sabemos que tern dado grande resultado.
Gostaria de dizer ao senhor que, em Minas Gerais, nos Juizados Especials,
praticarnente não temos recursos. Assim, gostaria de saber qual 0 perfil, as
caracterIsticas pessoais e os indIcios que devem ter o Juiz para o Juizado
Especial.

0 Sr. Ruy Comes Chaves - Dra. Jane, a Escola da Magistratura do Estado
do Rio de Janeiro se transformou na Escola do Juiz. Foram prioridades do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Os Juizados Especials.
Houve urn problema nos Juizados Especiais Penais, porque Juizes da justiça
comum se sentiram dirninuidos quando foram designados para os Juizados
Penais. No caso do Juizado Civel isso não aconteceu. Por-tanto, nâo houve
problernas. Estamos trabalhando no sentido dessa formação de conciliadores
e de JuIzes. Atualmente, no nosso curso de formacao inicial dos magistrados,
eles começam a trabalhar corn os Juizados Especiais Civeis e Criminals.
Dentro desse próprio curso, iremos incluir urn programa de treinamento. Ao
contrário do que parece estar acontecendo em Minas Gerais, os Juizados
Especiais estão exercendo grande fasclnio, porque o Juiz se sente mais
envolvido no processo, permite que a sua sensibilidade aflore mais naquela
relaçao que ele tern de conduzir. Então a relação é muito proveitosa, e temos
urn nürnero bastante expressivo de Juizes querendo participar dessa
experiência. Isso também é orientado por urn grande forum permanente.
Dentre aqueles que ja citel, os Juizados Especiais e da Execução Penal, o
nosso fOrum mais importante chama-se FOrum da Formação e do
Aperfeicoamento do Magistrado, porque entendemos que devemos trabalhar
tanto corn o Juiz que estã iniciando a sua carreira como corn esse Juiz. Ainda
mais, Dra. Jane, a senhora sabe que os Juizes são avessos aos programas
de treinamento. Estamos fazendo programas de treinamento para Os
Juizados Especiais, corn Juizes que ja tern mais de dez anos de experiência.
Estamos realizando reuniöes de maneira que sejam produzidos enunciados.
Urna série de enunciados já está sendo produzida, inclusive a partir de urn
encontro das turmas recursais dos Juizados Especiais. Portanto, trata-se de
uma experiência rnuito boa no Rio de Janeiro.

Dentro dessa imposição do Presidente, quanto as nossas despedidas,
espero que possa ter somado algo as suas preocupaçOes. Tenho tido o
privilegio de acompanhar Minas Gerais nos seus esforços, e, corn certeza, se
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temos ainda muito o que fazer no sistema, Minas Gerais está na vanguarda
nacional. Esses aportes vêrn por iniciativas como esta da Assernbléia
Legislativa, que fez a coisa mais extraordinária, ou seja, juntar para discutir o
legislador, as pessoas de diferentes categorias, os profissionais de segurança
püblica, porque, se seguranca pUblica é urn direito de todos, também é urna
responsabilidade do conjunto da sociedade. Portanto, deixo o abraco e a
gratidäo da Escola da Magistratura pelo Diretor, Manoel Cartela Amorirn.
Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Agradecemos a contribuição do Sr. Ruy Gomes Chaves,
que foi significativa para o nosso serninário. Corn a palavra, o Ouvidor de
Policia do Estado de São Paulo, Dr. Benedito Dorningos Mariano.

0 Sr. Benedito Dorningos Mariano - Sr. Delegado, o que fazer para
rnelhorar a segurança püblica? Acho que pagar bern a policia, como o senhor
citou, e uma alternativa. No entanto, somente policia bern paga não basta no
Brasil, porque em alguns Estados ela é bern paga, e em outros, mal paga. 0
que precisa dirninuir é o abismo entre quern ganha rnuito e quern ganha
pouco, porque R$11.000,00 brutos para o Oltimo posto da pollcia de São
Paulo é urn mau salário; R$600,00 ou R$700,00 para urn soldado é urn mau
salário. E preciso dirninuir o abisrno que existe entre o rnaior e o menor, é
preciso dirninuir os niveis hierárquicos da policia. A nossa poilcia,
principalmente a militar, ganha de rnuitos exércitos, no que diz respeito a
hierarquia. Creio que quatro, cinco ou seis postos, no rnáxirno, seriarn
suficientes. A policia do Canada, corn mais de 400 anos, tern 5 postos. Tinha
16, rnas enxugararn para 5 postos hierárquicos. Isso fez parte da rnudanca
estrutural da polIcia, o que ajudou a oxigená-la. Urn comissário ganha
R$9.000,00 por rnês, e o oficial, que é o soldado, ganha R$3.500,00 de
entrada e tern sornente urna escola de formação.

Então, e posslvel ter rnudancas que facilitem e melhorem a polIcia. Acho
que a poilcia precisa ter urn Orgão corregedor forte e autônorno, porque
enquanto nao existir esse Orgão vai-se tratar o policial vocacionado e idealista
- que é a rnaioria dos policiais - de maneira igual àquele que usa a instituição
para corneter delitos, porque, corno não se apura nada, valoriza-se o rnau
policial. Tern de haver urn órgão corregedor forte, independente e que apure
não pela patente ou pelo cargo, mas pelo delito e pela infração disciplinar
cornetida. Se não conquistarrnos isso estarernos sernpre punindo aqueles que
tern urna referenda rnenor na instituicão. Acho que a policia tern que quebrar
preconceitos. E urn deles é esse, que so quern comete delito é o pobre, e o
senhor mesrno disse isso. A polIcia tern que se preparar e se aperfeiçoar para
que possa estabelecer no Brasil algo diferente do que fez Nova Iorque corn



156
aquela tolerância zero, que é combater os pequenos delitos. Aqui ela tern que
aprender a combater os grandes delitos, porque nunca o fez. Como disse
aqui o colega, a policia foi pensada para defender interesses de uma elite.
Historicamente foi assm. Durante 300 anos, o Orgão de repressão do Estado
aprendeu que a função é bater e torturar negros, porque o negro não é urn
ser humano. Quer dizer, essa é uma questâo que vai depender da vontade
politica de quem governa, mas também de pessoas idealistas das duas
poilcias, e acredito que existem muitas.

Quero agradecer o convite e parabenizar de novo o Dr. José pela
nomeação como Ouvidor de Policia. Acho que a nomeação do Ouvidor de
PolIcia aqui vai fazer corn que outros Estados sigam o exemplo de São Paulo,
de Minas Gerais e do Pará, e oxalá nos prôximos cinco anos todos os
Estados tenham essa experiência de urna fiscalizaçao autônoma e
independente, que nao é contra a policia, mas que vem contribuir para a
meihoria da atividade policial. Não existe pals no mundo sem poilcia, mas
existe pals sem forças armadas - e eu o visitei -, que é a Costa Rica. Entäo, a
poilcia tern uma funcâo mais importante ate que a das forças armadas, o que
demonstra que temos de trabalhar para conseguir urn novo modelo de policia.
Obrigado. (- Palmas.)

o Sr. Presidente - Agradecemos a contribuição do Sr. Benedito Domingos
Mariano ao nosso seminário. Corn a palavra, o Sr. Luis Flávio.

o Sr. Luis Flávio Sapori - Sinto-me impossibilitado de responder a pergunta
da Françoise, porque realmente desconheço o conteüdo da Lei n° 6.815. Nâo
sou formado em Direito, sou apenas urn estudioso do assunto, urn sociólogo
voltado para o estudo do direito e do sistema de justiça criminal, e confesso a
minha ignorância em tomb dessa lei. Lamento, Françoise, porque não tenho
como responder a sua questäo.

Gostaria de dizer a Dra. Jane que fico muito feliz em saber que os Juizados
Especiais Criminals estão se ampliando. A senhora pode ter a certeza de que
sou urn defensor ardoroso desse modelo de justica e sei que a senhora
tarnbérn o e. Vejo corn muita perspectiva a arnpliação desse tipo de Juizado.

Para finalizar, quero agradecer pelo convite. Acho que foi urna experiência
muito importante e enriquecedora para mim, particularrnente. Espero que as
discussöes, as idéias e as polémicas tenham sido de alguma maneira üteis
para o aprimoramento do Prograrna Estadual de Direitos Humanos. Quero
dizer que a perspectiva que visuaiizo para Minas Gerais é a de que as
entidades de direitos humanos cada vez mais se aproximem das
organizaçöes policiais. Acho que os estereôtipos, os estigmas, os
preconceitos que ainda existem corn certeza serão atenuados corn a major
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convivência entre essas entidades. E o que desejo para Minas Gerais. Muito

obrigado.
o Sr. Presidente - AgradecemOs a contribuicäO do Sr. Luis Flâvio Sapori. A

ültima questão, dirigida ao Ouvidor de Policia, Dr. José Roberto, é da
Associacãb da Pedreira Prado Lopes, de Liberalino A. Oliveira: "Onde vai
funcionar a Ouvidoria em Belo Horizonte? Comb procurar esse serviço e
como podemos cobrar?". 0 senhor tern 3 minutos para a sua iritervencão.

o Sr. José Roberto Gonçalves Rezende - Sr. Presidente, demais
cornponentes da Mesa, gostaria, jnjcialrnente, de saudar o nosso palestrante,
Dr. Benedito Domingos Mariano - nosso quase colega de Ouvidoria, na
rnedida em que a rninha posse no cargo ainda não ocorreu -, e dizer que foi
extremamente proveitosa a sua fala para todos nós. Tendo recebido o convite
de V. Exa., espero brevemente ir a São Paulo aprender corn o senhor os
acertos que teve na direção da Ouvidoria daquele Estado.

Em primeiro lugar, gostaria de esciarecer que estamos ainda negociando
urn espaco, que deverá ser na Rua Santa Rita Durâo, 1.143, num prédio onde
hoje funciona o Consetho Estadual de Criminoogia e Politica Criminal, bern
como o Conseiho Estadual de Entorpecentes. E urn prédio que está sendo

esvaziado para que seja criada a Ouvidoria de Policia do Estado.
Quanto ao acesso a Ouvidoria, após a posse tomarei rnedidas de

esciarecimerito a respeito. Já ternos o endereco. Imediatamente após a posse
negociarernoS corn a TELEMIG a ligacão de urn telefone de trés digitos, para
que a populacäo tenha acesso gratuito ao Orgão.

Inicialmente, não ternos equipe definida ainda, estamos negociando, mesrno
antes da posse, corn o interrnediário do Governador do Estado nessa
questäo, que é o Dr. Castellar Guirnarães, que tern demonstrado a major boa-
vontade, no sentido de colocar ate rnesmo seus funcionários a disposicão
desse órgão, corn todas as lirnitacöes que o Estado enfrenta para isso.

Futuramente, pretendemoS cmiar urn corpo pmóprio, destinado ao
atendimento dessa populacãO, que gemalmente é camente. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia agradece aos ilustres expositomes, as
demais autoridades e aos participanteS, bern corno ao püblico em geral, pela

honrosa presenca.
ATA DA 95' REUNIAO ESPECIAL, EM 20/8/98

Presidéncia do Deputado Joäo Leite
Sumáno: ComparecimefltO - Abertura - Ata - Composicão da Mesa - Destmacão da

reunião - EsciarecimentoS sobre a dinãmica dos trabalhos - ApresentacãO oral de
pedidos de destaque e de novas propostaS - Discussão e votação do documento final,
salvo destaques; aprovacão - InIcio da discussão e votação dos destaques -
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Prorrogaçao da reunião - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Agostinho Patrñs - AIlton Vilela - Ajalmar Silva -

Durval Angelo - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Maria Barros - José Militão - Maria José Haueisen - Mi guel Martini -
Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila -
Wilson Trópia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 9h 1 5min, declaro aberta a reunião. Sob

• proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniCiamos os nossos trabaihos. Corn
• palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado Ivair Nogueira, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restriçâes.
Composiçao da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomarem assento a mesa os Exmos. Srs.
Deputados Ivair Nogueira, coordenador do debate; Maria Izabel Ramos Siqueira,
coordenadora do Grupo 1; Marcos Fucus, coordenador do Grupo 2; Luis Antonio
Chaves, coordenador do Grupo 3; Marilia Greco, coordenadora do Grupo 4; . Alvino
Custódio de Souza, coordenador do Grupo 5; Maria do Rosário Caiafa Farias,
coordenadora do Grupo 6; e Celso Penna Fernandes Junior, coordenador do Grupo 7.

Destinação da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião especial ao prosseguimento do Seminário

Legislativo de Direitos Humanos e Cidadania, corn a plenária final, a discussão e a
aprovação do documento final. Corn a palavra, o coordenador, Deputado Ivair
Nogueira, para o esciarecimento sobre a dinãmica dos trabaihos.

Esclarecimentos sobre a dmãmica dos trabaihos
o Sr. Coordenador (Deputado Ivair Nogueira) - A coordenação informa aos

participantes que esta plenária tend a seguinte dinâmica:
A proposta de documento final já é do conhecimento de todos, uma vez que o

material dos Grupos de Trabalho n°s 1 a 5 foi distribuIdo ontem, a tarde, e o material
dos Grupos de Trabalho n° 6 e 7 foi distribuIdo hoje, as 8 horas. 0 objetivo da
distribuiçao antecipada do material foi possibilitar sua análise pelos participantes,
antes da plenária final.

Para efeito de apresentação de destaques, não send feita a leitura integral das
propostas contidas no documento, man apenas o anüncio do nUmero de cada proposta.

A seguir, a Mesa receberá os pedidos de destaque, os quais deverão ser feitos
oralmente, dos microfones do Plenário, e formalizados em seguida, por escrito,
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assinados e corn a identificacão da entidade que o subscreve.

Os destaques podem ser feitos para adicionar, suprimir ou modificar. A fun de
agilizar os trabaihos, a coordenação solicita aos participantes que as alteracoes
propostas sejam substanciais, evitando-se mudancas pouco significativas.

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

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

A coordenacão lembra ainda que, antes do encerrarnento desta reunião, será eleita a
comissão de representacão, que acompanhará os desdobramentos deste Seminário. A
plenária poderá referendar ou modificar a composição prevista no regulamento para a
referida comis são.

Apresentação Oral de Pedidos de Destaque e de Novas Propostas
o Sr. Coordenador - Passaremos a apresentacão oral de pedidos de destaque. Em

seguida, poderão ser apresentadas novas propostas. A coordenadoria lembra ao
Plenário que as novas propostas devem ser subscritas, no mInimo, por 25 dos
votantes. A fim de venficar o "quorum", a coordenadona solicita aos votantes
presentes que levantem os cartOes de votação. Estamos fazendo a verificacão do
"quorum" para novas propostas. Ha 110 votantes presentes. São necessárias, no
minirno, 28 assinaturas para a apresentacão de novas propostas. Esclareço que não é
para pedir destaques, man para a apresentação de novas propostas.

- Procede-se a apresentação oral dos destaques e de novas propostas.
Discussão e Votação do Documento Final, Salvo Destaques

-
A seguir, é submetido a discussão e votação, sendo aprovado, o docurnento al,

salvo destaques.
InIcio da Discussão e da Votação dos Destaques -

- Procede-se ao inicio da discussão e da votação dos destaques.
Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - Tendo em vista que ainda ha rnatéria a ser discutida e votada, a
Presidéncia prorroga a reunião por mais 2 horas.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destiriada a esta reunião, a Presidéncia a encerra,

convocando os Deputados pam a reuniãO ordiriária de logo mais, in 14 horas, corn a
ordern do diaja publicada.

ATA DA ja PARTE DA 399a REUNIAO ORDINARIA INTERROMPIDA, EM
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20/8/98, DESTINADA AO ENCERRAMENTO DO SEMINARIO LEGISLATIVO

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e João Leite

Sumário: Composição da Mesa - Destinaçao da l a Parte da reunião -
Término da discussäo e da votaçäo dos destaques e das novas propostas -
Eleição da comissão representativa - Entrega do docurnento final - Pa!avras
do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - A Presidéncia convida a tornar

assento a mesa os Exrnos. Srs. Deputado Ivair Nogueira, coordenador dos
Debates; Maria Izabel Ramos Siqueira, Marcos Fucus, Luis Antonio Chaves,
Manila Greco, Alvino Custôdio de Souza, Maria do Rosário Caiafa Farias e
Celso Penna Fernandes JUnior, coordenadores dos Grupos de Trabalho 1 a
7, respectivamente.

Destinaçâo da P Parte da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a P Parte desta reuniâo ao encerramento do

Seminário Legislativo Direitos Humanos e Cidadania.
Término da Discussão e da Votaçäo dos Destaques e das Novas Propostas
- Procede-se ao término da discussão e da votaçâo dos destaques e das

novas propostas.
Eleicão da Corn issão Representativa

- Procede-se a eleiçäo da comissão representativa, cujos membros
constam no docurnento final.

Entrega do Docurnento Final
- Procede-se a entrega do documento final ao Presidente da Assernbléia

Legislativa, cujo teor é o seguinte:
SEMINARIO LEGISLATIVO DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

DOCUMENTO FINAL
Documento final aprovado pelos participantes do Serninánio Legislativo

Direitos Humanos e Cidadania, realizado nos dias 17, 18, 19 e 20 de agosto
de 1998, na Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. -

- UNIVERSALIzAçA0 DOS DIREITOS CIVIS: DIREITO A INCLUSAO
SOCIAL

Questão de gênero
1 - Promover, corn a participaçäo de toda a sociedade civil, o conhecimento,

a divulgaçao e a aplicaçao de todos os instrumentos internacionais de direitos
humanos, tais como as decisOes de conferências, convençOes e tratados
internacionais.

2 - Propor a ratificaçâo da "Convenção Sobre a Eliminaçao de Todas as
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Formas de Discriminação Contra a Mulher", garantir sua irnplernentacao e
exortar aos paises que ainda não aderirarn a Convencão para que o façam, a
fim de obter-se a ratificação universal ate o ano 2000.

3 - Assegurar a divulgacão e a implernentacão das recomendacOes da
Conferência Mundial de Direitos Humanos, no sentido de que se integrern
plenamente Os direitos humanos da mulher.

4 - Fortalecer e consolidar os espaços institucionais de apoio a muiher, tais
como o Conselho Estadual da Mulher, a Coordenadoria Municipal dos Direitos
da Mulher, os Conselhos Municipais de Direitos da Mulher e as Delegacias
Especializadas de Crimes Contra a Mulher.

5 - Criar e implementar urna politica estadual de creches pUblicas, como
forma de garantir o acesso da muiher ao mercado de trabaiho, ao lazer e a
educação, tendo em vista o seu desenivolvimento e a plena inserção da
muther na vida sOcio-econOmica, cultural e poiltica.

6 - Implementar a cniação de Centro de Atendimento Junidico gratuito a
mulher, nas diferentes regiOes do Estado.

7 - Criar e rnanter nas diferentes regiOes do Estado casas-abrigo para 0

acolhimento da rnulher em situacao de risco de vida.
8 - Implementar programas de comunicacäo para campanhas de combate a

discniminacão e a violência contra a mulher.
9 - Cnian uma vara de famIlia especIfica para o atendimento de açOes de

pensäo alimentIcia.
10 - Implementar o Programa de Assistência Integral a SaUde da Mulher na

rede pOblica de saUde - PAISM.
11 - Implernentar programas continuos e sisternáticos de informaçâo sobre

sexualidade e direitos reprodutivos.
12 - Implementar na rede pUblica de saUde o serviço de atendimento a

muiher nos casos de aborto previstos em lei.
13 - Elaborar urn programa abrangente de educação sobre direitos

humanos e jurIdicos da mulhen, aplicando-o nos currlculos escolares, em
todos os niveis, e empreender campanhas pUblicas acerca da igualdade de
mulheres e homens na vida pUblica e pnivada, incluldos seus direitos no
âmbito da famulia.

14 - Criar e implementar campanhas de cornunicacão em defesa dos
diretos da mulher, em parcenia corn o poder pUblico, ONGs e sociedade civil.

15 - Garantir a implementacão de mecanismo legal que prolba a realizacao
de testes compulsônios e a exigência de apresentacâo de comprovantes
relacionados a Iigadura de trompas, a histerectomia e a sexualidade.

16 - Instalar uma Comissão Parlamentar de lnquérito sobne a esterilização



W,

162
de muiheres e sobre o nümero de cesarianas realizadas, corn o objetivo de
avaliar o impacto desta prática no Estado de Minas Gerais.

Populaçao negra
17 - Implementar no Estado de Minas Gerais o Programa de Anemia

Falciforme do Ministérlo da Saüde e adotar procedimentos de detecçao da
hipertensao e da miomatose.

18 - incluir o quesito etnia em todo e qualquer sistema de informaçäo e
registro sobre a popuiaçao e bancos de dados ptiblicos.

19 - Incluir no Piano Estadual de Direitos Humanos a proposição de
legislaçao que defina e puna intolerância étnico-religiosa, assim corno
preconceitos e estereótipos que estigmatizem os cultos de origem africana,
de modo a dar cumprimento ao preceito constitucional que assegura o livre
exercicio religioso.

20 - Estimular a presença dos grupos étnicos que compöem a nossa
população em propagandas institucionais contratadas pelos Orgãos pUblicos
da administração direta e indireta e por empresas estatais, bern como em
programas veiculados nos Orgâos de comunicação.

21 - Apoiar açOes de valorizaçao da população negra através de poilticas
pUblicas.

22 - Criar e implementar programas de sensibilizaçao e formaçao polItica
acerca da discriminaçao da populaçâo negra.

23 - Fazer constar nos Iivros didáticos a histOria e as lutas do povo negro na
construçâo do nosso pals, eliminando estereOtipos e discrirninaçao.

24 - Fazer gestöes para o curnprimento do princIpio de criminalizaçao da
prática do racismo nos COdigos Penal e de Processo Penal.

25 - Apoiar a produção e a publicacâo de documentos que contribuam para
a divuIgaçao da legislaçâo antidiscrirninatória.

26 - Incentivar acöes que contribuam para a preservação da memória e o
fomento da produção cultural da cornunidade negra no Estado.

27 - Implementar o cumprimento das Convençoes 29, 105 e 111 da OIl.
28 - Criar urn corpo jurIdico que possa prestar assessoria e

acompanhamento a membros da comunidade negra em casos de
discriminaçao racial.

29 - Tornar, niediante lei, o dia 20 de novembro feriado pelo Dia da
Consciência Negra, em ato de reconhecimento a contribuiçäo do povo negro
ao Estado.

30 - incluir nos curriculos escolares do Ensino Fundamental ao Superior no
Estado de Minas Gerais a histOria da Africa e da diaspora, bern como a
história do povo negro brasileiro.
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31 - Criar, implernentar e apoiar a criacão de centros de referência da

cultura negra no Estado, tendo os grupos culturais negros incorporados na
gestao e no planejamento de suas atividades.

32 - Tombar os sItios históricos da cultura negra, bern corno recuperar a
memória e o patrirnônio cultural do povo negro no Estado de Minas Gerais.

33 - Garantir, através de acôes do Estado e dos municipios, por meio de
seus órgäos competentes, o reconhecimento da existência e do direito legal
das comunidades negras rurais e quilombolas situadas no territOrio mineiro,
em cumprimento ao disposto no art. 68 das Disposicöes Gerais e TransitOrias
da Constituicäo Federal e, corn a participacâo dos grupos negros, realizar seu
levantamento e rnapeamento garantindo-lhes a titulação das terras
secularmente pertencentes a esse povo.

34 - Retirar os incentivos fiscais, concessöes, patrocinios e outros
benefIcios das empresas püblicas e privadas que reincidarn em discriminaçáo
racial, impedindo-as de participarem de iicitaçoes pblicas.

Pessoas corn deficiência
35 - Criar e/ou fortalecer mecanismos jurIdicos para que sejarn cumpridos,

no âmbito do Estado de Minas Gerais, os dispositivos da Lei n o 7.853, de
1989, que tratam da protecao aos direitos das pessoas corn deficiência.

36 - Garantir o atendimento no sus as pessoas corn deficiência, conforrne
suas necessidades especificas, sobretudo na aquisicão de ôrtese, prOtese e
medicarnentos, e sua inclusäo nos programas de habilitaçäo e reabilitaçâo.

37 - Garantir a criacäo de urn mercado de trabalho apoiado nos setores
pUblico e privado, para pessoas corn deficiéncia mental severa.

38 - Garantir mecanismos juridicos para que seja cumprido o art. 93 da Lei
n° 8.213, de 1991, que dispöe sobre a reserva de vagas nas empresas
privadas corn mais de 100 funcionários, para trabaihadores/as corn
deficiência que sejam devidarnente qualificados.

39 - Assegurar o cumprirnento da Lei n o 11.867, que estabelece a reserva
percentual de cargos ou empregos ptblicos, no ârnbito da administracäo
pUblica do Estado, para pessoas corn deficiência.

40 - Promover carnpanhas educativas visando a inclusâo na sociedade e no
mercado de trabalho das pessoas corn deficiência, bern corno possibilitar sua
participaçâo nas vivéncias de lazer e de cultura proporcionadas em nosso
contexto social.

41 - Garantir o cumprimento integral de todas as resolucöes acordadas na
Conferéncia Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada na
cidade de Salamanca Espanha, em 1994.

42 - Garantir as pessoas corn deficléncia em situacao de pobreza, o
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BenefIcio de Prestaçao Continuada, previsto na Lei Orgânica de Assistêncja
Social (LOAS), e fazer gestöes no sentido de ampliar a renda minima para o
recebimento desse beneficlo

43 - Promover mecanismos de quantificaçao dos detentos com deficiência,
nas delegacias e nos presidios, e garantir-Ihes o atendimento em suas
necessidades básicas especificas

44 - Garantir a utilizaçâo de serviços de intérpretes de Lingua Brasileira de
Sinais LIBRAS as pessoas corn deficiência auditiva nos seguintes casos:

a) indiciamento e acompanhamento em processos civis e/ou penais, bern
como em qualquer comunicacao oficial do Poder Judiciário;

b) nos principais programas de TV, especialmente no telejornalismo da rede
estadual de televisäo;

c) nas campanhas eleitorais veiculadas pela televisào e nas seçOes
eleitorais;

d) nas redes pUblicas de atendjmento medico;
e) nos estabelecimentos püblicos de ensino;
f) nos terminais rodoviarios
45 - Instalar TDDs em locais püblicos.
46 - Viabilizar a implantacao de escolas e centros de atendirnento e apoio

as pessoas corn deficiêncja

47 - Promover mecariismos de divulgaçao massiva dos direitos das
pessoas corn deficiência ja assegurados por lei, sobretudo nas zonas de
pobreza urbanas e rurais, inclusive nos acampamentos e assentarnentos de
trabalhadores sern terra.

48 - Assegurar o atendirnento as pessoas corn deficiência em serviços
comuns de saüde, educacâo, trabaiho e serviço social, e facilitar o acesso
dessas pessoas a serviços especial izados e programas de complementacao
de renda.

49 - Prover recursos financeiros para a promoção de cursos de qualificaçao
e requalificaçao profissional para pessoas corn deficiência, - nas esferas
pUblica e privada.

50 - Elaborar pIanos, programas e projetos governarnentais que visem
apoiar a criacâo e o fortalecimento de entidades para pessoas corn
deficiência.

51 - Incluir nos curriculos escolares do Ensino Fundamental ao Superior,
sobretudo na formaçao de educadores, informacaes básicas a respeito das
necessidades educacjonajs especiais das pessoas corn deficiência, inclusive
cursos opcionais de LIBRAS e Braille.

52 - Garantir o direito a moradia, conforme a Lei Estadual n° 11.048, que
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dispãe sobre a preferência, na aquisicão de unidades habitacionais
populares, para pessoas corn deficiência fisica permanente.

53- Garantir o cumprimento da Lei Estadual n° 10.419, que concede passe-
livre aos/as deficientes fIsicos, mentais, visuais e auditivos e as pessoas corn
dade superior a 65 anos, no transporte coletivo intermunicipal do Estado.

54 - Fazer gestöes junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -
IBGE - para que se incluarn dados sobre a quantificação e a situacäo de vida
das pessoas corn deficiência nos censos demográficos.

55 - Criar mecanismos de incentivo fiscal para a adaptaçao e aquisicão de
equipamentos, bern como para a pesquisa de tecnologias alternativas, que
possibilitem a inclusão social das pessoas corn deficiência.

56 - Estabelecer parcerias entre o poder pUblico e as entidades de pessoas
corn deficiência, para fortalecer a participacão dessas entidades na
elaboracâo e na implementaçâo de pIanos, programas e projetos
governamentais especIficos.

57 - Fazer gestães objetivando a normatizaçäo das polIticas estadual e
municipal de acessibilidade de acordo corn o "Principio de Desenho
Universal", tendo em vista a adequação do planejamento urbano das
edificaçöes e dos transportes coletivos urbanos e intermunicipais, a partir da
legislacào existente.

58 - Estimular politicas de acessibilidade nas empresas privadas.
59 - Retirar incentivos fiscais, concessöes, patrocInio e outros beneficios,

bern como a participaçäo em licitaçöes püblicas das empresas püblicas e
privadas que incidam em prática discriminatOria as pessoas corn deficiência.

60 - Implementar o funcionamento do Conseiho Estadual das Pessoas corn
Deficiência, fortalecer e consolidar os Conselhos Municipais em Defesa dos
Direitos das Pessoas corn Deficiência.

61 - Divulgar de forma mais ampla os documentos e resoluçöes dos
seminários, conferências, convençöes e tratados nacionais e internacionais
referentes a pessoa corn deficiência.

62 - lmplementar polIticas e programas que garantam a aplicabilidade de
toda a legislacâo de apoio a pessoa corn deficiência existente nos âmbitos
federal, estadual e municipal, sobretudo em educaçâo, saüde, trabalho e
seguridade social.

Hornossexuais e transexuais
63 - Criar urn corpo jurIdico para prestaçâo de assessoria e apoio a

comunidade homossexual e transexual, em casos de discriminacão.
64 - Criar urn programa de apoio e orientação a familiares dos

homossexuais e transexuais.
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16665 - Criar centro de convivência, lazer e referéncia dos homossexuajs etransexuajs

66 - Assegurar que a orientacao sexual nâo seja fator discrin-j jnatôrio aoacesso e a permanéncia no trabaiho

67 - Impiementar prograrnas de comunicacao e campanhas de combate a
vioiêncja contra homossexuajs e discrirninacao pela orientacao sexual.

68 - Criar e manter casas-abrigo para o acoihimento dos 
homossexuajs emsituacão de risco de vida nas diferentes regioes do Estado.

69 - Criar delegacia especializada para registro das queixas de
homossexuais e transexuajs vitimas de vioiêncja.

70 - Elaborar- programas sisternátjcos nos diferentes meios de comunicacao
acerca da igualdade de direitos dos homossexuajs e transexuajs na vidapUblica e privada.

71 - Impiementar programas de estImulo co-educacao não-sexistas na rede
de ensino, que garantam a liberdade de orientacao sexual.

72 - Incluir no Piano Estadual de Direitos Humanos a proposicao de
iegisfaçao que defina e puna a discriminacao social contra homossexuajs etransexuajs garantindo:

a) o Hvre acesso dos homossexuajs e transexuals a trabaiho, escoia,
moradja, lazer, cultura e demais beneficios socials;

b) a criacão de urn corpo juridico que possa prestar assessoi-ia e
acompanhamento aos homossexuajs e transexuajs no casos de violação dosseus direitos sociajs.

Prostitujcao
73 - Criar urn corpo jurIdico para dar acompanhamento a muiher prostituida

nos casos em que ela e seus filhos e flihas sejam discriminados
74 - Firmar o cornpromisso corn a Secretarja de Estado da Saüde pela

divulgacao periádica e sistematizada dos meios de prevencao de DST/AIDS.
75 - Eiaborai- cartilhas informativas sobre os Orgãos püblicos a que se

poderá recorrer em palses estrangeiros, em caso de prostituicao forçada.
76 - Encaminhar a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos proposta de

implenientacao imediata, em todo territOrjo nacional, do mecanjsmo de
protecão referjdo na proposta anterior, estendendoo a questão do trabaiho
escravo e a outras discriminacoes

77 - Criar e fortalecer os pianos, programas e projetos governamentais derequalificaçao profissionaf de rnulheres egressas da prostituicao.
78 - Fomentar através de pianos, programas e projetos governamentais a

criaçâo ou o fortalecjmento de associacoes de mult-ieres prostjtujdas ou
egressas da prostituiçao.
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79 - Garantir ao Conseiho Estadual da Muiher dotação orçamentária a fim

de realizar campanhas de conscientizacão quanto ao uso de drogas, bern
como programas de profissionalizacão e requatificacäo profissional e
acompanhamento psicolagico das profissionais do sexo.

80 - Garantir o apoio da Comissão de Direitos Humanos para a realizacão
de urn fOrum de debates, corn a participacão de profissionais do sexo, para
discutir a Iegalizacão da profissão.

81 - Criar programas de apoio aos profissionais do sexo idosos/as que
enveiheceram na prostituicão.

82 - Implementar programas periOdicos de vigilância sanitária nos hotéis de
alta rotatividade.

Pessoa idosa
83 - Implementar o cumprimento da Lei n o 8.842, de 4/1/94, que dispöe

sobre a Poiltica Nacional da Pessoa Idosa, e do Decreto n o i .948, de 3/7/96,
que a regulamenta.

84 - Regulamentar e garantir a implementacão da Lei n° 12.666, de 4/11/97,
que dispOe sobre a PoiItica Estadual de Amparo a Pessoa Idosa.

85 - Implementar o Protocoio de lntençöes n° 19, de 23/7/96, celebrado
entre a União, por intermédio do Ministério da Previdéncia e Assistência
Social, e o Estado de Minas Gerais, através da SETASCAD, com o objetivo
de implantar e implementar a Poiltica Nacional da Pessoa Idosa no Estado.

86 - Agilizar a criaçäo do Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
87 - Estimular e fortalecer as entidades geridas pelas prOprias pessoas

idosas.
88 - Implementar, na rede pUblica, atendimento a saüde integral do idoso,

garantindo serviços multidisiciplinares especializados.
89 - Implantar, em parceria corn os rnunicIpios, areas de lazer, esporte,

cultura e vivéncias educativas que estirnulem a participacão e facilitem a
integração das geracöes.

90 - Possibilitar que o asilarnento, quando necessário, seja realizado
prOximo a residência da pessoa idosa, respeitando Iaços culturais, farniliares
e afetivos.

91 - Veicular permanentemente nos meios de comunicacâo oficial do
Estado propaganda informativa sobre PolItica Nacional da Pessoa Idosa.

92 - Criar urn corpo jurIdico para prestaçäo de assistência e informacOes as
pessoas idosas sobre corno agir em casos de pressao familiar religiosa, entre
outras, inclusive sobre o destino de seus bens.

93 - Instituir mecanisrnos legais para que as verbas estaduais sejam
obrigatoriamente destinadas aos Fundos Municipais da Assistência Social e
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que Os Conseihos Municipais do Idoso sejam responsáveis pela fiscalizaçao
desses recursos.

94 - Garantir as pessoas idosas em stuaçäo de pobreza o Beneficio de
Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)
e fazer gestOes para ampliar a renda minima para o recebimento desse
beneficio.

Criança e adolescente
Educação
95 - Atender integralmente a criança e ao adolescente em escolas e centros

de convivéncia.
96 - Respeitar o direito de educaçao para todos, sem discriminação, seja

pelas condiçöes fisicas, mentais, emocionais, sensoriais, sociais, raciais,
culturais, aos portadores do virus HIV e outros.

97 - Garantir atendimento psicopedagOgico as crianças e aos adolescentes
corn distürbios de aprendizagem, utilizando-se recursos da rede püblica em
parceria corn profissionais e instituiçOes da area.

98 - Implantar e implementar prograrnas voltados para a educacâo familiar
escola de pals.

99 - Prornover a articulaçào sistemática entre as acöes das areas da
educaçao, saáde, assistência social, cultura, esporte e lazer no processo
educacional da criança e do adolescente.

100 - Promover a inclusâo obrigatoria nos curriculos escolares do ensino
fundamental e médio, de estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente e
de conteUdos pertinentes a criança e ao adolescente portadores de
deficiência e de sofrirnento mental, a educaçao sexual, as drogas e aos
direitos humanos.

101 - Criar currIculo funcional para crianças e adolescentes portadores de
deficiência e de sofrimento mental.

102 - Garantir aos rnunicIpios condiçöes para execuçâo da educaçao
básica - 0 a 14 anos - em especial no processo de municipalizaçao
(Educacão Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Especial). 	 -

103 - Reestruturar a escola regular, em termos de organização fisica,
capacitação de recursos humanos e adaptação do curriculo escolar, tendo
em vista o atendimento a toda e qualquer criança e adolescente.

SaUde
104 - Exigir o cumprimento da garantia e da prioridade de acesso da criança

e do adolescente aos serviços de saüde, püblicos e de releväncia püblica.
105 - Reorganizar os serviços de saUde, estabelecendo parcerias corn a

area da educação e corn a sociedade civil, para o desenvolvimento de
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campanhas educativas de medicina preventiva e popular.

106 - Assegurar a criança e ao adolescente atendimento odontológico em
seus aspectos preventivo, curativo e em caráter de urgência, através da rede
püblica de saüde e em parceria corn escolas, creches e instituiçöes de apoio
A crianca e ao adolescente.

107 - Garantir o atendimento ambulatorial e dorniciliar a crianças e
adolescentes portadores de HIV, de deficiência e de sofrimento mental,
substituindo instituicoes que reproduzem urn modelo segregador e
assistencialista por estruturas inclusivas.

108 - Implementar, nas UBS, em parceria corn as areas de saUde,
educacâo, assistência social, organizacöes da sociedade civil e movimentos
de muiheres, politica que garanta urn trabalho continuado de prevencäo da
gravidez precoce, informacão sobre os direitos reprodutivos e métodos
contraceptivos, doencas sexualmente transmissiveis, AIDS e do uso de
drogas na infância e adolescéncia.

109 - Promover a capacitacao dos profissionais da saUde numa abordagem
multidisciplinar.

110 - Criar sistema de parceria continua entre postos de saüde e escolas.
111 - Garantir atendimento oftalrnolOgico a criança e ao adolescente

utilizando-se os recursos da rede püblica em parceria corn as instituiçOes da
area.

112 - Garantir o cumprimento do art. 12 do Estatuto da Crianca e do
Adolescente - ECA -, que estabelece o direito de acompanhamento por urn
dos pais ou responsável, no caso de internacäo hospitalar de crianças e
adolescentes.

Trabalho infanto-juvenil
113 - Criar e fortalecer, em especial na area rural, programas de apolo

sôcio-familiar em todos os niveis, tais como: geraçâo de trabaiho e renda,
qualificaçâo e orientacão profissional, renda minima, assistência juridica,
orientação familiar, lazer, esporte e cultura.

114 - Profissionalizar o adolescente, criando e reestruturando entidades e
programas de forma a adequá-los as novas exigências do mercado de
trabalho e aos interesses dos adolescentes e da sociedade.

115 - Tornar obrigatório que os sisternas oficiais de formacäo profissional -
SENAI, SENAC, SENAR E SENAT cumpram suas finalidades legais,
ampliando o nümero de atendimentos, de forma integralmente gratuita,
especialmente para os jovens de classes sociais menos favorecidas, inclusive
os de baixa escolaridade e prestando efetiva forrnação profissional, em
consonância corn a Convenção n o 142 da Organizaçâo lnternacional do
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Trabalho - OIT, ratificada pelo Brasil.
116 - Promover campanhas educativas para erradicaçao do trabalho infantil

e proteçâo do trabaiho do adolescente, incorporando denüncias de abusos
praticados contra crianças e adolescentes no mundo do trabaiho, em nivel
nacional e internacional.

117 - Realizar campanhas de sensibilizaçâo e mobilizaçao social, pela
erradicaçao do trabalho infantil e ratificaçâo, pela união, da Convençào 138
da Organizaçao Internacional do Trabalho - OIT.

118 - Estabelecer o diálogo sistematizado entre os conselhos de direitos e
Os conseihos da educação, buscando influir no Ministério e na Secretaria de
Educaçao na adocao de mecanismos de revisão da Lei de Diretrizes e Bases
da Educaçäo Nacional, de modo a assegurar ao adolescente educação
integral e profissionalizaçao.

119 - Implementar a educaçao em tempo integral, considerando a totalidade
da criança e do adolescente em seus aspectos culturais, lüdicos, fisicos,
mentais e emocionais.

120 - Promover açOes junto ao Ministério do Trabaiho para que
desempenhe seu papel institucional, fiscalizando de forma sistemática e
rigorosa, combatendo o trabalho da criança, protegendo o trabalho
adolescente e implementando politicas pUblicas de emprego, formação e
orientaçào profissional.

121 - Criar a Coordenadoria Estadual das Promotorias dos Direitos da
Criariça e do Adolescente no Ministério Püblico.

122 - Reestruturar ou criar programas de atendimento sOcio-educativo em
meio aberto para a criança e o adolescente, garantindo a qualidade, a
diversidade de atividades adequadas a sua formaçào integral (lazer, cultura,
reforço escolar, valores éticos, etc.) e a iritegraçâo corn a famulia, na
perspectiva de prevenir a ocorrência do trabaiho infantil e promover a
escolarizaçao.

123 - Garantir, no processo licitatório, a obrigatoriedade de comprovaço,
por parte das empresas, da não-utilizaçao de mão-de-obra infantil.

124 - Propor e acompanhar a regulamentação do art. 66 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, para dar efetividade a norma estatutária, no âmbito
de uma poiltica nacional de readaptação e capacitação profissional e de
emprego, inspirada no principio da igualdade de oportunidades entre os
adolescentes portadores de deficiência e os demais.

125 - Exigir o cumprimento do art. 68 do Estatuto da Criança e do
Adolescente e o acompanhamento de sua aplicação dando-se ênfase ao seu
§ 10, no sentido de se garantirem os direitos dos adolescentes que participam
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de programa social baseado no trabaiho educativo.

126 - Criar lei que obrigue as empresas com mais de 100 funcionários a
desenvolver programas de forrnação técnica e profissional para adolescentes,
respeitando os direitos previstos na CLT.

127 - Incentivar os municipios a criarem mecanismos de erradicacão do
trabaiho infantil, através do acréscimo de verbas e outros beneficios.

128 - Oferecer incentivos fiscais as empresas que criarem programas
profissionalizantes para adolescentes dentro dos princIpios legais
preconizados pelo ECA.

129- Garantirjornada maxima de 4 horas diárias e 20 horas semanais para
o adotescente trabalhador, promovendo a alteracäo pertinente dos
dispositivos da CLT.

Violéncia doméstica
130 - Criar rede social de apoio ao combate a violência doméstica,

incumbindo os conseihos de direitos OU os tutelares de:
a) - elaboraçao de diagnOstico situacional da violência doméstica contra

crianças e adolescentes;
b) - elaboraçao de diretrizes para o estabelecimento de politicas püblicas de

combate a violéncia domestica;
c) - monitoramento das organizacöes governamentais e näo

governamentais, na execução de acoes e programas de combate a violência
domestica;

d) - sensibilizaçâo de outros conseihos sobre violência doméstica, de modo
a ampliar a visibilidade do problema de forma integrada.

131 - Criar parcerias corn organizaçöes governamentais e näo
governamentais, para construção de espacos formativos e informativos sobre
violência doméstica, o papel da famIlia em relacao a imposiçâo de limites para
crianças e adolescentes e prornover campanhas educativas sobre condutas
adequadas ante a suspeita de violéncia doméstica, definindo competências.

132 - Implantar e implementar polIticas püblicas de orientaçâo e apoio
sócio-familiar, extensivas as familias em situação de violência doméstica.

Abuso e exploraçâo sexual
133 - Criar e implantar delegacias especializadas em crimes praticados

contra crianças e adolescentes em sedes e comarcas de entrâncias
intermediária e final.

134 - Organizar açOes que reivindiquem mudança no código penal, para
tornar inafiançáveis os crimes praticados contra crianças e adolescentes, bern
como o de corrupçao de menores, tipificado no art. 10 da Lei n° 2.252, de
1954.
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135 - Ampliar os programas do orientação afetivo-sexual nas escolas e

outras entidades, incluindo-os no curriculo das escolas da educação infantil
ao ensino médio, estendendo-os as farnilias.

136 - Desenvolver pesquisas sobre a incidéncia do abuso, violência e
exploração sexual contra crianças e adolescentes, a firn do planojar as acöes
corn base nas real idades individual, familiar e social.

137 - Criar urn banco de dados nos municipios, corn atualização
permanento, sobro o diagnóstico preciso das condiçoes a quo são
submetidas crianças o adolescontes, para tornadas de docisôes e
implantaçao das politicas especIficas da area.

138 - Criar o prornover cursos do capacitação profissional nas areas do
saUde, educaçâo, assisténcia social, sogurança püblica, conseihos tutelares,
Ministério Püblico, Justiça da lnfãncia e da Juventude, ONGs o OGs quo
trabalhem corn crianças e adolescontes, incluindo abordagem, identificaçâo,
atendimento, encarninhamento e tratarnento das vItimas do violência o
exploraçao sexual, visto ser necessária forrnaçao especializada em abuso
sexual infantil.

139 - Divulgar estatIsticas oficials quo apontem o problema do abuso e
exploração sexual do crianças e adolescentes em Minas Gerais.

Drogas
140 - Lovantar todas as entidades do Estado do Minas Gerais quo atuarn na

area de recuperação de crianças e adolescentes drogaditos.
141 - Garantir apolo técnico e financeiro aos programas do combate as

drogas.
142 - Elaborar politica estadual de prevenção, combato e recuporação do

usuários de drogas, em parceria corn as entidades que atuarn na area,
criando centros do atendirnento clinico corn internamento, nos casos em quo
for necessário, inclusive para o sexo feminino.

143 - Priorizar acöes de repressão aos traficantes quando estivorem
envolvidos crianças e adolescentes.

144 - Criar programa do orientação e acompanhamento familiar para
atuação nas escolas e na comunidade.

Adolescente autor de ato infracional
145 - Implantar politica de atendimento ao adolescento a quern so atribua

autoria de ato infracional, em consonáncia corn as novas diretrizes
estabelecidas polo CEDCA, provendo-se vagas para adolescentes do sexo
feminino.

146 - Priorizar programas que privilegiern a aplicação de medidas sOcio-
educativas nao privativas de liberdade, para adolescentes autores do ato

173

infracional.
147 - Agilizar o atendimento inicial do adolescente a quem se atribua autoria

do ato infracional, através do plantão interinstitucioflal.
148 - Doterminar o funcionamento irnediato do Plantào Interinstitucioflal, em

Belo Horizonte e nos municIpios sede do comarcas.
149 - Implantar/implementar programas sócio-educativoS para atender

adolescentes em meio aberto, como centro de juventude, em apoio a famIlia o
a escola, em consonância corn diagnósticos municipais e diretrizes
estabelecidas pelos conselhos de direitos.

150 - Conscientizar a sociedade, através do todos os meios de
comunicacão, sobre a aplicacão das rnedidas sôcio-educativas, a fim de
eliminar idéias distorcidas a respeito do Estatuto da Crianca e do Adolescente
por meio do divulgacãO didática permanente.

151 - Ampliar espacos fôruns para discussão popular das questöes quo
envolvarn crianças e adolescenteS, bern como o cumprimento do ECA como
câmaras técnicas, ciclo de debates e outros.

152 - Criar sossöes permanentes na Assembléia Legislativa do Minas
Gerais, para discussão, conscientizacão e divulgacão dos direitos da crianca
o do adolescente, corn base na legislacãO em vigor.

153 - Capacitar policiais civis e militares em todas as instâncias, para
abordagem e atendimento de crianças e adolescentes na rua, para quo seja
dado o tratamento digno e respeitosO a que tern direito (estender a atuacão
do Grupo Especializado do Atendimento a Crianca e ao Adoloscente de Rua -
GEACAR - PMMG -, a comarcas de entrâncias intermediárias e finais).

154 - Incluir o estudo do Estatuto da Crianca e do Adolescente no curriculo
escolar dos ensinos fundamental, médio e superior, tendo-o corno obrigatóriO
no currIculo do Curso de Direito.

155 - Exigir a aplicacão correta das medidas sócio-educatiVas previstas no

ECA.
156 - Capacitar pessoal para acompanhamento do processo educativo do

adolescentes corn rnedidas sOcio-educativas (monitorameflto, avaliacãO e

reavaliaçao).
157 - Envolver as universidades nos projetos pedagógicos, na capacitacãO

do pessoal, para parceria técnica e outras açöes para atendimento a criancas
e adolescentes em situação pessoal o social de risco.

158 - Capacitar profissional da area de Direito para atuação na defesa dos
direitos da criança e do adolescente.

159 - Criar Defensoria PUblica para prestar atendimento especIfico ao
adolescente autor de ato infracionat.
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160 - Mobil izar o Poder Judiciário, o Ministérjo Püblico e o governo estaduaj

para criaçâo no Estado de Minas Gerais de varas e promotorias da criança e
do adolescente e de delegacias especialjzadas para atendimento de
adolescente autor de ato infracional, conforme previsto no ECA.

161 - Criar equipe multiprofjssional composta por psicólogos, pedagogos,
assistentes sociais entre outros, para orientaçao e acompanhamento
periOdico de adolescentes e suas familias durante e após o cumprirnento das
medidas SOcio-educatjvas (prestaco de servicos a comunidade, internacao
em estabelecirnento educacional liberdade assistida).

Meios de comurlicaçao social
162 - Disponjbjlizar informacoes estrategicas relacionadas as politicas

pUblicas direcionadas para a criança e o adolescente, através da Rede
Brasijeira de lnformacao e Docurnentacao sobre a lnfâncja e Adolescêncja -
REBIDIA.

163 - Mon itorar permanentemente a midia impressa e eletrônica, no sentido
de veicular informacoes e trabaihar a opiniao püblica em relação aos direitos
da criança e ao adolescente.

164 - Destinar verbas pUblicas para a veiculacao de propagandas do
Estatuto da Criança e do Adolescente

165 - Criar no ordenamento jurIdico normas para efetiva fiscalizaçao emeios de repreensâo, visando impor limites a midia na transrnissào de fumes,
anUncios e programas que contribuam para divulgacao de toda forma
violéncia, pornografia uso de droga, suicidio, etc.

166 - Incentivar as producoes culturais de cunho educativo para crianças e
adolescentes, resgatando o lüdico corno valor importante para 0desenvolvimento da infáncia.

167 - Envidar esforços, junto aos Orgaos competentes e 6 socjedade civil,
no sentido de regulamentar o art. 224 da Constitujcao Federal, para a criação
de urn Conselho de Comunicacao Social, paritário e dernocrãtico, presente
nos trés nIveis federativos, corn poderes deliberativos no que concerne aavaliaçao critica, do ponto de vista ético, das programaçoes veiculadas poremissoras de radio e televjsâo.

Conselhos tutelares e de direito

168 - Atuar junto ao Congresso Nacional para alteraçao do art. 134, do
ECA, dando-Ihe a seguinte redacao: "Art. 134 - Lei Municipal disporá sobre o
local, dia e horário de funcionarnento do Conseiho Tutelar, férias, 13 1 salãriode seus componentes, e dá outras providéncias"

169 - Ampliar, através da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia
Social, da Criança e do Adolescente - SETASCAD e da Secretaria de Estado
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de Justica e de Direitos Humanos, os prograrnas de assessoria e
monitoramento nos rnunicIpios integrantes das regionais, para criação e
potencializacão de conseihos municipais, tutelares e fundos dos direitos da
crianca e do adolescente, promovendo cursos, orientação técnica e jurIdica,
produzindo material de capacitação, estabelecendo parcerias corn outras
instàncias de referência corn a capilaridade em nIvel estadual, a exemplo da
Associaçao dos Conselhos Tutelares - ACONTEMG e da Frente de Defesa
dos Direitos da Crianca e do Adolescente - FDDCA.

170 - Promover articulacão entre os diversos segmentos sociais, conseihos
tutelares, conselhos municipais, estadual, ACONTEMG e ONGs, clareando e
divulgando suas atribuiçöes e buscando a criaçäo, o fortalecimento e a
implementacão dos fOruns regionais e dos conselhos de direitos da crianca e
do adolescente.

171 - Incluir, nos instrumentos cabiveis, corno critério de liberacão de
recursos aos rnunicIpios a irnplantação e o funcionamento dos conselhos
tutelares e conseihos de direitos da crianca e do adolescente.

172 - Comprometer-se corn a parceria entre o CEDCA e o CONANDA para
a representacão junto ao Ministério PUblico, que visern denunciar a ornissão
dos rnunicIpios quanto a criação, implantação e operacionalizacão dos
conseihos de direitos tutelares e fundos, para que sejam tomadas as medidas
judiciais cabIveis.

173 - Implantar urn sistema ünico de registro, inforrnatizando os conselhos
tutelares e avaliando o uso do Serviço de Informaçào para a Infancia e a
Adolescência - SIPIA, Ministério da Justica.

174 - Apoiar e fazer gestöes para que as leis rnunicipais, na constituiçäo
dos conseihos municipais de direitos e conselhos tutelares obedeçarn as
peculiaridades de cada municIpio, garantindo cornposição, critérios de
escolha, remuneracào dos conseiheiros tutelares, vinculacão, recursos e
benefIcios.

175 - Apoiar e fazer gestoes para que as leis municipais garantam, no
processo de escolha dos conselheiros tutelares, a obrigatoriedade de
conhecimento do ECA, em avaliação especIfica.

176 - Criar mecanismos de divulgaçâo do ECA, dando ênfase aos arts. 204
e 227, da Constituicão Federal de 1988, bern corno as atribuicöes dos
conseihos tutelares.

177 - Veicular artigos do ECA e da Constituição Federal de 1988 em
impressos de tarifas püblicas, contracheques e em todos órgâos da midia.

178 - Celebrar convénios corn a Receita Federal visando a liberaçao de
veiculos e equipamentos apreendidos para serem utilizados pelos conselhos
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tutelares. 	 176

179 - Garantir funcionarnento dos conseihos tutelares em tempo integral,
dotando-os da infra-estrutura necessária (telefone, carro, etc.) e assessoria
de uma equipe técnica mantida pelo poder pblico municipal.

Fundos e financiamentos
180 - Estabelecer, através do CEDCA e dos Conselhos Municipais,

juntamente corn o Judiciário, urn fluxo de informaçoes, visando divulgar
esclarecirner,tos quanto aos processos de recolhimento de multas a serem
destinadas ao FIA e a forma de repasse.

181 - Destinar os recursos ora designados de subvenção social, a serem
distribuIdos por parlamentares, nas trés esferas de governo (federal, estadual
e municipal) diretarnente aos fundos de assisténcia social e da infância e
adolescéncia, através de articulaçao dos conselhos de direitos e da
Assisténcia Social.

182 - Destinar aos fundos estaduais 2% dos recursos arrecadados através
de campanhas em ãmbito nacional em name da criança e do adolescente,
como por exemplo as arrecadados pelo UNICEF.

183 - Garantir que as recursos destinados ao atendimento da criança e do
adolescente sejam administrados pelo Fundo do Direito da Criança e do
Adolescente, em ârnbito municipal e estadual, corn prestaçao periódica de
contas pelos órgãos gestores.

Povos indigenas
184 - Garantir dotação orcarnentária para a viabilizaçâo das propostas

discutidas na Comissão Estadual de Assuntos IndIgenas.
185 - Gararitir a presença e a participação da representaçao indIgena em

todos os fóruns estaduais que tratem das questöes indigenas.
186 - Buscar a empenho dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

junta ao Congresso Nacional na aprovaçao do Estatuto das Sociedades
Indigenas e na ratificaçao da Convenção 169 da O.I.T..

Educaçao 	 -

187 - Basear a educaçao escolar indIgena em Minas Gerais no princIpio
geral da garantia aos povos indigenas de educaçao escolar especifica,
diferenciada, multilIngue e intercultural, oferecendo conhecirnentos
necessárias para que possam defender seus interesses em condicöes de
igualdade corn as demais cidadãos.

188 - lmplantaçao de cursos de qualificacão profissional através do FAT,
para capacitaçao e formação de agentes indIgenas nas areas de técnico
agricola (plantio, coiheita e armazenamento), técnico em enfermagem e
agente comunitário. Tais cursos devem também ser especificos e
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diferenciados para cada etnia, respeitando-se as diferenças culturais e
lingüIsticas.

189 - Promover a implantaçao do NOcleo de Educação Escolar Indigena
(N EEl).

190 - Dar continuidade ao programa de implementacão de escolas
indIgenas, contemplando a formação escolar de 51 a 8a series e do ensino
media e garantir a continuidade do Programa de Formação de Professores
IndIgenas.

191 - Implernentar a construcão, a reforma e a ampliação dos prédios
escolares nas areas indIgenas, segundo padrOes arquitetOnicos e
construtivos que expressem fisicamente a respeito as diferencas de tradiçães,
conhecimentos e valores de cada etnia.

192 - Sugerir que seja incluido no curriculo escolar do ensino fundamental
da populacão não indigena a ensino sobre as valores, as crencas, os hábitos,
a cultura e a história dos povos indigenas.

Saüde
193 - Garantir que a atuação na area de saide tenha as seguintes

objetivos: contribuir para a promocão, a recuperacäo e a defesa da vida,
buscando desenvolver a saüde integral dos povos indigenas, respeitando sua
cultura, corn acöes que fortaleçam sua resisténcia e autonomia, por meio do
apoio a sua própria capacidade de promocão de saüde, tanto nos sistemas
tradicionais como nas formas complementares de atencäo a saüde colocadas
a sua disposiçao.

194 - Garantir, par meio de dotaçäo orçamentária especifica, a
funcionarnento do Nücleo Interinstitucional de SaUde Iridigena - NISI, coma
forma de democratizar e efetivar politicas de sat:ide para as comunidades
indigenas.

195 - Promover a formação, a capacitação, a acornpanhamento e a
contrata(;ão de agentes indigenas de saüde, sobretudo de enfermeiros e
parteiras.

196 - Implementar açães de saneamento básico e vigilância sanitária em
todas as areas indIgenas.

197 - Garantir a execucão das propostas aprovadas na II Conferéncia
Nacional de SaUde IndIgena, cujas principais diretrizes são:

a) major participação dos indios em todas as instâncias decisOrias no que
diz respeito a saOde;

b) reconhecimento e respeito a medicina tradicional;
c) garantia do direito intelectual sabre suas práticas e seus conhecimentos

medicos;
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d) formaçao de agentes de saüde indIgenas;
e) criação dos distritos sanitários especiais indigenas.
198 - Garantir a continuidade da doação da cesta básica de medicarnentos

aos povos indigenas.
199- Estender e adaptar a Projeto Medico de FamIlia aos povos indigenas.
200 - Estender as projetos de internato rural (residência) de estudantes de

medicina, odontologia e superior de enfermagem as demais areas indigenas,
a exemplo do projeto referencial já executado junta aos pataxós por
faculdades e escolas superiores de methcina, enfermagem e odontologia,
ptblicas ou particulares.

Questâo fund iária
201 - Sugerir a colocaçâo de cercas de divisas, lançadas de acordo corn as

marcos das coordenadas UTM, para que sejam garantidas as demarcaçoes
das terras indigenas.

202 - Apoiar e cobrar as acöes de cornpeténcia exciusiva da Uniào,
principalmente no que tange ao direito e sabre as terras que tradicionalmente
ocupam, bern coma a sua proteçãa.

203 - Solicitar ao Poder Executivo que a Estado, par melo de suas
secretarias, atue de forma sistemática na promoção do reassentarnenta de
nãa-Indios, apOs a retirada dos mesmos de areas indIgenas, em parceria corn
o governo Federal, respeitando as critérios estabelecidos pelo INCRA para
definiçäo da papulaçäo-alvo da reforma agrária.

Desenvolvimento ambiental
204 - Pramover permanente fiscalizaçào e preservaçäo do patrimãnia

natural das areas indIgenas.
205 - Promover a implementaçao de acoes de educaçãa ambiental e

programas de recuperaçäo de areas degradadas: solo, recursos hidricos,
flarestas e autras.

206 - Prarnover a capacitaçâa e a forrnaçâo de agentes indigenas, a partir
das especificidades de cada area, corn a objetivo de gerar autonomia.

207 - Promover a prestação de serviças da Assistência Técnica e Extensão
Rural - ATER, de forma a respeitar as conhecimentos tradicionais e a
diversidade cultural; assegurar que a assistência técnica e a extensionismo
rural sejam implementados par equipe interdisciplinar, corn dedicação
permanente e em sintonia corn a restauraçao e a preservaçâo do meio
ambiente.

208 - Apoiar, junta as comunidades indigenas, a desenvolvimento de
projetos produtivos auto-sustentávejs do panto de vista econOrnico, arnbiental
e cultural, priarizando a recuperaçao de areas degradadas. Os projetos
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devem ser elaborados corn a participação das comunidades, respeitando a
especificidade de cada povo, de cada região e das formas tradicionais de
sustentação. Torna-se necessário urn prévia diagnostica sOcio-ambiental,
elaborada em parceria corn órgãos afins, par meio de canvênios corn
universidades e centras de pesquisas.

Assistência social
209 - Garantir as populacoes indIgenas assistência social ampla e

continuada, de forma a assegurar sua reprodução fisica e cultural.
210 - Promover a divulgacãa de informacöes sabre as populaçöes

indigenas e as seus direitos, principalmente nas escolas e nos meias de
comunicaçâa, coma forma de eliminar a desinforrnacäo.

Seguranca
211 - Estabelecer parceria corn Orgãas integrantes do sistema de defesa

social e exigir a sua participacão efetiva para a apoio e a protecàa dos povos
indigenas.

212 - Estabelecer projetos corn as órgãos de seguranca e entidades
qualificadas em direitos humanas visanda a defesa dos pavos indIgenas.

213 - Prornover a cooperaçâa dos órgäos de vigilância sanitária atuantes
em Minas Gerais para arientar a populacão na restricào da venda de álcool as
comunidades indigenas, para prevenir problemas referentes ao alcoolisma
indigena.

214 - Apaiar a regulamentacào do poder de poilcia da FUNAI e ministrar
cursos de formaçaa qualificada para seus agentes.

Portadores de HIV
215 - Criar e implementar politicas ptblicas estaduais de assisténcia e

pramocãa da saüde, tendo em vista a prevencäo das DST e AIDS, o
atendimenta e a inclusãa social de pessoas partadaras, nos seguintes termos:

216 - Garantir a acesso a educacãa e a informaçäo sabre saüde sexual,
DST/AIDS a toda a populaçãa:

217 - Irnplementar programa de educaçâo continuada em tods as escalas
e na comunidade em geral, voltado para a promacâo da saüde em relacào a
DST/AIDS , promovenda acöes solidárias e nâa discriminatOrias no sentido
pleno da cidadania.

218 - Implementar campanhas de informação coma suporte a educaçãa
continuada, através de espaco adequado na midia, corn periodicidade
constante e em horário compativel corn a segmenta etário e social a ser
influenciado.

219 - Garantir a acesso a recursas profissionais e materiais, didaticos e
preventivas, para atender aos programas de educação continuada e as

I'
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campanhas de informacao.

220 - Criar mecanismos legais para a implantação I implernentação de
programas de redução de danos.

221 - Criar programas de prevenção e capacitação que trabalhem a idéia de
multiplicadores e amigos terapêuticos (ONGs) nos diversos grupos etários e
sociais.

222 - Garantir a todos Os portadores de HIV/AIDS o acesso a tratarnento
continuado ea medicação necessária, em tempo hábil.

223 - Disponibilizar e agilizar o acesso aos medicamentos, aos exarnes e ao
material preventivo (preservativos, seringas e agulhas descartáveis e gels
lubrificantes).

224 - Conceder passe Iivre em transportes coletivos as pessoas corn AIDS,
de baixa renda.

225 - Disponibilizar e agilizar internaçöes hospitalares nas instituiçöes
püblicas.

226 - Garantir pronto atendimento nas instituicöes hospitalares püblicas.
227 - Recrutar e capacitar profissionais de saüde em nürnero suficiente

para atender a demanda, assegurando a esses profissionais condiçöes
adequadas de trabalho.

228 - Capacitar, em nivel regional, de pessoal para atendimento aos
portadores de HIV/AIDS, sendo conferido a estes direito de opcäo quanto ao
local de tratarnento, promovendo assim a descentralização dos serviços, de
acordo corn a demanda das regiöes.

229 - Garantir pessoal nos centros de atendimento aos portadores de
HIV/AIDS, nos IaboratOrios da Rede Nacional para exame de carga viral do
Estado, nos hospitals —dia e no atendirnento domiciliar, assegurando a
implantação e/ou funcionamento completo desses serviços.

230 - Garantir apoio e acompanhamento psicossocial aos farniliares de
portadores de HIV / AIDS.

231 - Garantir o direito a testagem anti-HIV, de forma voluntária,
espontânea e anônima a toda a populaçäo.

232 - Disponibilizar centros de testagem compostos por equipes
interdisciplinares treinadas e capacitadas.

233 - Garantir oferta de aconseihamento pré e pós teste anti- HIV, vinculada
a todo o processo de diagnóstico, seja na rede püblica ou privada.

234 - Garantir o encaminharnento das pessoas diagnosticadas coma
portadoras de HIV aos serviços de referéncia.

235 - Garantir cumprimento de todos as mecanismos legais que proibem a
testagem compulsória.
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236 - Fomentar pesquisas e estudos sobre HIV/AIDS.
237 - Garantir que seja vedada qualquer espécie de discriminacao das

pessoas que vivem corn HIV /AIDS e que Ihes seja Iivre o acesso ao trabalho,
a escola, a moradia, ao lazer e aos dernais benefIcios soclais.

238 - Assegurar a rnulher corn HIV / AIDS acesso a informaçoes sobre
saüde reprodutiva, oferecendo-Ihe aconselharnento medico e psicossocial e
garantindo-Ihe poder de decisão em relacão a maternidade.

239 - Garantir a reativacão da Comissão Estadual de Controle de HIV/AIDS,
corn a participação de entidades comunitárias e de instituicöes de saüde, de
modo a subsidiar a efaboracão de polIticas püblicas voltadas para o tema.

240 - Divulgar para a populacao as garantias processuais dos direitos
fundamentais, no intuito de conscientizá-la sobre as mecanismos legais que
podem ser utilizados para exigir do governo e da administraçao pUblica o fiel
cumprimento de suas funçöes.

241 - Prever recursos orçarnentários para execução dos encaminhamentos
e prograrnas relativos aos portadores de HIV / AIDS aprovados neste
seminário.

Portadores de sofrimento mental
242 - Regulamentar irnediatamente a Lei Estadual n o 11.802, de 1995, que

dispöe sobre a promoção da saUde e reintegraçao social do portador de
sofrimento psiquico, regulamenta as internaçöes involuntárias e determina a
implantação de acöes e serviços de saüde mental substitutivos aos hospitals
psiquiátricos e a extincão progressiva desses; regulamenta as internaçoes
especialmente a involuntária, e dá outras providências.

243 - Apoiar a projeto de lei proposto pelo deputado federal Paulo Delgado
que trata da reforma nacional psiquiátrica, na forma original, em tramitação no
Congresso Nacional.

244 - Capacitar profissionais que atendam as novas demandas advindas da
Lei no 11.802, de 1995, visando a formacão de equipes multidisciplinares e a
formaçâo de parcerias nas areas de saUde, educacão e serviço social.

245 - Realizar em todo a Estado campanhas de divulgação da Lei no
11.802, de 1995, através de cartilhas e dos meios de comunicaçâo social.

246 - Divulgar as novas formas de tratamento para portadores de
sofrimento mental, as possibilidades de convivéncia e reintegraçâo social,
bern como denunciar a existéncia de instituiçoes de caráter manicomial que
reproduzem a Iôgica da segregação.

247 - Garantir aos portadores de sofrimento mental, internados em hospitais
psiquiátricos e similares, a visita regular de familiares e amigos, vedando a
exposição destes a revistas e situaçöes constrangedoras.
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248 - Incluir os portadores de sofrimento mental na pauta de discussão e

nas reivindicacoes sobre direitos humanos.
249 - Redirecionar os recursos financeiros aplicados em internacôes

psiquiátricas, para irnplantaçao de serviços substitutivos ao modelo
manicomial, já especificados na Lei n o 11.802, de 1995.

250 - Promover urn trabaiho integrado medico, juridico e parlamentar para a
reavaliacao do tratamento dispensado pelo ordenamento juridico ao portador
de sofrimento mental, corn perspectivas de alteraçao dos côdigos penal e
civil, dando atençâo especial as questôes da inimputabilidade, da medida de
segurança e da impropriedade de termos relativos aos portadores de
sofrimento mental.

251 - Realizar cursos de capacitacao de profissionais da rede pUblica de
saUde mental e educaçao para trabalhar no novo modelo.

252 - Divulgar nos serviços de saücie e nas escolas, em local visivel, a
"Carta de Direitos e Deveres dos Usuários de Serviço de SaCide Mental".

253 - Divulgar para a populaçâo as garantias processuajs dos direitos
fundarnentais, no intuito de conscientizá-la sobre os mecanismos legais que
podem ser utilizados para exigir do governo e da administraçao püblica o fiel
exercicio de suas funcOes.

254 - Prever recursos orcamentarios para execuçâo dos encarninhamentos
e programas relativos aos portadores de sofrimento mental aprovados neste
seminário.

Usuários de Drogas
Prevençao

255 - Estabelecer parcerias corn as ONGs envolvjdas em programas de
prevençao e tratamento do usuário de drogas.

256 - Criar lei que conceda incentivo fiscal a empresas e pessoas
interessadas em desenvolver programas educativos continuados sobre
drogas.

257 - Transferir a gestão do Fundo Estadual de Prevençao, Fiscalizacão e
Repressão de Entorpecentes da Secretaria da Fazenda para a Secretaria da
Justiça.

258 - Criar urn conselho corn representantes de entidades governamentais
e de ONGs que atuem na area de drogas, para gerenciar Os recursos
oriundos do Fundo Estadual de Prevençao, Fiscatizacâo e Repressao de
Entorpecentes.

259 - Destinar urn percentual do IPI sobre a venda de tabaco e álcool, bern
como os bens apreendidos no combate ao tráfico para o Fundo Estadual de
Prevencao, Fiscalizacao e Repressao de Entorpecentes.
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260 - Elaborar campanhas publicitárias e educativas de esctarecirnento e

mobilização comunitária em todo o Estado, em horário cornpatIvel corn o
segrnento etário e social a ser influenciado.

261 - Sancionar e/ou regulamentar leis que tratam da obrigatoriedade do
ensino sobre tabaco, álcool e drogas lIcitas e ilIcitas, em nivel de ensino
fundamental, médio e nos cursos de formação de professores, corn enfoque
especial na construção da cidadania.

262 - Oferecer treinamento e capacitacäo aos professores do ensino
fundamental e médio da rede pUblica e privada, por meio de parcerias corn
centros de referência, cabendo a estes traçar diretrizes básicas, prestar
assessoria, criar e distribuir material educativo para o trabalho desenvolvido
nas escolas.

263 - Autorizar a implantacão de programas de reducão de danos como
medida de satde pUblica na prevencäo do HIV/ AIDS entre usuários de droga
injetável e outros usuários de droga.

264 - Fomentar pesquisas e criar programas de coleta de dados que
reflitam a situação dos usuários de drogas no Estado de Minas Gerais.

265 - Sancionar e regulamentar dispositivos legais que coIbam 0 uso do
álcool por grupos sociais especificos: adolescentes, trabalhadores em serviço
e motoristas.

266 - Proibir a divulgaçào de publicidade sobre bebidas alcoólicas e fumo
nos rneios de comunicaçâo.

267 - Fiscalizar a venda de medicamentos psicotrôpicos e revisar
periodicarnente a lista de medicamentos que exijam prescricao médica,
especialmente aqueles sob controle especial (tarja preta), incluindo, sempre
que necessário, novas drogas.

Tratamento e reinserção social
268 - Atribuir ao Estado responsabilidade pela qualidade do tratamento

oferecido aos usuários de drogas ou álcool.
269 - Disponbilizar e agilizar o uso de material preentivo como

preservativos, agulhas e seringas descartáveis.
270 - Recrutar e capacitar profissionais de saUde em nUrnero suficiente

para atender a demanda, assegurando a esses profissionais condiçöes
adequadas de trabalho.

271 - Capacitar, em nivel regional, pessoal para o atendimento dos usuários
de drogas álcool e tabaco, sendo conferido a esses o direito de opcâo quanto
ao local de tratamento, promovendo assim a descentralizaçäo dos serviços,
de acordo corn a demanda das regiöes.

272 - Disponibilizar e agilizar as internacöes hospitalares para os usuários
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273 - Garantir o pronto atendimento nas instituiçöes hospitalares ptblicas
aos usuários de drogas ou álcool.

274 - Assegurar- a implantaçao e o funcionan-iento completo dos hospitais-
dia no serviço pUblico, para usuãrios de drogas ou álcool.

275 - Assegurar a implantação de hospital - dia e oficinas terapêuticas para
crianças e adolescentes usuários de drogas ou álcool.

276 - Criar urna rede de referéncia e contra-referenda para usuários de
drogaslalcoof, que inclua e garanta internação, tratamento ambulatorial,
acompanharnento psicoterápico, oficinas terapêuticas, culturais e
profissionalizantes

277 - Criar estrategias para facilitar a abordagem e garantir a assistência e
o atendirnento aos usuários de drogas em situação de rua, implementando
operadores sirnbOlicos como programas de apoio sócio—culturajs
permanentes capazes de garantir a participacão de crianças e adolescentes.

278 - Garantir que seja vedada qualquer espécie de discriminaçao ao
usuario de drogas ou álcool e que Ihe seja livre o acesso ao trabaiho, a
moradia, ao lazer, a cultura e aos demais beneficios sociais.

279 - Aproveitai- a pena/medida sOcio-educatjva de prestaçao de serviços
para a comunidade como uma forma de qualificaçao profissional e reinserção
do usuário de drogas ou álcool na sociedade.

280 - Estabelecer parcerias corn instituiçoes que ofereçam cursos de
qualificaçao profissional, adaptando-os as especificidades do perfil dos
usuários de drogas ou álcool.

281 - Incentivar a criaçâo de programas de prevençäo continuada e
assisténcia psicológica, médica e financeira ao usuário de drogas ou álcool
dentro das empresas pUblicas e privadas.

282 - Incentivar programas de prevençao voltadas para a formaçao de
multiplicadores nos diversos grupos etários e sociais como adolescentes
estudantes, usuários de drogas injetáveis, presidiários, empregados.

283 - Disponibilizar leitos de clinica médica em hospitals e prontos- socorros
gerais, substituindo os Ieitos em instituiçães psquiátricas, para internação de
pessoas corn diagnostico principal de smndrorne de abstinência alcoOlica e de
outras drogas.

284 - Prever recursos orcamentarjos para execução dos encaminhamentos
e programas relativos aos usuários de drogas aprovados neste seminário.

Estrangeiros

285 - Promover na Com,ssâo de Direitos Humanos da Assembléja
Legislativa, corn a participaçao da Comissao de Representaçao deste
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Seminário, audiências püblicas corn finalidade de se discutir proposiçöes
relacionadas corn a situacäo e os direitos dos estrangeiros residentes no
Estado.

II - POLITICAS PCJBLICAS: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - 0
PAPEL DO ESTADO E DA SOCIEDADE CIVIL NA FORMULAçAO DE
POLITICAS SOCIAIS

Educação para a cidadania
286 - Prornover a integracao entre as organizacöes que trabalham nas

diversas dimensöes de cidadania, corn o objetivo de ampliar o conhecimento
e efetivar a implementacâo dos direitos de cidadania no dia-a-dia da
populaçâo.

287 - Aprofundar as questöes suscitadas pela populacão em cursos e
momentos de formaçâo, de maneira a colaborar para que esses
conhecirnentos possam concretizar-se na prática do resgate da cidadania.

288 - Proporcionar fortalecirnento de uma rede de apolo técnico e humano
entre entidades, pessoas e grupos socials que se dedicam a promocäo da
cidadania e da defesa dos Direitos Hurnanos.

289 - Implementar acöes de capacitacão de todos os profissionais
disponiveis para o trabalho de educação para a cidadania, bern corno o
trabalho de pesquisa e diagnósticos, que visem a atualização dos
profissionais e destinatários.

290 - Criar formas de financiarnento para entidades da sociedade civil, entre
elas as ONGs, que desenvolvarn trabaihos visando a construção da
cidadania.

291 - Criar urna comissäo paritária para gerir os fundos destinados ao
financiamento de entidades da sociedade civil.

292 - Introduzir nocöes de Direitos Humanos nos curriculos escolares do
ensino fundamental, médio e superior.

293 - Criar e irnplementar prograrnas de inforrnaçâo e formacäo para os
profissionais do Direito, policiais civis e militares, agentes penitenciários e
lideranças comunitárias, orientados pela concepçäo dos Direitos Humanos.

294 - Promover cursos de capacitacâo de professores para ministrar
disciplinas ou desenvolver prograrnas interdisciplinares na area de Direitos
Hurnanos, ern parceria corn entidades não governamentais.

295 - Criar comissäo paritária para elaborar e sugerir material didático e
metodologia educacional e de cornunicacão para a implementaçâo dos trés
itens anteriores.

296 - Conceder anualrnente prêmio a estudantes de nivel fundamental,
rnédio e superior que se destacarem em trabalhos académicos que

No
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promovam a defesa dos Direitos Humanos.

297 - Apolar iniciativas de premiaçâo de programas e reportagens que
ampliem a compreensäo da sociedade sobre a importância do respeito aos
Direitos Humanos.

298 - Promover e apoiar a promoçâo, nos municIpios e regiöes do Estado,
de debates, encontros, seminários e fóruns sobre poilticas e programas de
Direitos Humanos.

299 - Promover campanhas de divulgaçao das normas internacionais de
proteçâo dos Direitos Humanos para operadores do Direito, organizaçöes não
governamentais, igrejas, movimentos soclais e sindicais.

300 - Fomentar acöes de divulgaçao e conscientizaçäo da importância da
legislaçào nacional sobre politicas de proteçâo e promoçäo dos Direitos
Humanos.

301 - Desenvolver campanhas estaduais permanentes que ampliem a
compreensão da sociedade brasileira sobre o valor da vida hurnana e a
importãncia do respeito aos Direitos Humanos.

302 - Desenvolver campanha publicitária dirigida a escola sobre o valor da
diferença em uma sociedade democrática.

303 - Criar uma comissão permanente tripartite e paritária, corn
representantes do governo, dos trabalhadores e dos empresários corn
atribuiçOes especIficas para receber e apurar denüncias de prevaricação e
corrupção ativa e passiva.

304 - Incluir o estudo de Sociologia no nIvel fundamental de ensino e exigir
cumprimento da lei que prevê o seu ensino no nivel médio.

305 - Incentivar as empresas nacionais, multinacionais e universidades a
promoverem a cultura de Direitos Humanos e cidadania por meio do
patrocinio de programas e projetos de cidadania desenvolvidos pelas ONGs e
pelo poder püblico e da contratação preferencial de estagiários, em cujo
currIculo constará a experiência de serviço voluntário.

306 - Incentivar o trabalho voluntário de jovens em programas de educaçao
para cidadania e Direitos Humanos desenvolvidos por ONGs e órgãos do
poder pUblico ligados a promoção de Direitos Humanos.

307 - Implementar programas ou iniciativas continuadas de alfabetizaçao de
jovens e adultos, ate a completa erradicação do analfabetismo no meio rural.

308 - Garantir o acesso de toda a população a uma escola püblica, gratuita
e de qualidade, desde a educaçao infantil ate, pelo menos, o ensino médlo, já
colocando no horizonte a demanda do ensino superior.

309 - Instituir a gestao democrática nos diversos nIveis do sistema escolar,
incluindo a participaçâo ativa das familias, das comunidades, das
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organizacOes e dos movimentos sociais nas decisães sobre politicas de açao
em cada nIvel e na fiscalização do uso dos recursos püblicos destinados as
escolas.

310 - Apoiar as iniciativas de inovaçäo de estruturas e currIculos escolares
nos diversos nIveis da educaçäo básica, visando a ampliaçâo do acesso e ao
desenvolvimento de uma pedagogia adequada as atuais demandas de urn
rneio rural em transformacão.

311 - Adotar processo especIfico/diferenciado de seleçâo de docentes para
as escolas do campo, de modo a estimular o trabaiho docente resultante de
escoiha do profissional e das comunidades.

Questão fundiária: a situacao dos sem terra
312 - Implementar as propostas consensuais aprovadas no Seminário

Legislativo sobre Reforma Agrária em Minas Gerais, realizado na Assernbléia
Legislativa de Minas Gerais em setembro de 1996.

313 - Combater a impunidade dos que cometem crimes contra Os
trabaihadores e movimentos de luta pela terra e a criminalizacâo das açOes
das lutas pela terra.

314 - Desapropriar, demarcar e titular todos os latifUndios onde moram ou
rnoraram comunidades de trabaihadores rurais negros, como forma de
reparacão histOrica aos remanescentes de quilombos, pelos 388 anos de
escravidão.

315 - Promover a imediata regularizaçâo fundiária das terras dos atingidos
por barragens.

316- Agilizar as desapropriacöes corno instrumento privilegiado para punir o
latifUndio improdutivo e realizar a reforma agrária.

317 - Ratificar a responsabilidade do governo federal pelas vistorias,
desapropriacão e aplicação dos recursos necessários a implementacâo de
uma ampla e massiva reforma agrária, corn a participacâo de ôrgâos pUblicos
rnunicipais, estaduais e federais e das ONGs na execucâo de açOes
especIficas, tais como as condiçöes de infra-estrutura - assistência médica,
técnica, estradas, educação, energia elétrica - necessárias aos
assentarnentos.

Saüde
318 - Criar mecanismos que viabilizem a efetiva implantação do SUS, em

todos Os niveis corn qualidade como determina a Constituiçäo.
319 - Criar, nos hospitals püblicos e conveniados, ouvidoria ou similar, para

receber e apurar denUncias de mau atendimento, encaminhando-as aos
conseihos de Direitos Humanos municipais ou estadual.

320 - Garantir urn financiarnento permanente e adequado que assegure o
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acesso de todos ao SUS, fazendo cumprir o dispoto na PEC 169, que destina
30% da Seguridade Social e, no mmnirno, 10% do orcamento dos municipios,
Estados e Uniâo para a saCide.

321 - Impedir o desvio dos recursos orçarnentários da saüde, corno por
exemplo, os da CPMF, que estão sendo usados coma fonte substitutiva.

322 - Valorizar as conselhos de saüde coma fOruns decisórios.
323 - Criar prograrnas preventivos de saüde, garantindo tambérn a

atendimento aos doentes.
324 - Criar uma cornissâo de fiscalizacão para garantir a funcionamento dos

conseihos municipais de saUde, sobretudo no interior.
325 - Elaborar e implernentar, sobretudo a partir dos conselhos de saüde,

politicas de proteção a saUde da mulher, incorparando a perspectiva de
genera, especialmente no que se refere a direitos reprodutivos, prevençao de
doenças sexualmente transmissIveis, prevençäo do cola de Otero e mamas, a
saüde na fase do climatério e a assisténcia psicologica.

326 - Incluir jovens e trabalhadores rurais nas campanhas de
esclarecimento sabre a usa de drogas.

327 - Disponibilizar as dados epidemiologicos das doencas de notificaçao
compulsOria em site oficial, pela Internet.

Politica cultural e direito a mernória
328 - Criar centros de referéncia de cidadania e Direitos Humanos, corn

biblioteca especializada, para desenvolvimento de estudos e prajetos sobre
as temas da cidadania e Direitos Humanos.

329 - Apoiar prograrnas de revalorizaçäo e criacâo de bibliotecas püblicas,
casas de cultura e oficinas culturais, bern como a construçao de espaços
culturais, teatros, oficinas de artes, praças em Belo Horizonte e no interior de
Minas Gerais.

330 - Criar e apoiar, corn recursos humanos e materiais, centros culturais
que promovam a socialização através da pluralidade e da diversidade.

331 - Valorizar, incentivar e apoiar financeirarnente grupos cuiturais
populares.

332 - Criar forrnas de articulaçâo e intercârnbio entre as grupos culturais
populares por rneio de festivais, encontros e seminários.

333 - Exercer rnaior vigilância na instalacão de rnineradoras e usar de mais
rigor na inspeçâo das que estâo em funcionamento, corn a intuito de
preservar a patrimônio cultural e paisagistico.

334 - Desenvolver carnpanha em colaboraçao corn a Policia Federal, corn
vistas a divulgar a lista das obras e imagens sacras roubadas no Estado de
Minas Gerais.
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335 - Incluir, nos currIculos das escolas estaduais, as seguintes disciplinas
artIsticas obrigatórias, alérn da Educaçäo ArtIstica: MUsica (canto e
instrumentas), Artes Cênicas, Desenho e Pintura, e Danca (dancas tipicas e
folclóricas) e incentivar a realizaçäa de feiras culturais nas escolas,
resguardanda a multiplicidade de expressãO sóciacultural, poiltica e religiasa,
crianda-se farrnas alternativas de adequacâo aos casos que firam principias
das expressöeS de fé.

PolItica de desenvalvirnenta arnbiental
336 - Divulgar a aplicacãa do Programa Nacional de EducaçãO Ambiental -

PRONEA - nas instituiçOes püblicas e privadas, destacando suas linhas de
açãa e objetivas.

337 - Elaborar a Programa Estadual de Educação Ambiental através de
consórcia municipal, a partir do PRONEA, dos parârnetros curriculares do
MEC, do Tratado de Educacáo Ambiental para Sociedades Sustentáveis e
Responsabilidade Global, elaborado na ECO/92, e dos Fóruns Populares de
Discussãa sabre Educaçãa Ambiental.

338 - lncentivar a usa de energia alternativa, tanto no meio urbana quanta

no meio rural.
339 - Incentivar a implantacãa de areas verdes e a sua rnultiplicacão,

possibilitanda a recarga do lençol freática, a rnanutencãa do rnicroclima e a
criação de espaças de convivéncia.

340 - Difundir e facilitar a acesso as prerragativas criadas pela ICMS
ecológica.

341 - lncentivar a implantacäo, no Estada de Minas Gerais e nos
municIpios, da praposta de orçamento participativa, visando a melhoria da
qualidade de vida local.

342 - Vincular a liberação de empréstimoS aos municipios a elabaracãa e
implantacäa de piano municipal de desenvalvimento ambiental.

343 - Estimular a geração de empregos na exploracãa sustentável do meia
ambiente, notoriarnente nas areas de ecoturisma, maneja de florestas
antrópicas, reciclagem de residuas sólidas, centrais de tratamenta de lixo,

esgota e água.
344 - Implantar, nas areas metrapalitaflas, urbanas e rurais, consórcia

interrnunicipal, objetivanda a controle da poluicãa, atmosférica, hIdrica, sonora

e do solo.
345 - Prarnover capacitacäo de mão-de-obra na temática arnbiental, par

rneia de cursos de extensâa, aperfeicoarnenta, graduacãa e pos-graduacäa.
346 - Irnplantar, na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -,

centras au oficinas livres que tratem do rneio ambiente na capital mineira,
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incentivando, gradativamente, a sua extensão ao interior do Estado.

347 - Exigir a redução do consumo, incentivar e dinamizar a reutilizaçâo de
bens e materiais e a reciclagem de resIduos, incluindo a coleta seletiva, corn
a difusão das incubadoras ecológicas, empresas que utilizam como matéria-
prima os produtos resultantes da coleta seletiva do lixo.

348 - implantar, em nivel estadual, as bolsas de resIduos.
349 - Difundir a politica do poluidor-pagador, sobretaxando os produtos corn

excesso de embalagens ou cujas embalagens não podem ser reutilizadas
e!ou reciciadas.

350 - Incrementar a criação de Secretarias Municipais de Meio Ambiente.
351 - lncentivar a implantação das Comissöes de Desenvolvirnento do Meio

Ambiente- CODEMAs.
352 - irnplantar o Sistema de lnforrnaçães Ambientais - SIAM - rede de

dados ambientais geo-referenciados, gerenciado pelo Estado, corn
participaçâo direta dos municipios credenciados.

353 - Difundir centros de vivência em educação ambiental em todo o Estado
de Minas Gerais.

354 - Manter cadastro das instituiçöes que trabalham corn o rneio ambiente
no Estado, visando a arnpliação de parcerias.

355 - Elaborar e irnpiantar, nos municIpios, as agendas locais, conforme
recomendação da Agenda 21.

356 - Colaborar para que polIticas de sa(ide e de meio ambiente sejam
planejadas e desenvoividas conjuntamente.

357 - Criar urn movirnento nacional para revisão da Lei de Patente da
Biod iversidade.

358 - Desenvoiver urn programa especifico de sensibiiizaçao e capacitação
dos agricultores e agricultoras familiares sobre diversos aspectos da questâo
ambiental, dando ênfase a divulgaçào, discussâo e utilizaçao da iegislaçâo
existente.

359 - Incentivar a participaçào de representantes dos movimentos de
trabalhadores rurais e sem terra nos conselhos estadual e rnunicipais de meio
arnbiente.

360 - Considerar, nos pianos, prograrnas e projetos de desenvolvimento
local e regional, as prerrogativas definidas pela Agenda 21, de forma a
garantir sua sustentabilidade e eficácia na aplicação dos recursos
disponibilizados.

361 - AmpUar a representaçao dos movimentos sociais e organizaçOes não
governamentais, nas instâncias de decisão dos conseihos de meio arnbiente
(Comav, Comarns, Codemas e Copam).
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362 - Promover encontros rnunicipais para troca de experiências

participativas de intervencão no meio arnbiente de forma sustentável, e
recoihimento de subsIdios para a eiaboracäo de programas de educacâo
ambiental vincuiados as distintas realidades locais.

363 - Garantir a irnplantacão dos prograrnas de educação ambientai no
ensino fundamental e rnédio, bern corno no ensino informal e näo formal.

364 - Criar instrurnentos e mecanismos de dernocratizacão das informacöes
e documentos existentes sobre educação ambiental, ecologia e
desenvoivimento sustentável.

365 - Criar condiçôes mInirnas para que o IMA elabore uma estratégia de
fiscaiizacào e controle do uso de agrotOxicos e biocidas.

366 - Transformar as fazendas experirnentais da EPAMIG em centros de
pesquisa participativa sobre agroecologia, voltados para os interesses da
agricuitura familiar.

367 - Criar programas de reciciagern para técnicos e extensionistas da
Emater, bern como para os pesquisadores da EPAMIG, corn o propOsito de
desenvolver a experimentacâo e a difusão de tecnologias agroecoiógicas.

368 - Condicionar a iiberação de créditos de custeio e investirnentos dos
prograrnas governarnentais a exigência de curnprimento da Iegisiacäo
arnbiental em vigor.

369 - Criar carnpanhas para mudanca dos padröes de consurno alimentar,
incentivando urna alimentação mais sadia, bern corno para a adoção de uma
poiltica de seguranca alirnentar que garanta alimentos para todos.

370 - Criar urn programa permanente de convivência corn a seca,
desenvolvendo tecnoiogias social mente apropriadas aos agroecossisternas
do Vale do Jequitinhonha e do Node de Minas, bern corno instrurnentos
eficazes de combate a desertificaçäo.

371 - Implantar sistemas de zoneamento ecolOgico-econOmico em areas
rurais e urbanas, corno base para elaboração de pianos diretores e pianos
globais de desenvoivirnento. 	 -

372 - Gerenciar, de forma ambientairnente responsávei, os resIduos sôlidos
e os relacionados ao esgotamento sanitário, bern corno criar instrumentos
jurIdicos que responsabilizern as empresas pela destinacào de materiais
como PET's, garrafas e dernais objetos descartáveis e/ou não retornáveis e
todos aqueles que, de aiguma forma, venham a danificar o rneio ambiente e
aumentar a produçâo dos resIduos sOlidos e dos charnarndos residuos
tóxicos.

373 - iniciar estudos e elaborar projetos que viabilizem o rnanejo integrado
de areas verdes urbanas, bern como disponibilizar instrumentos e recursos
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que garantam a fiscaiizaçao e a controle social dessas areas, utilizancJo
mecanlsrnos que levem a elaboraçao de pianos de manejo agroecologico
considerando as populaçOes residentes nestas areas e no seu entorno.

374 - Adatar imediatamente Os aspectos da dimer,sãa ambiental nos
projetos de assentamentos urbanos e rurais, levando-se em conta, na sua
elaboracao, indcadores de susteritabjlidade como forma de melhorar a
qualidade de vida da populaçao assentada.

375 - Reconhecer a inviabjlidade econômjca e sócio-arnbiental do Projeto
Jalba e reaiizar esforços no sentido de repensá-lo a partir da adoção dos
principios da agraecologja e do desenvolvirnenta sustentável.

376 - lnstituir cornissão especial corn participaçao da sociedade civil, corn a
objetivo de encamjnhar ampia consulta a popuiação sobre a viabilidade da
transposiçao do Rio São Francisco.

PolItica de proteçao ao consumidar
377 - Colaborar corn a Departarnento de Defesa e Proteçao ao Cansumidor

- DPDC, Orgão coardenador do Sistenia Nacional de Defesa do Consumidor -
SNDC, para irnpiementacao do Decreto n o 2.181, de 1997, em Minas Gerais.

378 - Estabelecer programa estadual de capacitacao de agentes
multiplicadores em educaçao consumista.

379 - Mobilizar o Sisterna Estadual de Defesa do Consumjdor - SEDC - para
manter e assegurar as direitos do consumjdor no ãmbito do Mercosul.

380 - Mobilizar a SEDC para a acampanhamento e implantacao efetiva do
SUS - Sisterna LJnico de SaCide (n° Lei 8.080, de 1990) - corn a aprovaçao e
revjsão e atualizaçao de legislacoes municipais (Codigos Sanitários).

381 - Criação de promotorias especiaiizadas em crimes contra as relacoes
de consumo delegacias de polIcia do cansumidor, varas especializadas do
consumidor, juizados especiais de defesa do consurnjdor e defensorias
ptbIicas especial izadas em defesa do consumidor.

382 - Desenvolver gestöes para a revogaçaa das resalucoes do Banco
Central n°s 1.129, de 15/5/86 e 1.572, de 18/1/89, que autorizam as taxas de
permanéncia

383 - Tamar iniciativas no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, visando ao bloqueio geral e gratuito do sistema 0900 e 900 para
todos as usuários de serviço püblico de teiefone, corn ampla divulgaçao
desse direito e liberacao de senha para usuários que quiserem pracessar a
desbloquejo.

384 - Dissernjnar as modalidades e mecanismos do usa do poder de
compra do cansumidor, coma, par exemplo, a Canvencao Coietiva de
Consumo
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385 - Divulgar as sistemas de infarmaçäa sabre pradutos e servicos
existenteS, enfatizanda a conscientizacãa quanta a decisöes de compra que
considerem as poiIticas de recursas humanos, protecãa ambiental, qualidade,
bem-estar social e empregabiiidade par parte do empregadar.

386 - Intraduzir paliticas de incentiva nos Orgãas pUblicas e privados para
implementar uma cultura valtada para a conscientizacãa de cansumidares e
fornecedareS, relativamente a preservacãa do meia ambiente.

387 - Rearganizar a PROCON Estadual do Pader Executiva, corn vistas a
redimensiaflar as suas atribuicöes.

388 - Derrubar a veto a propasicão de lei que cria a Funda Estadual de
Defesa do Cansumidar.

Trabalha escrava, emprega e geracãa de renda
389 - Criar a Cansetho Estadual do Trabalha, cam representanteS dos

vários segmentaS da sociedade ligadas a questão, cam a intuita de formular,
acompanhar e fiscalizar as palIticas pUblicas do trabaiho e de
desconcentracãa de renda no Estada.

390 - Garantir emprega, sern permitir que direitos conquistadas pelas
trabaihadares sejam retirados au flexibilizados.

391 - Integrar as arganizacöes dos trabalhadores e instituicöes assistenclais
na elaboracäa, acompanhamenta e avaliaçaa de pragramas e projetos de
geraçãa de empregO, melhoria das candiçöes de trabaiho e de vida das
camadas papulares, e na revisãa dos conceitas de trabalha e de sua
necessidade, bern coma da justeza da redução da jornada de trabaiho em
quantidades significativas.

392 - Ampliar a divulgacão dos serviças prestadas peia Sistema Nacianal
de Emprega - SINE, tais coma intermediacão de mâo-de-abra, segura
desemprego, qualificacãa e requalificacãa profissional, Pragrarna de Geraçãa
de Emprega e Renda - PROGER.

393 - Criar espacos para registras, formaçãa e consalidacãa de
informaçöes e conhecimentos do trabaiho.

394 - Pramaver articulacães cam instituiçöes de prevençãa, educaçâa e
fiscalizacão do trabaiho para melhorar suas condicöes e diminuir as

acidentes.
395 - Apaiar demandas relacianadas corn a capacitacãa, pesquisas e

atividades das organizacöes dos trabalhadores, através de institutas coma
IPEAD, Fundação Joäa Pinheira, entre outras.

396 - Investir na educação do trabalhador, inclusive no ensina
profissionalizante pUblico e gratuito de nIvel médio, ampliando sua formacão,
qualificacâa e treinamento, de acordo corn a demanda do mercado, adotando-



"'0

E
0
C

0

'I)
0
•0

0

194
Se, ainda, urna polIca especifica para a qualificacão profissional dos
moradores das vilas e favelas, e criando-se urn conseiho que fortaleça essas
comunidades.

397 - Apoiar a compra de implementos, através de estimulo aos grupos
produtivos, sob forma de financiamento.

398 - Investir na formaçäo do micro e pequeno produtor e abrir créditos
para a produçao.

399 - Acompanhar Os grupos de producão, oferecendo-Ihes assessoria e
capacitaço técnica.

400 - Estabelecer processos de avaliação na relaçäo dos grupos de
produçäo.

401 - Estabelecer parcerias para o fortalecimento do trabalho.
402 - Criar urn meio de comunicação, em nivel estadual, periOdico, para

divulgar informaçoes do setor informal e de projetos de emprego e renda.
403 - Promover encontros ou fóruns nacionais entre entidades para discutir

métodos adotados e para estimular o debate sobre economia informal.
404 - Garantir o apoio da Comissão de Direitos Humanos para a realizaçao

de urn fOrum de debates corn a participacäo do sindicato e das associaçöes
de camelOs, a fim de discutir o reconhecimento da categoria perante os
lojistas e a sociedade.

405 - Conceder incentivos fiscais as empresas privadas que investem em
organizaçöes näo governarnentais e governamentais e que desenvolvem
projetos de capacitação profissional, garantindo o cumprimento, o
acorn panhamento e a avaliaçâo dos mesmos.

406 - Apoiar o cooperativismo e a associativismo, favorecendo a
organizaçâo da producâo e a comercializaçào dos produtos das
microunidades, bem como abrindo espaços para a exportaçäo.

407 - Implementar a Programa Bolsa-Escola, de garantia de renda minima,
mediante aprovação de lei estadual.

408 - Retomar as programas de microuriidades de produçäo desenvolvidos
pela SETASCAD na zona urbana e rural, utilizando recursos do FAT.

409 - Criar mecanismos de capacitaçâo, para organização e direção da
micro, media e pequena empresa.

410 - Incentivar a criação do Grupo Executivo de Repressâo ao Trabalho
Forçado e Escravo, vinculado ao Ministérlo do Trabalho.

411 - Promover fóruns e seminários de capacitaçâo de pequenos e médios
empresários, através do PROGER, viabilizando a geração de empregos.

412 - Eliminar o trabaiho infantil e o trabaiho escravo ou forçado e proteger
a trabalho do adolescente.
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413 - Aprimorar o intercâmbio de informaçöes corn os movimentos sociais,

sobre as migracOes de trabaihadores assalariados e assalariadas rurais para
que se possa intervir, de forma efetiva, no combate ao trabalho escravo ou
forçado e ao trabalho infantil.

414 - Proibir a concessão de quaisquer incentivos fiscais, subsIdios fiscais,
ou ernpréstimos bancários, corn recursos püblicos, as empresas que
utilizarem trabaiho escravo/forçado e trabalho infanti!.

415 - Aplicar multas e desapropriar as areas onde haja trabaiho escravo au
forcado e trabalho infantil.

416 - Ampliar a abrangência da Lei do Seguro Desernprego (Lei n o 8.900,
de 3016/94), para atender aos assalariados e assalariadas rurais safristas.

417 - Reduzir a jornada maxima de trabaiho para 40 horas semanais, sem
reduzir o salário.

418 - Prornover, na sociedade e organizacöes dos trabalhadores, ampla
discussão e acerto das coridiçöes que substituirão a atual modelo de relacöes
de trabalho por urn sistema democrático e participativo.

419 - Adequar a legislacâo vigente, incorporando a tipificação das
expressOes "trabaiho escravo" e "trabalho forcado".

420 - Criar urn cadastro anual, a ser divulgado pela imprensa, contendo a
relaçâo das pessoas fIsicas e jurIdicas que, no periodo anterior,
comprovadamente utilizaram trabaiho escravo e trabalho infantil urbano e
rural, independentemente de puniçöes legais a elas aplicadas, ficando vedado
ao poder püblico a aquisição de quaisquer bens ou serviços das empresas
constantes nessa relaçâo.

421 - Erradicar a trabalho escravo no Estada, através do cumprimenta do
disposto nos arts. 5 0, 61 e 70 da Constituiçäo Federal, sobre direitos e
garantias.

422 - Divulgar e ampliar canals de acesso direto da populaçäo ao Ministério
do Trabalho para efetivação de denUncias.

423 - Potencializar as acöes da Delegacia Regional do Trabaiho para
assegurar a coibiçâo do trabalho escravo, corn a participacão das entidades
sind icais.

424 - Manter fiscalizaçâo e punir, corn rigor da lei, pessoas fIsicas e
juridicas que explorem o trabaiho escravo e anélogo.

425 - Classificar coma crime hediondo a promoçâo e a exploração do
trabalho escravo.

426 - Desenvolver campanhas de proteçâo e promocão dos direitos dos
trabaihadores.

427 - Elaborar e dar sustentacão a programas de cornbate ao trabalho
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428 - Criar, através de Conv6fl jo5 corn 0 MEC, secretarias estadual e
municipais de educacâo, campanhas educativas em todas as escojas do
Estado.

429 - Estimular denüncia do trabaiho escravo através do Disque DenUncia,
na mIdia e nojornal A Voz do Brash.

430 - Firmar parcerias corn ONGs, movimento sindical e corn o Ministérlo
do Trabaiho no intuito de viabilizar açöes para ehiminacao do trabaiho
escravo.

431 - Envolver o Ministérjo PUblico e entidades afins no combate
sistemátjco a prática do trabalho escravo no Estado de Minas Gerais.

432 - Aplicar a Convericao 105 da Organizaçao Internaciona! do Trabaiho -
OIT, o art. 8 0 da Constituicao Federal e os arts. 206 e 207 do Código Penal e
prornover amplo debate sobre a Convençao 158 da 011, envolvendo
integrantes da Justiça do Trabalho e representantes dos trabaihadores e dosempregadores.

Habitacao - a situacão dos sem casa
433 - Instituir politica de subsidios para a populacão corn renda ate dois

salários rninirnos e envolver esta popuiaçao no processo de produçao de
moradias, corn a colaboraçao das universidades e das facuidades de ensino
superior do Estado, bern como das ONGs e das entidades religiosas.

434 - Instituir politica de subsIdios para a popuiacäo corn renda ate cinco
salários rninirnos, corn a participacao desta populaçâo no processo de
produção das rnoradjas e da melhoria das já existentes.

435 - Irnplernentar urgentemente a Lei Estadual no 11.830, de 7/7/95, que
cria o Fundo Estadual e dá outras providéncias

436 - Determinar que os recursos do Fundo Estadual de Habitaço
atendam, prioritariarnente, as famulias corn renda familiar de 0 ate 5 salários
minimos.

437 - Criar projeto de lei que destine 1% do ICMS do Estado para a area da
habitacâo.

438 - Promover a revisäo da Lei Estaduaj n o 11.830, de 7/7/95, e a do
Conselho Estadual de Habitaçao, no 10.624, de 16/1/92, fundamentado no
Seminárjo Legislativo Habitaçao - Alicerce para a Cidadania - 1993.

439 - Dar enfoque prioritário para a autogestao.
440 - Promover a 1' Conferéncia Estadual de Habitaçao, a ser convocada

pelo governador do Estado, precedida de pré-conferéncias regionais e
metropolitanas para eiaboracao de urn piano de habitaçao e eieiçao dos
rnembros da sociedade civil para cornposicao do Conseiho Estadual de
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Habitaçào.
441 - Implernentar as deliberaçöes do Seminário Legislativo Habhtação -

Alicerce para Cidadania, realizado em 1993.
442 - Promover campanha de divulgação das leis da area da habitacäo,

visando a conscientizar a populacão sobre seus direitos, para que não Os

confunda corn beneficios politicos.
443 - Tratar as ocupaçöes coletivas do espaco urbano como uma questão

social e não corno caso de policia.
444 - Instituir politica especifica para atendimento a populacâo residente em

areas de risco.
445 - Criar o leasing social para fins de habitação.
446 - Instituir, nos árnbitos federal, estadual e municipal, urna polItica

habitacional especIfica para o setor rural, corn financiarnentos adequados e
emprego de técnicas de construçâo que barateiem a obra sern
comprometimento da qualidade.

447 - Implementar infra-estrutura necessária ao rneio rural, como
sanearnento básico, estradas, eletrificaçäo rural corn tarifas subsidiadas que
favoreçam a produção agrIcola e a agroindüstria.

448 - Criar programa estadual de reguiarizacäo fundiária não onerosa para
as familias de baixa renda que estão ocupando area püblica municipal ou
estadual ha mais de cinco anos, corn rnelhoria de infra-estrutura.

Politica de assistência social
449 - Garantir a impiantacão e a implementacäo de shsterna descentralizado

e participativo da assisténcia social, conforrne previsto na Lei Orgânica da
Assisténcia Social, Lei n o 8.742, de 7/12/93 - LOAS, articulado e fortalecido
adequadamente para o cornbate efetivo a exclusäo social, estendendo
direitos de cidadariia e autonornia aos cidadâos.

450 - Introduzir, no levantarnento do Censo Demográfico - IBGE -,
indicadores que perrnitam especificar grupos de pessoas portadoras de
necessidades especials, populacâo de rua, de vilas e favelas, migrantes e
etnias, para dimensionar corn visibilidade, o püblico alvo da assistência social
e garantir a qualidade das açöes de atençâo a esses segmentos.

451 - Introduzir, na Lei Robin Hood, variáveis de assistência social que se
traduzam em incentivos financeiros para Os rnunicipios que irnplernentarern
açoes consideradas relevantes na area.

452 - Revogar a Lei n o 13.770, de 1998, que dispöe sobre a concessâo de
beneficios de Assistência Social no Estado, que contrariaos preceitos da
Constituicâo Federal (arts. 203 e 204) e da Lei Orgânica de Assistência Social
(LOAS no 8.742, de 1993).
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453 - Garantir renda minima que possibilite o acesso aos minimos sociais.
454 - Garantir a gratuidade do registro civil.
455 - Garantir que todos Os recursos destinados a assistência social sejam

dirigidos ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.
456 - Observância e cumprirnento das deliberacoes da II Conferência

Estaduai de Assisténcia Social, realizada em outubro de 1997, no que se
refere as competéncias do Estado.

III - SEGURANçA PUBLICA E DIREITOS HUMANOS
Responsabilidade dos poderes püblicos federal, estadual e municipal; papel

do Ministério PUblico e do Judiciário; controle da sociedade civil
457 - Criar a Ouvidoria da Justiça, Orgão destinado a fiscalizaçao dos

serviços e atividades da Justiça prestados pelos Poderes Executivo e
Judiciário e pelo Ministério Püblico. 0 ouvidor será indicado e assessorado
por urn Conselho de Justiça, a ser formado corn representantes dos Poderes
Executivo Legislativo e Judiciário, do Ministério Püblico, da Defensorpa
Ptiblica, de entidades da sociedade civil organizada que se habilitem para tal,
da 0.A.B., e dos servidores de carreira.

458 - Criar, na Lei Orcamentar-ia, rubrica prOpria destinada a implementacao
de politicas de Direitos Humanos, divulgando, nos meios de cornunicaçao de
massa, em linguagem acessivel a popuiaçâo, o montante da verba destinada
a essa rubrica e a de segurança püblica.

459 - Garantir, no Piano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orcamentarias, a
destinação de percentual do orçamento de segurança püblica para
irnplementaçao e execução do Programa Estadual de Direitos Humanos,
através de emenda a Constituiçao do Estado de Minas Gerais, caso
necessário.

460 - Encaminhar proposta de emenda a Constituiçao Estadual, visando a
desmilitarização dos serviços de bombeiro, e verificando, a possibilidacle de
sua municipairzaçao, corn a transferência dos recursos e efetivos previstos
para esses servicos.

461 - Criar mecanismos de incentivo aos municipios que implementem a
proteção dos Direitos Humanos, sobretudo nas poilticas püb!icas previstas na
Lei Orgânica Municipal, no Estatuto da Criança e do Adolescente ou em outro
instrumento destinado a defesa do cidadao.

462 - Ampliar o atendimento da Defensoria PUblica, de forma a dotar os
distritos policiais de urn defensor püblico permanente para atuar nos delitos e
acompanhar casos de prisao em flagrante, interrogatorios, etc.

463 - Promover a responsabilizacao do defensor pUblico, por meio de oficio
ao procurador-chefe e a 0.A.B, nos casos em que o réu for considerado
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indefeso pelo Poder Judiciário.
464 - Criar urn grupo de trabalho para propor modelos de defesa técnica

dos presos em matéria de faltas disciplinareS, atentando para o cumprimento
dos prazos da Lei de Execução Penal - LEP.

465 - Oferecer cursos anuais sobre ética e direitos humanos aos
defensores püblicos, corn participacàO de entidades da sociedade civil e
incluir no edital dos concursos, temas relativos a questão, corn bibliografia
especifica.

Violência institucional; violência policial; violência urbana, rural e grupos de
exterrnmflio; sistema prisional, ressocializacão e penas alternativaS.

466 - Apoiar prograrnas e campanhas de prevencãO e combate a violência.
467 - Elaborar e manter mapa de risco e banco de dados sobre violéncia,

por região, no Estado.
468 - Criar programa especIfico para o combate a violência dornéstica e sua

preveflçâo.
469 - Criar programas que permitam o desenvolvimento sócio-econômicO e

cultural, em especial a criação de centros de cultura e lazer, em comunidades
mais vulneráveis a influência do crime organizado.

470 - Criar e manter estabelecimentos que tenham por objetivo a
recuperacão de dependentes de drogas.

471 - Dotar a Ouvidoria de Policia de Minas Gerais dos recursos e da infra-
estrutura necessáriOs ao desenvolvimento do seu trabalho e a garantia de sua

autonomia.
472 - Agilizar a apuracâo e a responsabiliZacãO criminal de agentes

püblicos acusados de atos de violência, abuso de poder, tortura e corrupcäO,
respeitado o devido processo legal e garantida a transparêflcia dos
procedimentos e a presteza na publicacãO do resultado.

473 - Consolidar e fortalecer o controle externo da atividade policial pelo
Ministério PUblico, de acordo corn o art. 129, VII da Constituicão Federal.

474 - Fortalecer e ampliar a Promotoria de Direitos Humanos do Ministério

Piblico.
475 - Criar programa estadual de protecâo a vItimas e testemunhas

arneaçadas em razão de envolvimento em inquérito policial e/ou processo

judicial.
476 - Garantir os meios para a pronta indenizacão das vItimas de violència

policial, e para a sua assisténcia gratuita através de termo de cooperacàO
entre a Procuradoria Geral do Estado e a Ouvidoria de PolIcia, que terá
competênCia para tal, estabelecida por lei.

477 - Fortalecer e ampliar o Conselho Estadual de Direitos Humanos,
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garantindo sua efetiva autonomia e a participação mais concreta da
sociedade civil, corn a criaçäo de urn forum permanente de luta pelos Direitos
Humanos.

478 - Estimular a criação de nücleo de cidadania e Direitos Humanos corn a
participação dos movimentos de Direitos Humanos e associaçoes
comunitárias, principalmente nos bairros, distritos e vilas mais atingidos pela
violência policial.

479 - Criar urn centro de Direitos Humanos na Procuradoria Geral do
Estado de MG.

480 - Apoiar iniciativa de extincao da Justica Militar dos Estados, atribuindo
a Justiça comum a competência para julgamento de todos os crimes
cometidos por p01 icials militares.

481 - Apoiar proposta de emenda a Constituiçao que determina a
desmilitarizaçäo da policia militar.

482 - Apoiar o projeto de lei que tipifica o crime contra os Direitos Hurnanos,
mantendo-se a competência da Justica do Estado.

483 - Pugnar pela revogaçâo parcial e expressa da disposicão do art. 40 da
Lei n° 9.455, de 7/4/97, que dispöe sobre os crimes de tortura, e pela
restauraçao da vigéncia e da eficácia dos § 2 1 e 30 do art. 233 da Lei 8.069,
de 13/7/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela modificaçäo da
disposição contida no § 3 1 do art. 1 1 da Lei 9.455, de 7/4/97

484 - Estabelecer norma impedindo a nomeação, para cargos pUblicos, de
torturadores de presos politicos.

485 - Propor lei complementar que obrigue os servidores püblicos e
funcionários em cargo de comissâo a apresentarem declaraçâo de bens a
cada 2 (dois) anos.

486 - Afastar imediatamente os policlais que forem denunciados
judicialmente por prática de tortura e maus tratos e abuso de autoridade e
exonerá-los tao logo sejam julgados e considerados culpados.

487 - Afastar da funçäo o servidor püblico que, pelo exerciclo desta, for
denunciado judicialmente, por prática de tortura e maus tratos, ficando a
exoneraçâo deste servidor na dependência do devido processo legal.

488 - Lutar pelo reconhecimento da cornpetência da Corte Interamericana
de Direitos Humanos, nos termos do art. 62 da Declaração Americana de
Direitos Humanos.

489 - Reconhecer a importância dos movimentos e entidades nacionais e
internacionais de Direitos Humanos, não interpondo obstáculos quando
estiverem desenvolvendo trabalho no Estado.

490 - Elaborar periodicamente mapa e diagnOstico da violência policial no
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Estado.
491 - Garantir a autonomia do Instituto de Criminalistica, do Instituto de

Identificação e do Instituto de Med icina Legal.
492 - Regulamentar e aumentar o controle sobre o uso de armas e

muniçOes por policlais em serviço ou não, exigindo elaboracäo de relatOrio
sobre cada ocorrência de disparo.

493 - Instalar CPI na Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
para apurar as atividades da Scuderie Le Cocq, apontada como urn dos
malores sindicatos de policiais civis do Brasil pela Procuradoria da Repáblica
do E. S., que ajuizou, em setembro de 1996, pedido de extincäo da entidade,
sob alegacâo de se tratar de organismo pára-policial gravemente
comprornetido corn o crime organizado e grupos de exterminlo.

494 - Criar mais varas de execucöes criminals nas cornarcas onde ha
concentraçâo de detentos na proporção minima de urn juiz por presidio ou, no
máximo, quinhentos detentos por juiz.

495 - Ampliar o nUrnero de vagas para promotor de justiça destinado a atuar
nas execuçôes criminals, nas comarcas onde ha concentração de detentos, a
proporção minima de urn promotor de justica por presidio ou, no rnáximo,
trezentos detentos por promotor de justiça.

496 - Ampliar o nümero de vagas de defensor p(iblico destinado a atuar ern
processos e execuçöes crirninais, especialmente nas cornarcas onde ha
concentração de detentos.

497 - Criar mecanisrnos de cobranca da sociedade, através da Ouvidoria de
justica, ou de outro Orgào cornpetente, para que juIzes e promotores de
Justica cumpram a determinacào legal de inspecionar mensalmente os
estabelecimentos penais.

498 - Criar, em parceria corn entidades governamentais e não
governamentais, civis ou religiosas, a Casa do Egresso, sobretudo nas
comarcas de maior concentração de detentos, destinada a receber Os

beneficiados corn a liberdade condicional e alvará de soltura, proporcionando-
lhes assistência rnédica, psicolOgica, social, religiosa, educacional e
correlatas.

499 - Propor a realizaçâo de convênios entre a Secretaria de Justiça e
entidades püblicas e particulares como faculdades de Direito, Psicologia,
Medicina, Servico Social e correlatas, para acompanhar o detento, sua vitima
e respectivas farnilias.

500 - Cobrar a efetiva atuacão do defensor püblico, desde o iniclo do
processo-crime, inclusive através de visitas ao acusado, e o
acompanhamento do condenado ate o curnprimento da pena, através de
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mecanismos de cobrança, como a Ouvidoria de Justiça ou outro Orgão
competente.

501 - Criar mecanismos de incentivo para que as penas leves, de ate dois
anos, sejam substituldas por prestaçâo de servicos comunitários. Firmar
convenios corn as prefeituras e entidades civis para possibilitar a aplicação de
penas alternativas nesses casos.

502 - Encaminhar projeto de lei para que seja reconhecido o tempo de
estudo do detento como tempo remido de pena, da mesma forma que o
trabalho é considerado.

503 - Criar centros de triagem, administrados e controlados pela Secretaria
de Justiça, para a guarda dos presos provisôrios, a fim de que os mesmos
näo fiquem sob a guarda dos responsáveis pelo inquérito policial.

504 - Criar centros de triagem preparados para abrigar as encarceradas
grávidas, as mães em perlodo de amamentaçao e seus fllhos, de forma a
propiciar-Ihes acompanhamento medico e psicologico.

505 - Instituir, através do Tribunal de Contas, auditorias periOdicas no
Fundo Penitenciário, nas licitaçoes e contratos de alimentaçao e de obras de
penitenciárias e cadeias pUblicas.

506 - Cumprir, na Integra, a Lei n o 12.492/97, que dispoe sobre o sistema
de revista nos estabelecimer-itos prisionais, para que não sejam os familiares
dos presos e demais visitantes expostos a situaçoes de constrangimento.

507 - Apoiar a efetiva capacitaçâo do pessoal do sistema pen itenciário,
incluindo na sua formaçao matéria de Direitos Humanos.

508 - Criar no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos
Humanos uma academia destinada a formaçâo e ao treinamento dos
servidores do sistema penitenciário.

509 - Solicitar ao Poder Executivo o encaminhamento a Assembléia
Legislativa, em caráter de urgência, de projeto de lei orgânica do servidor
penitenciário.

510 - Criar incentivos fiscais para as empresas que contratem presos ou
egressos.

511 - Promover a descentralizacao das cadeias püblicas, que devem ser de
pequeno porte e construldas em areas de baixa densidade populacional.

512 - Garantir, a Comissäo de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa,
aos Conselhos Municipais de Direitos Humanos e as demais entidades que
reconhecidamente cuidam da questão, visitas regulares, mensalmente e
sempre que houver quebra da harmonia interna, as delegacias, cadeias e
penitenciárias.

513 - Fixar normas mInimas para a construçao de estabelecimentos penais,

203

considerando questöes de seguranca e equipamentos necessários para
recuperaçäo dos encarcerados.

514 - Incentivar a criação de associaçöes de protecão e assistência ao
condenado, e garantir apoio inclusive material e financeiro as já existentes.

515 - Estabelecer que a guarda interna e externa, o remanejo, a escolta e a
administração de presIdios fiquem a cargo de agentes penitenciáriOS.

516 - Criar, mediante lei, sistema de informaçöes, aberto ao pUblico, sobre a
existência de vagas em penitenciária, discriminadas por regime de prisão, que
deverá conter, ainda, ordem de inscrição dos sentenciados a ser
obrigatoriamente observada, ressalvada determinacão judicial.

Reforma do sistema de seguranca pUblica: desmilitarizacão -
integração/unificacão das poilcias civil e militar; democratizacäO da instituicâo
policial; direitos e garantias de policiais; seguranca privada.

517 - Criar a policia estadual ünica, corn departamentos de policia judiciária
e de poilcia ostensiva subordinadas a uma Secretaria de Estado ünica.

518 - Criar a Lei Orgânica da Policia, definindo cargos, carreiras,
remuneração, deveres, direitos e regime disciplinar.

519 - Instituir controle externo da atividade policial através da Ouvidoria e
de Conselhos Comunitários definidos por lei.

520 - Criar uma comissäo de eritidades participantes do Seminário para
acompanhamento das reformas.

521 - Incentivar projetos que visem a formação da policia na area de
Direitos Humanos.

522 - Apoiar a iniciativa de exigência de maior escolaridade dos efetivos
policiais.

IV - IMPLEMENTAcAO DOS DIREITOS HUMANOS
Democratizacäo dos meios de comunicacào
523 - Criar o Conselho Estadual de Comunicacão Social, no âmbito da

Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicaçâo Social, integrado por urn
representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos, urn do Sindicato
dos Jornalistas, urn da Associacão de Radios e TV's Comunitárias, urn das
Faculdades de Comunicacão Social do Estado, urn do Ministérlo PUblico, urn
do Juizado de Menores e urn de uma entidade de classe representando a
comunidade, a fim de promover, em bases éticas, a auto-regulamentacão dos
diversos meios de comunicação e coibir a veiculação de matérias que
contrariem a ética social e os principios de cidadania.

524 - Instituir a divulgaçâo anual, pelo Conselho Estadual de Comunicacâo
Social, da "lista limpa" da comunicacäo, com premiacão das ernpresas,
programas e profissionais do Estado que mais tenham contribuido para a
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causa dos Direitos Humanos.

525 - Estabelecer a obrigatoriedade da criação do cargo de ouvidor em
odos as veiculos de cornunicação de media e grande porte do Estado. Nos
veIculos em que já exista o cargo, fazer a divulgaçao das formas de contato
corn ele. Uma das formas seria através do disque-ouvidor, urn nümero
disponibilizado pelas próprias empresas de comunicaçäo social.

526 - Promover a divulgação dos cOdigos de ética profissional, articulando
as diversas entidades de classe da area de comunicaçao, através de
campanhas e serviços de informaçäo p(iblica, a fim de tornar conhecidos de
toda a sociedade, as normas e preceitos que regem a exerciclo profissional
nessas areas, bern coma os direitos do cidadão quanta a violaçäo desses
códigos por parte dos velculos de comunicação e profissionais da area.

527 - Promover, através do Conselho Estadual de Comunicaçao Social, a
responsabilização dos profissionais e empresas que comprometam a imagem
de pessoas, grupos e camunidades, de acordo corn as dispositivos legais.

528 - Promover a realização de cursas e oficinas dirigidos a estudantes,
professores e profissionais ligados a area de comunicaçâo, corn a finalidade
de desenvolver urna cultura ética e a respeita aos Direitos Humanos e a
cidadania, aplicâveis ao exercIcio de suas respectivas profissoes.

529 - Pramover urna campanha permanente de valorizaçâo da vida e da
dignidade da pessoa, a ser veiculada nos rneios de camunicaço e em
espaços diferenciados (escolas, igrejas, empresas, etc.), corn a finalidade de,
permanentemente, evidenciar temas relativos aos direitos humanos, inclusive
aqueles consagrados na Declaraçâo Universal dos Direitos Humanos e na
Declaraçao Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de maneira a
fomentar urna cultura de respeito a imagem e a integridade fIsica e moral da
pessoa, bern coma desestirnular as atitudes em contrário.

530 - Estabelecer a obrigatoriedade de radios e TV's camunitárias
promoverern a discussão de temas ligados aos Direitos Humanos, abrindo
espaça, dentro de sua especificidade e estilo, para debates, entrevistas e
matérias que divulguem as Direitos Humanos. 	 -

531 - Estabelecer a obrigatoriedade da identificaçâo dos proprietários das
ernpresas de comunicação, de forma evidente, em seus respectivos produtos
(ernissoras de radio e televisão, jornais, revistas e similares), exerçam ou não
atividade produtiva dentro dos veIculos em questão.

532 - Pramover nas instâncias federais e em tados as setores interessados
urn amplo debate sabre as critérios de concessâo de direitos de operaçäo de
canals de radio e televisão, visando a adoção de medidas cancretas, no
sentido de estabelecer diretrizes éticas e prafissionais para a distribuição
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desses direitos.
533 - Inserir nos contratas de permissäa ou concessão de direitos de

operacâo de canals de radio e televisàa, entre as obrigaçöes do
permissionario/conceSsianária, cláusula que assegure a efetivo cumprimento
do dispasto no art. 221, incisas I a IV, da Constituicâo Federal, sob pena de
revogação da concessão ou permissão. A fiscalizaçâo do cumprimento desse
dispositiva poderá ser efetuada par qualquer do pavo, pelas entidades de
Direitos Humanos e pelo Conseiha Estadual de Cornunicacâo Social, a partir
de critérias indicativos previamente definidas pela Conselho.

534 - Pramover a mapearnento dos programas de radio e televisäo que
estirnulem a apologia do crime, da violência, da tartura, das discriminacöes,
do racismo, da acaa social de grupos de extermInia, de grupos paramilitares e
da pena de mode, corn vistas a identificar as responsaveis e adotar as
medidas legais pertinentes.

Articulaçâo do Executiva, do Legislativa, do Judiciario e do Ministério
Püblico na promocão e na defesa dos direitos hurnanos

535 - Criar, no ârnbita da Secretaria de Justiça e Direitos Humanas, urn
órgãa formado par representantes indicados pelos trés poderes, pelo
Ministéria Püblica e par representante da sociedade civil, para a estudo das
questães ligadas aa exercIcia plena da cidadania, cultuando visao pluralista
da sociedade e continua intercâmbia de idéias. Tal órgäo devera preparar os
agentes politicos do Estado para uma intervençãa social mais consciente de
suas responsabilidades e do efeita pratico do exercIcio de suas funçães,
abservando-se sua permanente articulacão corn a Conselha Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos - CON ED H/MG.

536 - Unificar as policias civil e militar, conforrne fai definido no ültimo
Congresso Nacional de Direitos Humanas.

537 - Subordinar as estabelecimentas prisianais do Estado a Secretaria de
Estado da Justica e Direitos Humanas, proibir a nameacâo de egressos das
policias para sua direçãa e substituir as atuais egressos que se encontram
dirigindo as presidias, confarrne normas internacionais.

538 - Providenciar para que a verba de cerca de R$ 30 rnilhães já existente,
destinada ao Fundo Penitenciaria, seja aplicada, ainda este ano, para as seus
devidos fins.

Acesso a Justica
539 - Realizar, através dos rneias de comunicacàa, uma campanha

esclarecendo a papulação sabre as formas de acesso a Justica, em
linguagern acessIvel a todo e qualquer do pava, inclusive cam publicaçäo do
manual do usuária da Justiça.
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552 - Atribuir a Comissão de Representacäo as funçöes de acompanhar e
avaliar, junta a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a
implementaçâo das propostas contidas no Documento Final do Seminário
Legisativo, zelando pela inclusâo integral dessas propostas no Progrania
Estadual de Direitos Humanos.

553 - Mobilizar e coordenar urn Forum Permanente de Direitos Humanos, a
ser criado corn a objetivo de colaborar no acompanhamento da
implementacâo das propostas aprovadas neste Seminário.

Financiamento e monitoramento do Pragrarna Estadual de Direitos
Humanos

554 - Possibilitar a participacão de outras entidades na comissão de
representacão, prevista no art. 17 do Regulamento.

555 - Destinar recursos materiais e humanos ao Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Hurnanos - CONEDH/MG -, através da Secretaria da
Justiça, a cuja estrutura básica o mesmo se vincula, corn a criação de urn
fundo própria, para que possa realizar sua finalidade legal de prornover
investigacöes e estudos para a eficácia das normas de defesa dos Direitos
Humanos, consagrados na Constituiçäo da Repüblica, na Constituicao
mineira, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do
Hornem, na Declaracâo Universal dos Direitos do Homern e no Piano
Nacional de Direitos Hurnanos - PNDH -.

556 - Destinar recursos materiais e humanos ao CONEDH/MG, par meio da
Secretaria da Justiça, a cuja estrutura básica a rnesmo se vincula, corn a
criacão de fundo próprio e dotação em conta orçarnentária própria, para que
possa realizar sua finalidade legal de promover investigacöes e estudos para
a eficácia das normas de defesa dos Direitos Humanos, consagrados na
Constituicao da RepUblica, na Constituição mineira, na Declaraçâo Americana
dos Direitos e Deveres Fundarnentais do Homern, na Declaraçao Universal
dos Direitos do Hornern e no Piano Nacional de Direitos Humanos - PNDH -.

557 - Assegurar ao CONEDH/MG o recebimenta de recursos provenientes
do Fundo Judiciário.

558 - Atribuir ao CONEDH/MG as funcães de orientação, de deliberaçãa e
de assessorarnento na formulaçao e na irnplementaçäo das poilticas pUblicas
para proteçao e prornoçâo dos Direitas Hurnanos.

559 - Garantir ao CONEDH/MG acesso aos arquivas e aos bancos de
dados ptblicos, em face de sua competéncia investigatOria para apurar
denincias de fatos atentatórios aos Direitas Hurnanos.

560 - Assegurar a curnprimento, pelas autoridades solicitadas, das decisOes
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540 - Encaminhar ao Congresso Nacional pedido de revogacao dos

privilegios processuais do Estado e de substituicão do duplo grau de
jurisdiçao obrigatario pela faculdade de o Ministérlo Püblico apresentar
recurso ao Poder Judiciário, quando o procurador do Estado não a fizer no
prazo legal e desde que aquele entenda haver prejuizo para 0 interessepUblico na decisão recorrida.

541 - Promover ação integrada entre a Defensoria Püblica e os escritOrios
escola das faculdades de direito para que implernentern programas de
atendjmento comunjtárjo localizado au itinerante, que ofereçarn assisténcia
jurIdica integral as comunidades mais carentes e aos estabelecimentos
prisionais, a exemplo do que faz hoje o Ministérjo PCjblico.

542 - Criar, na Defensoria Püblica, setor de atendimento e orientacao a
dernandas ligadas a direitos difusos e coletivos.

543 - Reivindicar a aprovacao, corn urgéncia, da Lei Organica da
Deferisoria PUblica, corn atençâo especial para a aumento do nUmero de
defensores, bern como sua qualificaçao e reciclagem voltada para uma
cultura de consciência da impo,-tâncja dos direitos fundamentais do homem.

544 - Recomendar ao Governador do Estado a imediata contratacao de
todos as defensores püblicos aprovados no Ciltimo concurso pCiblico.

545 - Criar centros integrados de Justiça Criminal, onde a cidadäo envolvido
em qualquer questâo de segurança püblica encontre urn juiz criminal erep

resentantes da Defensoria Ptiblica, do Ministérjo PUblico, da Policia Civil e
da Poilcia Militar.

546 - Apresentar proposicao para reestruturacao do Poder Judiciário do
Estado, após realizacao de amplo debate sobre a sua estrutura.

547 - Realizar parcerias corn ONGs que já atuam na area de Direitos
Humanos para a imp lementacao de programas especifjcos.

548 - Garantjr ao Tribunal de Justiça recursos financeiros para a
aprirnoramento dos Juizados Especiais e o preenchjmento dos quadros
funcionajs através de concurso pUblico.

549 - Discutir e elaborar propostas de simplificacao de procedjmentos
judiciais e reducão de instâncias, visando agilizar a prestacão jurisdicional,
sem prejuIzo do direito de defesa.

550 - Celebrar, por melo da Secretária de Estado da Justiça e Direitos
Humanos, convênios corn os serviços de assistêncja judiciária das
Facuidades de Direjto püblicas e privadas, visando ao atendimento dos casos
encaminhados pela Defensoria Püblica do Estado.

551 - Atribuir a Comissâo de Representacao do Seminárjo Legislativo
Direitos Humanos e Cidadania a funçao de monitorar a impiementacao do
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561 - Assegurar aos membros do CONEDH/MG, previamente designados,
a liberdade de, no desempenho de suas funçoes, vistoriar quaisquer
dependêncjas de delegacias de policia, presIdios, penitenciárias, e quaisquer
outras repartiçoes pUblicas estaduals, e de ouvir funcionários e detentos.

562 - Assegurar aos membros do Conselho, a liberdade de, no
desempenho de suas funçoes, vistoriar quaisquer dependêncjas de
delegacias de poRcia, presIdios, penitenciárias, e quaisquer outras repartiçaes
püblicas estaduajs, e de ouvir funcionários e detentos.

563 - Assegurar aos membros do Conseiho, previamente designados, a
liberdade de, no desempenho de suas funcoes, vistoriar sem aviso prévio as
dependéncias de delegacias de poilcia, presidios, penitericjárjas, e quaisquer
outras repartiçoes püblicas estaduais, e de ouvir funcionários e detentos,
delegando-se os mesmos poderes aos conseihos municipais de Direitos
Humanos ou ao COMCOL para atuarem em seus respectivos municipios.

564 - Assegurar aos membros do CONEDH/MG, previamente designados,
a liberdade de, no desempenho de suas funçoes, vistoriar quaisquer
dependéncias que tenham detentos, tais como: delegacias, presIdios,
penitenciárias e unidades que abriguem adolescentes infratores, para ouvir
funcionárjos e detentos.

565 - Atribujr ao CONEDH/MG o assessoramento dos órgãos da
Administracao Estadual, incumbidos da formaçao e da especializaçao
profissional de servidores civis e militares, na realização de seus cursos
regulares, no que se refere aos temas e matérias que versem sobre a defesa
dos Direitos Humanos, objetivando a conscientização da importhncia e da
natureza de seus serviços para o exercIcio da cidadania.

566 - Propiciar rneios para que o CONEDH/MG, no que se refere ao
fortalecimento de espaços de exercicios da cidadania, cumpra seu papel legal
e regimental de promover e incentivar a constante e efetiva participaçâo
comunitária da sociedade civil organizada nas tarefas e decisöes do
Conselho, e promover a criaçâo de conselhos municipais e centros de
Direitos Humanos comunitários, a realizaçao de encontros, debates,
seminárjos, palestras e outros eventos da mesma natureza, em
universidades, escolas, clubes, associaçoes de classe e sindicatos, visando
ao estudo e a divulgaçao do conteUdo dos textos legais, nacionais e
internacionais, voltados para a defesa dos Direitos Humanos.

567 - Atribujr ao CONEDH/MG, como organismo püblico do Estado de
Minas Gerais, na Orbita da Secretaria da Justiça, a competéncia para a
implementacao no âmbito estadual, das medidas propostaspelo PNDH no
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que se refere aos estrangeiros e brasileiros residentes no Estado de Minas
Gerais.

568 - Dotar o CONEDH/MG de capacidade financeira para execucão de
atividades correlatas e para o estabelecimento de parcerias e convênios corn
entidades püblicas e privadas, como Defensoria PUblica e universidades
federais e estaduais, para atender a dernanda da sociedade na solucao dos
problemas relacionados as violaçöes dos Direitos Humanos e de questöes
técnicas internas.

569 - Atribuir ao CONEDH a homologacäo de medidas administrativas que
importem em privação da liberdade sejam, sempre, homologadas pelo
CONEDH, antes de sua execução, assegurado o direito de defesa.

570 - Atribuir ao CONEDH/MG a homologacâo de rnedidas administrativas
e disciplinares que importem em privação de liberdade, antes de sua
execucão, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditOrio.

571 - Facultar ao policial submetido a medida administrativa que importa em
privaçäo de liberdade, a possibilidade de ser acompanhado por representante
do CONEDH/MG durante o processo.

572 - Promover a revisão do regime disciplinar das poilcias estaduais, corn
a participacão de representantes da sociedade civil, por meio de lei,
atendendo as franquias e garantias democráticas e respeitando-se os direitos
fundamentais de seus integrantes.

Controle püblico dos sistemas de informaçâo e abertura dos arquivos
573 - Propor a aprovaçâo de documento a ser enviado a Assembléia

Legislativa, sugerindo modificaçäo do art. 1 0 do projeto de lei do Deputado
Ivair Nogueira, especificamente no que se refere a transferência para 0
Arquivo Püblico Mineiro da documentaçào relativa as atividades de polIcia
politica no Estado. Propor que o citado artigo nomine corn clareza as
instituicöes que exerceram e exercem essas atividades como a extinto DOPS;
a COSEG; a Central de lnteligencia da Secretaria de Estado de Seguranca
PUblica; o Instituto de ldentificação; a PM2 da PMMG; a IML e outros, se
houver.

574 - Implantar o Programa de lntegracâo das lnformacöes Criminais,
visando a criacâo de urn cadastro estadual de identificação criminal.

Controle externo do Judiciário
575 - Repudiar a controle externo dos atos jurisdicionais do Poder

Judiciário.
Ouvidoria de Justica
576 - Criar, no ârnbito do Poder Judiciário do Estado, órgâo especial corn

denominacão de Ouvidoria, para atuar na busca do aperfeicoarnento dos
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servicos do Poder Judiciárjo e para receber crIticas e reclamacoes do pübhco
e da sociedade em geral acerca do funcionarnento desses serviços.

Ouvidoria de saüde

577 - Criaçao, através de lei, da Ouvidorja de Saüde, Orgão vinculado ao
CONED/MG para garantir a representacao contra o mau atendimento em
hospitais, clmnicas e consultôrjos püblicos e Convenlados

Ouvjdorja de policia
578 - Alterar Os incisos I! e V, Parágrafo Unico, do art. 6 1 da Lei no 12.622,de 25/9/97, para incluir representaçao dos praças policiais militares.
Autonomia da pericia oficial

579 - Aprovar, corn urgência, a Proposta de Emenda a Constituicao n o44/97, que preve a autonomia das pericias oficiais.
Corregedoria de pollcia

580 - Criar uma corregedoria uniflcada para as PoIIcjas Civil e Militar,
composta por membros das duas corporacoes e da sociedade civil.

V - MOcOES APROVADAS
581 - Encaminhar mocoes de apoio a:
a) projeto de lei que trata da uniao civil entre homossexuajs
b) criaçao de poiltica de incentivo e do direito a adocào de crianças por

homossexuais
582 - Encamjnhar mocOes:
a) as autoridades estaduais, sobre os direitos previdencjárjos no que serefere aos aposentados
b) as autoridades federais, sobre os direitos previdencjários no que serefere aos aposentados

583 - Aprovar, em Plenária Final, mocâo de apoio ao reconhecimento da
jurisdiçao da Corte I nteramericana de Direitos Humanos.

584 - Mocão de repidio contra a permanéncia dos invasores nas terrasMaxakali

Os participantes do Seminárjo Legislativo de Direitos Humanos e Cidadania
de Minas Gerais, no ano do cinqbenten6rio da Declaracao Universal dos
Direitos Humanos, manifestam o mais veemente repüdio contra a violência
permanente a que estâo submetjdos os Indios Maxakali moradores dos
municipios de BertOpolis e Santa Helena de Minas no Vale do Mucuri. No
limiar dos 500 anos de massacres contra os povos indigenas do Brash, o
povo Maxakali, sobrevivente de tantas atrocidades, permanece sem o direito
de usufruir daqijilo que Ihe é mais sagrado: a terra. Apesar de homologada e
registrada em nome da União ha mais de dois anos, a terra permanece
invadida e espoliada por cerca de 14 fazendeiros, liderados pelo conhecido
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Capitâo Manoel dos Santos Pinheiro, ex-chefe de Orgâo indigenista e ex-
policial militar de Minas Gerais, o mesmo que negociou as terras do povo
Krenak, no vale do Rio Doce. Repudiam, igualmente, a omissäo do governo
federal e das autoridades responsáveiS pela retirada dos invasores, ja que o
permanente estado de opressäo em que vivem tern aumentado
assustadoramente o nUmero de doenças e de ôbitos prematuros.

585 - Mocão de repüdio a polIcia comunitária
Os participantes do 1 1 Seminário Legislativo de Direitos Humanos

patrocinado pela Comissão de Direitos Humanos da Assernbléia Legislativa
de M.G., reunidos em Belo Horizonte de 17 a 20 de agosto de 1998, vêm a
püblico repudiar veementemente a policia comunitária implementada pela
Poticia Militar de M.G.

Essa iniciativa tern tentado institucionalizar a prática de cobrar duas vezes
peto mesmo servico, quase sempre de péssima qualidade, reforçando a
caracteristica básica da politica de seguranca vigente, que é de caráter
privado, voltada exciusivarnente para a propriedade e o Estado, privilegiando
os ricos ou mesmo muito ricos em detrimento da maioria da população. Trata-
se, portanto, do engodo da "parceria", que promove distribuição
extrernamente desigual do servico e mantém os componentes de exclusäo e
violéncia. Isto para nós e ilegal e ilegitimo.

A reestruturacão do apareiho policial é necessária e deve começar pela sua
desmilitarizacâo. Outra condicäo básica é a construcäo de reais mecanismos
de controle externo por parte da sociedade civil.

Belo Horizonte, 20 de agosto de 1998.
586 - Moção de reptidio ao Governador do Estado de Minas Gerais.
Os participantes do Seminário Legislativo de Direitos Humanos e Cidadana

patrocinado pela Comissào de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, reunidos em Belo Horizonte de 17 a 20 de agosto de 1998,
vêm a pUblico repudiar veementemente a atitude de descaso do governador
do Estado de Minas Gerais, em retação as conclusöes e propostas da C.P.I.
do Sistema Penitenciário, realizada em 1997.

A postura do Sr. Eduardo Azeredo diante das gravissimas denincias de
torturas e maus tratos perpetrados por agentes do Estado fol do mais
absoluto descaso.

A C.P.I. pediu a exoneracão dos seguintes policlais:
- Delegado Antonio João Reis, chefe do DEOESP, responsavel pela

existência de uma sala de tortura, devidamente equipada para esse fim,
descoberta pelos membros da C.P.I. naquele estabetecimento e maquiada,
por ocasiâo da realizaçao da pericia legal. Foi condenado por assassinato.

IL
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- André Luiz da Rocha, delegado-titular da Delegacia de Crimes Contra a
Fazenda. E torturador conturnaz corn vários processos, na Justiça, tendo
atuado principairnente na farnigerada Delegacia de Furtos e Roubos;

- Major Marcelo Alvaro, Diretor da Penitenciárja Nelson Hungria
(Contagem);

- Geraldo Augusto Caldeira Pereira, Marco Resende de Paula e Fábio M.
Bandeira, detetives do DEOESP.

Alérn disso, foi exigida a punição dos sargentos Alvarenga e ViganO e dos
cabos Ronaldo Dutra e Alberto, da Penitencjãria Dênio Moreira de Carvaiho.

Todos estes senhores cometerarn crimes contra a humanjdade. Todos eles,
no entanto, permanecem impunes e, o que é pior, ocupam cargos importantes
no aparelho do Estado.

Essa situaçäo comprova a conivéncia do governo do Estado de Minas
Gerais corn a prática de tortura e a violéncia policial.

Exigmos a exoneração imediata de todos eles e o compromisso do governo
do Estado de näo voltar a nornear responsáveis por crimes contra os Direitos
Humanos.

Pela vida, pela paz,
tortura nunca mais!
Belo Horizonte, 20 de agosto de 1998.
587 - Moçao de repüdio a morte ocorrida nas dependéncias de Delegacia

Seccional Sul

Os participantes do Seminário Legislativo Direitos Humanos e Cidadania,
realizacto na Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais, no periodo
de 17 a 20 de agosto de 1998, denunciam veementemente a mode trágica do
detento José Geraldo de Oliveira, ocorrida no dia 16/8/98 nas dependéncias
da Delegacia Seccional Su!. 0 detento agonizou ante os olhos dos
carcereiros, que nada fizerarn para socorré-lo. Morreu asfixiado dentro de
uma cela de 4m 2 , onde convivia corn mais 12 homens.

Repudiam, neste ato, a forma como a Secretaria de Segurança Püblica vem
tratando os presos neste Estado e exigem o fim ciesse tratamento desumano,
que se repete e continua a desrespeitar os direitos, bern como a apuração e
puniçào dos culpados.

588 - MOçAo DE REPLJDIO
NOs, participantes do Seminário Legislativo "Direitos Humanos e Cidadania"

repudjamos a aprovaçao da Lei n° 13.770/98 que dispOe sobre a concessão
de beneficios de assisténcia social, mantendo na mao dos deputados o
repasse da verba de subvençào social, indo contra os preceitos da
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Constituição Federal e LOAS (Lei n o 8.742/93). Repudiamos ainda a não
aprovacào do Projeto de Iniciativa Popular corn mais de 30 mil assinaturas,
que destinava os recursos da subvencäo social aos fundos da assistência
social, crianca e adolescente e satde.

589 - MOçAO DE PROTESTO E REIVINDICAçAO
Vimos manifestar a nossa solidariedade ao advogado Dr. William dos

Santos DAB/MG 63087, que integra a Comissão Pastoral de Direitos
Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte, pelo ocorrido na Delegacia de
OperaçOes Especiais - DEOESP no dia 07/8/98. 0 fato é que o Delegado Dr.
Marco Antonio Chadid, titular da Delegacia referida desrespeitou ao Dr.
William corn maus tratos e palavras de baixo caläo, so não o agredindo por
causa dos vários presentes, conforme puderam testemunhar os moradores
do Bairro Confisco a quern Dr. William defende. Dr. William foi impedido de
exercer as suas prerrogativas profissionais.

Esta moção será encaminhada a Seccional Minas Gerais da DAB para
providéncias cabIveis.

590 - MOçAO DE REPUDIO
Aos cartórios extrajudiciais, pelo nào cumprimento da Lei Federal no

9.534/97, que garante a gratuidade dos registros de nascimento e de ôbito a
todos os brasileiros e ao Tribunal de Justiça mineiro que vem retardando a
realizaçâo desses inalienáveis direitos do cidadão brasileiro.

V - COMISSAO DE REPRESENTAcAO
591 - Cornissão de representaçäo eleita na Plenária Final:
Associacao dos Delegados de Carreira da Policia Civil de Minas Gerais
Centro Mineiro de Toxicomania
Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil/MG
Comissão de Direitos Hurnanos José Carlos Mata Machado
Comissâo Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo
Horizonte
Conselho de Direitos Humanos do Aglomerado de Santa Lucia
Conseiho Estadual da Crianca e do Adolescente
Conseiho Estadual da Mulher
Conseiho Estadual de Assistência Social
Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência de Belo Horizonte
Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte
FOrum Mineiro de SaUde Mental
Grupo Juri BH
Movimento Evangélico Progressista
Movimento Negro Unificado
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Pastoral Carcerárja
Rede de Intercârnbjo de Tecnologias Alternativas
Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos
Secretaria de Estado do Trabalho, Assisténcia Social, da Criança e do
Adolescente
Sindicato dos Policjais Federals do Estado de Minas Gerais

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente (Deputado Rorneu Queiroz) - Senhores coordenadores

deste seminário, senhores participantes, senhoras e senhores, Srs.
Deputados, apOs quatro dias de exposicaes e debates sobre os mais variados
temas, chegamos ao encerramento deste seminário corn a certeza de ter sido
alcancado urn dos seus objetivos básicos: o de ampliarmos nossa
compreensão dos direitos humanos, acrescentando as nossas concepçöes
dados, experléncias e diversificados pontos de vista sobre a realidade que
nos envolve.

o exercIclo do diálogo, da troca de informacoes, da explicitacao de idéias e
do respeito as divergencias, desenvolvidos neste encontro, constituem, a
propOsito, urn requisito indispensável para a Consolidacao dos direitos
humanos e o amadurecjmento das relacöes socials.

Como resuitado concreto dessa experiêncja dernocrática temos agora em
rnãos urn valioso documento contendo as propostas discutidas nos grupos de
trabaiho e aprovadas na reuniâo plenária. Essas propostas, como todos
sabem, iräo fundarnentar a elaboraçao do Prograrna Estadual de Direitos
Humanos. Ternos a satisfaçao de encaminhá-las , corn essa finalidade, a
Comissão de Direitos Humanos desta Casa, ao Governador do Estado e a
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos.

Lembrarnos, na Oportunidade, que elas são fruto não apenas das atividades
aqui desenvolvidas nos 61timos quatro dias, rnas, principairnente, de urn longo
trabalho de preparacao, envolvendo as rnais diversas instituicöes pUblicas e
da sociedade civil do nossç Estado, vinculadas aos temas em análise.

A todas elas, especialmente àqueias que cornpöem a comissão de
representacao o nosso rnuito obrigado.

Agradecemos também aos conferencistas, aos coordenadores de grupo e a
todos que participaram deste seminário, ern urna demonstracao de
responsabijidade civica e sensibilidade para questOes que dizem respeito,
particularrnente, aos segmentos da sociedade, que nern sempre tern
reconhecidos os seus direitos fundamentais

De sua parte, a Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais ref tera o
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cornpromisso de empenhar-se, para que as idéias e as proposicOes
apresentadas neste encontro sejarn conternpladas no aperfeiçoamento da
legislacão nas acOes e nos programas estaduais em favor dos direitos
hurnanos, para que tenhamos uma sociedade mais democrática, mais livre e
mais justa. Declaro encerrado o Seminário Legislativo Direitos Hurnanos e
Cidadania.

TRAMITAçAO DE PROPOSIc0ES
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LET No 1.179/97

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epigrafe dispöe sobre a
PolItica Estadual de Recursos HIdricos e dá outras providéncias.

A proposicão foi distribuIda as ComissOes de Constituicão e Justica, de PolItica
Energética, Hidrica e Minerária, e de Fiscalização Fmanceira e Orcamentaria. Por
forca de requerimento aprovado em Plenário, o projeto deverá ser apreciado também
por esta Comissão.

A Comissão de Constituicäo e Justica concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e apresentou-lhe as Emendas n os 1 a
8. A Comissão de PolItica Energética, Hidrica e Minerária deixou de emitir parecer
em virtude de requerimento aprovado em Plenário, nos temos do art. 232, VII, c/c o
art. 140 do Regimento Interno, que determina a remessa a Comissão seguinte. Por
decisão da Presidéncia, o Projeto de Lei no 1.706/98, do Governador do Estado, foi
anexado a proposicão em estudo, por guardarern semelhança entre Si.

Vern, agora, o proj eto a esta Comissão para receber parecer, o que fazemos a
seguir.

Fundamentacão
A proposição em tela, estruturada em oito capItulos, propöe uma polItica e um

modelo de gestão das águas de dificil adaptacão a atual estrutura institucional do
Estado, que esta Casa muito contribuiu para montar. Além disso, a polItica estadual
de recursos hIdricos que seria implementada por forca dessa proposição, apOs
transformada em lei, contrariaria diversos dispositivos contidos na Lei Federal no
9.433, de 1997, entre Os quais a instituição de Comités e Agéncias de Bacia
Hidrográfica, corn gestão descentralizada e participativa. Esse é também, urn dos
pressupostos básicos que se pretende para a poiltica estadual de recursos hIdricos,
conforme sugestães coihidas durante o Semmário Legislativo Aguas de Minas,
evento promovido pela Assembléia Legislativa, o qual contou corn cerca de 600
participantes, representando 52 entidades ligadas as águas. Dele resultou a Lei no
11.504, de 1994, precursora da Lei Federal no 9.433, de 1997, que também acolheu

I
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Após o exame do Projeto de Lei n o 1.179/97 pela Comissão de Constituiçao e

Justiça, a Assembléja Legislatjva recebeu a Mensagem n o 260/98, do Governador doEstado, a qual encamjnJou projeto de lei que prornove alteracoes na Lei n o 11.504, de1994, visando a sua adequacao a Lei Federal no 9.433, de 1997.
Por sua abrangencia e por manter os prrncIpios e proposicoes do Semiriário

Legislatjvo Aguas de Minas, o projeto de lei do Executjvo minejro, que foi anexado
ao projeto de lei em anájjse, tern grande identidade corn a atual estrutura mstitucional
Implantada no Estado. Nele se contempla urn novo paradigma de administracao das
águas estadunis Trata-se de urn modelo de gestão por bacia hidrográfica sob o
comando de comités e executado por agéncias, que certamente permitirá a Minas
Gerais a obtencao dos recursos financefros e o ordenamento das açâes Para a
recuperaçao dos corpos de água estaduais.

Por essa razão, acoffiemos as idéias contidas no projeto de lei do Executivo estadual
na forma do Substitutivo no 1, que apresentamos ao Projeto de Lei no 1.179/97, cornas alteracoes necessjas Para meihor adequa-lo aos seus propósitos.

conclusao
Diante do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei no 1.179/97 no 1 0

tumo, na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado ficando prejudicadas asEmendas no
s I a 8.

SIJBSTITUTIVO No I
Dispoe sobre a PolItjca Estadual de Recursos HIdricos e dá outras providéncias
A Assembléja Legislatjva do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo I
Disposiçao Prelirninaj-

Art. 1° - A Poljtjca Estadual de Recursos HIdrjcos e o Sistema Estadual de

nGerencjamento de Recursos HIdricos tern a sua disciplina normatjva, nos ten os da
Constituicao do Estado e na forma da legislacao federal aplicável, estabelecjesta lei. 	 da por

CapItulo II
Da Poljtjca Estadual de Recursos HIdricos

Seçao I
Dos FundamentosArt. 20 - A Poljtjca Estadual de Recursos Hidricos visa a assegurar 0 controle do

uso da água e de sua utilizacao em quaritidade, qualidade e regime satisfatórios, por
seus usuárjos atuais e futuros.

Art. 30 - Na execucao da PolItjca Estadual de Recursos HIdricos, disciplinada poresta lei, deverâo ser observados

I - o direjto de acesso de todos aos recursos hidricos, corn prioridade Para o
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abastecimento püblico e a manutencão dos ecossistemas;

II - o gerenciamento integrado corn vistas ao uso mültiplo dos recursos hIdricos;
III - o reconhecimento dos recursos hIdricos como bern natural de valor ecológico,

social e econômico, cuja utilizacâo deve ser orientada pelos princIpios do
desenvolvimento sustentável;

IV - a adocão da bacia hidrográfica como unidade fisico-territorial de planejamento
e gerenciamento, entendendo-a como urn sistema integrado que engloba os meios
fisico, biótico e antrópico;

V - a cobranca pelo uso dos recursos hIdricos, em função das disponibilidades
quantitativas e qualitativas e peculiaridades das bacias hidrograficas;

VI - a prevenção de efeitos adversos da poluicão, das inundacôes e da erosão do
solo;

VII - a compensação ao rnunicIpio afetado por mundacão causada por implantacão
de reservatório ou por restrição decorrente de lei ou outorga, relacionada corn Os

recursos hIdricos;
VIII - a compatibilizacão do gerenciamento dos recursos hIdricos corn o

desenvolvimento regional e corn a proteção do meio ambiente;
LX - o reconhecimento cia unidade do ciclo hidrológico em suns trés fases:

superficial, subterrãnea e meteórica;
X - o rateio do custo de obras de aproveitamento mültiplo, de iriteresse cornum ou

coletivo, entre as pessoas fisicas e jurIdicas beneficiadas;
XI - a gestão sisternática dos recursos hIdricos, sern dissociacão dos aspectos de

quantidade e qualidade;
XII - a gestão dos recursos hIdricos será descentralizada e contará corn a

participacäo do poder püblico, dos usuários e das cornunidades.
Seção II

Das Diretrizes Gerais
Art. 4° - 0 Estado assegurará, por intermédio do Sisterna Estadual de

Gerenciamento de Recursos Hidricos - SEGRH-MG -, os recursos financeiros e
mstitucionais necessários ao atendimento do disposto na Constituicao do Estado,
especialmente Para:

I - programas permanentes de proteção, rnelhoria e recuperação das
disponibilidades hIdricas superficiais e subterrâneas;

II - programas pennanentes de proteção das águas superficiais e subterrâneas contra
poluicao;

III - medidas que garantam o uso mültiplo racional dos recursos hidricos
superficiais e subterrãneos, das nascentes e ressurgéncias e das areas ámidas
adjacentes, protegendo-os contra a superexplotacão e outras açôes que possam
cornprometer a perenidade das águas;



218
IV - diagnostico e proteção especial das areas relevantes para as recargas e

descargas dos aquiferos;
V - prevenção da erosão do solo nas areas urbanas e rurais, visando a proteção

contra a poluiçao e o assoreamento dos corpos de água;
VI - defesa contra eventos hidrologicos criticos que oferecam riscos a saüde e a

segurança püblicas, ou provoquern prejuIzos econômicos e sociais;
VII - mstituição de sisterna estadual de rios de preservação permanente, corn vistas

A conservação dos ecossistemas aquáticos, ao lazer e a recreação das populacöes;
VIII - conscientização da populacäo sobre a necessidade da utilizaçao máltipla e

sustentável dos recursos hIdricos e da proteção dos recursos hIdricos;
IX - concessão de outorgas e registros, acompanharnento e fiscalizacao das

concessôes de direito de pesquisa e de explotaçao de recursos hIdricos.
Art. 50 - 	 Estado desenvolverá programas que objetivem o uso mültiplo de

reservatórios e o desenvolvimento regional dos municIpios que:
I - tenham area inundada por reservatório ou sofram impactos ambientais

resultantes de sua implantacão;
II - sofram restrição decorrente de lei de proteção de recursos hIdricos e de

implantacao de area de proteção ambiental.
Art. 6° - 0 Estado promoverá o planejamento de acöes integradas nas bacias

hidrograficas, corn vistas ao tratamento de esgotos dornésticos, efluentes industriais e
demais efluentes, antes do seu lancamento nos corpos de água receptores.

Parágrafo Unico - Para atender ao disposto neste artigo serão utilizados os meios
financeiros e thstitucionais previstos nesta lei e ern seu regulamento.

Art. 7° - 0 Estado realizará, em conjunto corn os municipios, rnediante convênios
de cooperação mütua e de assistência técnica e econâmico-financeira, programas que
tenham como objetivo:

I - a manutenção do uso sustentável dos recursos hidricos;
II - a racionalizaçao do uso mültiplo dos recursos hidricos;
III - o controle e a prevenção de mundaçöes e de erosão, especialmente em areas

urbanas;
IV - a implantacão, a conservação e a recuperação da cobertura vegetal, em

especial, das matas ciliares;
V - o zoneamento de areas mundáveis, em que se estabelecerão as restriçöes de uso;
VI - o tratamento de águas residuárias, em especial dos esgotos urbanos

domesticos;
VII - a implantaçao de sistemas de alerta e de defesa civil para garantir a segurança

e a saüde püblicas em eventos hidrolOgicos mdesejáveis;
\TJII - a instituição de areas de proteção e conservação dos recursos hidricos;
IX - a manutenção da capacidade de infiltracão do solo.
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Art. 8° - 0 Estado articular-se-á corn a União, corn outros Estados e municipios,

respeitadas as disposicâes constitucionais e legais, corn vistas ao aproveitamento, ao
controle e ao monitoramento dos recursos hIdricos em seu território.

§ 1° - Para o cumprimento dos objetivos previstos no "caput" deste artigo, serão
consideradas:

I - a utilizacão mültipla e sustentável dos recursos hIdricos, em especial para fins de
abastecimento püblico, geração de energia elétrica, irrigacão, navegação, pesca,
piscicultura, turisino, recreação, esporte e lazer;

II - a protecão dos ecossistemas, da paisagem, da flora e da fauna aquáticas;
III - as medidas relacionadas corn o controle de cheias, prevencão de inundaçöes,

drenagem e correta utilizacão das várzeas, veredas e outras areas sujeitas a inundacão;
IV - a protecão e o controle das areas de recarga, descarga e captação dos recursos

hidricos subterrâneos.
§ 2° - 0 Estado poderá celebrar convénios corn a União e corn as demais unidades

da Federacão a tim de disciplinar a utili.zação de recursos hidricos compartilhados.
CapItulo III

Dos Instrumentos da PolItica Estadual de Recursos HIdricos
Art. 90 - São mstrumentos da PolItica Estadual de Recursos Hidricos:
I - o Plano Estadual de Recursos HIdricos;
II - Os Pianos Diretores de Recursos HIdricos de Bacias Hidrograficas;
III - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos

preponderantes;
IV - a outorga dos direitos de uso de recursos hIdricos;
V - a cobranca pelo uso de recursos hIdricos;
VI - a compensacão a municIpios pela explotacão e pela restrição de uso de

recursos hIdricos;
VII - o rateio de custos das obras de uso rnültiplo, de interesse comum ou coletivo;
VIII - o Sistema Estadual de Informacôes sobre Recursos HIdricos;
IX - as penalidades.

CapItulo IV 	 -
Da Caracterizacão dos Instrumentos da PoiItica Estadual de Recursos 1-lidricos

Secão I
Do Piano Estaduai de Recursos Hidricos

Art. 10 - 0 Piano Estadual de Recursos HIdricos, aprovado pelo Conseiho Estaduai
de Recursos HIdricos - CERI-I-MG -, de que trata esta lei, será submetido ao
Governador do Estado, que o editará por meio de decreto.

§ 1 1 - Os objetivos e a previsão dos recursos fmanceiros para a elaboracão e a
iinplantacão do Piano Estadual de Recursos HIdricos deverão constar nas leis
reiativas ao Piano Plurianual, as Diretrizes Orçamentarias e ao Orçamento Anual do
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§ 2° - 0 Piano Estadual de Recursos Hidricos conterá:
I - a divisão hidrográfica do Estado, na qual se caracterizará cada bacia hidrografica

utilizada para o gerenciamento descentralizado e compartilhado dos recursos hIdricos;
II - os objetivos a serem aicancados;
III - as diretrizes e os critdrios para o gerenciamento de recursos hIdricos;
IV - os programas de desenvoivimento mstitucional, tecnoiógico e gerencial, de

vaiorização profissional e de cornunicação social, no campo dos recursos hIdricos.
§ 3° - A penodicidade para elaboracao do Piano Estadual de Recursos HIdricos de

que trata este artigo será estabeiecida por ato do Conseiho Estaduai de Recursos
Hidricos - CERH-MG.

Secao II
Dos Pianos Diretores de Recursos HIdricos de Bacias Hidrograficas

Art. 11 - 0 planejamento de recursos hIdricos, elaborado por bacia hidrografica do
Estado, consubstancjar-seá em Pianos Diretores de Recursos HIdricos de Bacias
Hidrograficas, corn a fmalidade de fundamentar e orientar a impiementa(;ao de
programas e projetos, tendo o seguinte conteüdo minimo:

I - diagnostico da situação dos recursos hIdricos da bacia hidrográfica;
II - anáiise de aiternativas de crescimento demográfico, de evoluçâo de atividades

produtivas e de modificaçoes dos padröes de ocupação do solo;
III - baianço entre disponibilidades e demandas atuais e fiaturas dos recursos

hIdricos, em quantidade e qualidade, corn identificacao de conflitos potenciais;
IV - metas de racionaiizaçao de uso, aumento da quantidade e meihoria da

qualidade dos recursos hIdricos disponiveis;
V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvoividos e projetos a serem

implantados para o atendimento de metas previstas, corn estimativas de custos;
VI - prioridade para outorga de direito de uso de recursos hidricos;
VII - diretrizes e critérios para cobrança peio uso dos recursos hIdricos;
VIII - propostas para a criação de areas sujeitas a restrição de uso, corn vistas a

proteção de recursos hIdricos e de ecossistemas aquáticos. 	 -
Secao III

Do Enquadramento dos Corpos de Agua em Classes, segundo os Usos
Preponderantes da Agua

Art. 12 - As classes de corpos de água serão as estabelecidas peias legislaçoes
ambientais federal e estadual.

Art. 13 - 0 enquadramento de corpos de água em classes, segundo seus usos
preponderantes, visa a:

I - assegurar as águas quaiidade compatIvel corn os usos mais exigentes a que
forem destinadas;
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II - diminuir os custos de combate a poluicão da água, mediante açôes preventivas

pernianenteS.
Secão IV

Da Outorga dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos
Art. 14 - 0 regime de outorga de direitos de uso de recursos hIdricos do Estado tern

por objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o
efetivo exercIcio dos direitos de acesso a água.

Art. 15 - Estão sujeitos a outorga, pelo poder püblico, os seguintes direitos de uso
de recursos hIdricos, mdependentemente da natureza pdblica ou privada dos usuârios:

I - as acumulacöes, as derivacôes ou a captacão de parcela da água existente em urn
corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento püblico, ou insurno de
processo produtivo;

II - a extração de água de aquIfero subterrâneo para consumo final ou insurno de
processo produtivo;

III - o lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais efluentes iIquidos ou
gasosos, tratados on nao, corn o fun de sua diluicão, transporte ou disposicão final;

IV - o aproveitamento de potenciais hidrelétricos;
V - as intervençôes de macrodrenagem urbana para retificacäo, canalização,

barramento e outras obras que tenham por objetivo o controle de cheias;
VI - outros usos e açôes que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água

existente em urn corpo de água.
§ 1° - Independem de outorga pelo poder püblico, conforme definido em

regulamento, o uso de recursos hIdricos para satisfacäo das necessidades de pequenos
ndcleos populacionais, distribuldos no meio rural, bern corno as acumulacöes, as
derivaçöes, as captacöes e os iançamentos considerados insignificantes.

§ 2° - A outorga e a utilizacão de recursos hidricos, para fins de geracão de energia
elétrica, estarão subordinadas ao Piano Nacional de Recursos HIdricos, aprovado na
forma do disposto na Lei Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e em obediência a
disciplina da legisiacão setorial especIfica.

Art. 16 - A outorga de uso de recursos hIdricos está condicionada as prioridades de
uso estabelecidas nos Pianos Diretores de Recursos HIdricos de Bacias Hidrográficas
e deverá respeitar a classe em que o corpo d'água estiver enquadrado, bern como a
rnanutenção de condicöes adequadas ao transporte hidroviário, quando for o caso.

§ 1° - A outorga levará em conta a necessidade de se preservar o uso máltiplo e
racional das águas.

§ 2° - A outorga efetivar-se-á por ato do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -
IGAM.

Art. 17 - A outorga de direitos de uso de recursos hIdricos poderá ser suspensa,
parciai ou totaimente, em definitivo ou por pra.zo determinado, nas seguintes

A.
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I - não-cumprimento, pelo outorgado, dos termos da outorga;
II - não-utilizacao da água por 3 (trés) anos consecutivos;
III - necessidade premente de água para atender situaçôes de calamidade, inclusive

as decorrentes de condicöes climáticas adversas;
IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradaçao ambiental;
V - necessjdade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais

nao se disponha de fontes alternativas;
VI - necessidade de se manterern as caracteristicas de navegabilidade do corpo de

água.
Art. 18 - A outorga confere ao usuário o direito de uso do corpo hidrico

condicionado a disponibjljdade de água.
§ 10 - A outorga não implica a alienaçao parcial das águas, que são inalienáveis.
§ 2° - A vazão outorgável de urn corpo de água será definida, pelo Conseiho

Estadual de Recursos HIdricos, corn base em estudo técnico realizado pelo IGAIvI.
Art. 19 - 0 prazo de outorga de direito de uso de recursos hIdricos não excederá a

35 (trinta e cinco) anos, podendo ser renovado.
Art. 20 - Serao cobrados os usos de recursos hidricos sujeitos a outorga, nos termos

do art. 15 desta lei.
Seçao V

Da Cobrança pelo Uso de Recursos HIdricos
Art. 21 - Sujeita-se a cobrança pelo uso da água aquele que utilizar, consumir ou

poluir recursos hidricos, segundo as peculiaridades de cada bacia hidrografica.
Paragrafo ünico - A cobrança pelo uso de recursos hIdricos visa a:
I - reconhecer a água come, bern econômico e dar ao usuário urna indicação de seu

real valor;
II - mcentivar a racionalizacao do uso da água;
III - obter recursos frnanceiros pam o fmanciamento de prograinas e intervençoes

contemplados nos planos de recursos hidricos;
IV - incentivar o aproveitamento rnültiplo dos recursos hidricos e o rateio dos

custos das respectivas obras, na forma desta lei;
V - proteger as águas contra açöes que possam comprometer 0 seu uso atual e

futuro;

VI - promover a defesa contra eventos criticos que ofereçam riscos a saüde e a
segurança püblicas e prejuizos econômicos ou sociais;

VII - incentivar a meihoria do gerenciamento dos recursos hIdricos nas respectivas
bacias hidrográficas;

VIII - promover a gestão descentralizada e mtegrada em relação aos demais
recursos naturais;

223
IX - disciplinar a localizacão dos usuãrios, buscando a conservação dos recursos

hIdricos, de acordo corn sua classe preponderante de uso;
X - promover o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu aproveitamento

econômicO
Art. 22 - Na fixacão dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hIdricos,

devem ser observados, entre outros:
I - nas derivacôes, captaçães e extraçöes de água, o volume retirado e seu regime de

variação;
II - nos lançamentos de esgotos domésticos e demais efluentes IIquidos ou gasosos,

o volume lancado e seu regime de variação e as caracteristicas fisico-qulmicas,
biologicas e de toxicidade do efluente.

Art. 23 - A cobranca pelo uso de recursos hidricos será implantada de forma
gradativa e nao recairá sobre os usos considerados insignificantes, nos termos do
regulamento.

Art. 24 - No cálculo dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hIdricos,
devem ser observados:

I - a natureza do manancial, se superficial ou subterrãneo;
II - as caracterIsticas dos aquIferos;
III - a classe de uso preponderante em que esteja enquadrado o corpo de água no

local do uso ou da derivacão;
IV - a localizacão do usuário na bacia;
V - o volume captado, extraido on derivado e seu regime de derivacão;
VI - as caracterIsticas e o porte da utilizacão;
VII - as prioridades regionais;
VIII - as peculiaridades da bacia hidrográfica;
IX - as funçöes social, econômica e ecológica da água;
X - a sazonalidade do ciclo hidrológico;
XI - as quantidades consumidas;
XII - a vazão e o padrão qualitativo de devolucão da ãgua, observados os padröes

de emissão estabelecidos pela legislação ambiental em vigor;
XIII - a disponibilidade e o grau de regularização da oferta hidrica local;
MV - a proporcionalidade da vazão outorgada e do uso consuntivo em relação a

vazão outorgavel;
XV - o impacto econômico da cobrança pelo uso da água no valor total do custo da

agna destinada ao consumo domestico;
XVI - a diferenciacão do custo em razão das caracterIsticas dos usos e dos usuários

da água;
XVII - o princIpio de tarifacão progressiva em razão do consumo.
§ 1° - Os fatores referidos neste artigo poderão ser utilizados, para efeito de cálculo,
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de forma isolada, simultãnea, combinada ou cumulatjva, observado o que dispuser o
regulamento.

§ 2° - No caso da utilizacão de corpos de água para transporte e diluicao de
efluentes, os responsávejs pelos lancamentos ficam obrigados ao cumpriniento das
normas e dos padrôes estabelecidos pela iegisiacao em vigor.

§ 3° - A diferenciaçao de custo em funcão da utilizacao da água referida no inciso
XVI deste artigo poderá resultar na fixacao de valor que levará em consideracão as
caracterjstjcas dos usos e dos usuários da água, Segundo procedimentos próprios de
cálculo a serem aprovados pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos.

§ 4° - A utilizacao de recursos hidricos para frns de geração de energia elétrica
reger-se-a pela legislacao federal competente.

Art. 25 - 0 valor inerente a cobrança pelos direitos de uso de recursos hIdricos
classjficar-se ..á como receita patrimonial, nos termos do art. 11 da Lei Federal n o4.320, de 17 de marco de 1964, corn a redação dada pelo Decreto-Lei no 1.939, de 20
de maio de 1982.

§ 10 - Os valores diretamente arrecadados por órgão ou unidade executiva
descentraljzada do Poder Executivo, de que Irata esta lei, em decorréncja da cobrança
pelos direitos de uso de recursos hIdricos, serão depositados e geridos em conta
bancária própria, mantida em instituiçao fmanceira oficial.

§ 2° - A forma, a periodicidade, o processo e as demais estipuiacoes de caráter
técnico e adminisirativo merentes a cobrança pelos direitos de uso de recursos
hidricos seráo estabelecjdos em decreto do Poder Executivo, a partir de proposta do
órgão central do Sistema de Gerenciamento de Recursos HIdricos, aprovada pelo
Consefflo Estadual de Recursos Hidricos.

Art. 26 - Os valores arrecadados corn a cobrança pelo uso de recursos hIdricos
serão aplicados na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados:

I - no fmanciamento de estudos, programas, projetos e obras incluldos no Piano
Diretor de Recursos HIdricos da Bacia Hidrografica;

II - no pagamento de despesas de monitoramento dos corpos de água e custeio dos
órgãos e das entidades integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos HIdricos, na sua fase de implantacão. 	 -

§ 10 - 0 fmanciamento das açâes e atividades a que se refere o inciso I deste artigocorresponderá a, pelo menos, 2/3 (dois tercos) da arrecadacao total gerada na bacia
hidrografica.

§ 2° - A aplicaçao nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a 7,5%(sete e mejo por cento) do total arrecadado.
§ 3° - Os valores previstos no "caput" deste artigo poderão ser apiicados a fundo

perdido em projetos e obras considerados benéficos a coletivjdade, que alterem a
qualidade, a quantjdade e o regime de vazão de urn corpo de água.
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Secão VI

Da Compensacão a MunicIpio pela Explotacão e Restricão de Uso de Recursos
HIdncos

Art. 27 - A cornpensação a municIpio afetado por mundacão, causada por
implantacão de reservatório ou por restrição decorrente de lei ou outorga relacionada
corn recursos hIdricos, será discipimada pelo Poder Executivo, mediante decreto, a
partir de estudo próprio, aprovado pelo Conseiho Estadual de Recursos HIdricos.

Secao VII
Do Rateio de Custos das Obras de Uso Mültiplo, de Interesse Comum ou Coletivo
Art. 28 - As obras de uso müitiplo de recursos hIdricos, de interesse comum ou

coletivo, terão seus custos rateados, direta ou indiretamente, segundo critérios e
normas a serern estabelecidos em regulamento baixado pelo Poder Executivo, após
aprovação pelo Conseiho Estadual de Recursos Hidricos, atendidos os seguintes
procedimentos:

I - a concessão ou a autorização de vazão, corn potencial de aproveitamento
mUltiplo, deverá ser precedida de negociacão sobre o rateio de custos entre os
beneficiários, inclusive os de aproveitamento hidrelétrico, mediante articulacao corn a
Uniao;

II - a construção de obras de interesse comurn ou coletivo dependerá de estudo de
viabilidade técnica, econômica, social e ambiental, corn previsão de formas de retorno
dos investimentos püblicos ou justificativas circunstanciadas da destinacão de
recursos a fundo perdido.

§ 1° - 0 Poder Executivo, mediante decreto, regulamentará a matéria de que trata
este artigo, estabelecendo diretrizes e critérios para fmanciamento ou concessão de
subsidios, conforme estudo aprovado pelo Conseiho Estadual de Recursos HIdricos.

§ 2° - Os subsIdios a que se refere o parágrafo anterior somente serão concedidos
no caso de interesse péblico relevante ou na impossibilidade prática de identificacao
dos beneficiários, para conseqüente rateio dos custos iiierentes as obras de uso
mültiplo de recursos hIdricos, de interesse comurn ou coletivo.

Secão VIII
Do Sistema Estadual de Inforrnacôes sobre Recursos HIdricos

Art. 29 - A coleta, o tratamento, o armazenamento, a recuperacão e a disseminacão
de informacães sobre recursos hIdricos e fatores intervenientes em sua gestão serão
organizados sob a forma de urn Sisterna Estadual de Inforrnacöes sobre Recursos
HIdricos, compatIvel corn o Sistema Nacional de Informacoes sobre Recursos
HIdricos.

Art. 30 - 0 Sistema Estadual de Informacôes sobre Recursos HIdricos tern como
objetivos:

I - reunir, dar consisténcia e divulgar dados e informacöes sobre a situaçäo
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qualitativa e quantitativa dos recursos hIdricos do Estado, bern como informacoes
SOcioeconômicas relevantes para 0 seu gerenciamento;

II - atualizar, permanentemente, as informacoes sobre disponibjjjdade e dernanda
de recursos hIdricos e sobre ecossistemas aquáticos, em todo o ten-itórjo do Estado;

III - fornecer subsIdios para a elaboracao do Piano Estadual e dos Pianos Diretores
de Recursos HIdricos de Bacias Hidrograficas;

IV - apoiar açôes e atividades de gerenciamento de recursos hIdricos no Estado.
Art. 31 - São princIpios básicos para o funcionamento do Sistema Estadual de

Informaçoes sobre Recursos HIdricos:
I - a descentralizacao da obtençao e da produçao de dados e informacaes;
II - a coordenacao unificada dos sistemas;
III - a garantia de acesso aos dados e as mformacoes a toda a sociedade.

CapItuio V
Do Sistema Estadual de Gerencjamento de Recursos HIdricos - SEGRH-MG

Secão I
Dos Objetivos

Art. 32 - 0 Sistema Estadual de Gerencjamento de Recursos HIdricos - SEGR.H-
MG - tern os segumtes objetivos:

I - coordenar a gestão integrada e descentralizada das águas;
II - arbitrar adminjstratjvamente os conflitos relacionados corn os recursos hIdricos;
III - implementar a polItica estadual de recursos hidricos;
IV - planejar, regular, coordenar e conlrolar o uso, a preservação e a recuperação de

recursos hidricos do Estado;
V - promover a cobrança pelo uso de recursos hIdricos.

Secão II
Da Composicao do Sistema

Art. 33 - Integram o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos HIdricos -
SEGRH-MG -:

I - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvjmento Sustentavel;
II - o Conseiho Estadual de Recursos HIdricos - CERH-MG -; 	 -
III - o Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - lOAM -;
IV - os comitês de bacia hidrografica;
V - os órgãos dos Poderes estaduais e municipais cujas cornpetências se relacionem

corn a gestão de recursos hidricos;
VI - as agências de bacia hidrografica.
§ 10 - 0 Poder Executivo disciplinara, mediante decreto, as atribuiçoes de órgãos e

entidades integrantes da administraçao pübiica estadual incurnbidos de exercer açöes
ou atividades relacionadas corn a gestão de recursos hIdricos.

§ 20 - As agéncias de bacia hidrográfica deverão ter, quando mstituldas pelo Estado,
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personalidade juridica própria, autonomia financeira e administrativa. Organizar-se-
ão segundo as formas pennitidas pelo Direito Administrativo, Civil ou Cornercial,
atendidas as necessidades, caracterIsticas e peculiaridades regionais, locals e
muitissetorlais, mediante autorização, em lei, ao Poder Executivo, que aprovará, por
meio de decreto, os seus respectivos atos constitutivos, a serem inscritos no registro
pdbiico, na forma da iegisiacão apiicávei.

§ 30 - Os consórcios ou as associaçôes intermunicipais de bacias hidrograficas, bern
como as assOciaçôes regionais, locals ou muitissetorlais de usuários de recursos
hIdricos, legaimente constituIdos, poderão ser equiparados as agendas de bacias
hidrográficas, para efeitos desta lei, por ato do Conseiho Estadual de Recursos
HIdricos, para o exerciclo de funçöes, competências e atribuicöes a eles inerentes.

Art. 34 - 0 Conselho Estadual de Recursos HIdricos - CERH-MG - é composto por:
I - representantes do poder pdblico, de forma paritária entre o Estado e os

municIpios;
II - representantes dos usuárlos e de entidades da sociedade civil, ligados aos

recursos hIdricos, de forma paritaria corn o poder püblico;
Paragrafo ünico - A Presidéncia do CERH-MG será exercida pelo titular da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvoivimento Sustentável, a qual está
afeta a polItica estadual de recursos hidricos.

Art. 35 - Os comitês de bacia hidrográfica terão como area de atuação:
I - a totalidade da bacia hidrográfica;
II - a sub-bacia hidrográfica de tributáno de curso de água principal da bacia ou de

tributáno desse tributário;
III - o grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contIguas.
Art. 36 - Os comités de bacia hidrográfica serão compostos por:
I - representantes do poder püblico, de forma paritária entre o Estado e os

municipios que integram a bacia hidrográfica;
II - representantes de usuários e de entidades da sociedade civil ligadas aos recursos

hidricos, corn sede na bacia hidrográfica, de forma paritaria corn o poder pdblico.
Art. 37 - As agéncias de bacias hidrográficas, ou as entidades a elas equiparadas,

por ato do Conselho Estadual de Recursos Hldricos, atuarão como unidades
executivas descentralizadas de apoio aos respectivos comités de bacia hidrografica e
responderão pelo seu suporte administrativo, técnico e financeiro, inclusive pela
cobrança pelo uso dos recursos hidricos, na sua area de atuação.

Art. 38 - A proposta de criação de consórcio ou de associação intermunicipal de
bacia hidrográfica, ou de associação regional, local ou multissetonal de usuários de
recursos hIdricos dar-se-á:

I - mediante a livre iniciativa dos municIpios, devidamente autorizados pelas
respectivas Cãmaras Municipais;
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Parágrafo ünico - A proposta de criação de consórcio ou de associação
intermunicipal de bacia hidrografica ou de associaçao regional, local ou multissetorial
referida neste artigo submeter-se-á a aprovação do Conseiho Estadual de Recursos
Hidricos, ouvido, quando necessário, o respectivo comité de bacia hidrográfica.

Seção III
Das Competencias dos Orgaos Integrantes do Sistema

Art. 39 - A Secretarja de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvjmento Sustentávei,
na condiçao de órgão central coordenador do Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos 1-lidricos, compete:

I - aprovar a programaçao do gerenciamento de recursos hIdricos elaborada pelos
órgãos e entidades sob sua supervisão e coordenacao;

II - encaminhar a deliberacao do Conseiho Estadual de Recursos HIdricos proposta
do Piano Estadual de Recursos HIdricos e suas modificaçoes, tendo os Pianos
Diretores de Bacias Hidrográficas de Recursos HIdricos como base;

III - fornentar a captação de recursos para fmanciar açôes e atividades do Piano
Estadual de Recursos Hidricos, supervisionando e coordenando a sua apiicaçao;

IV - prestar orientaçao técnica aos municIpios relativamente a recursos hIdricos, por
interrnédio de seus órgâos e entidades;

V - acompanhar e avaliar o desempenho do Sisterna Estadual de Gerenciarnento de
Recursos Hidricos;

VI - zelar pela manutençâo da poiItica de cobrança pelo uso da água, observadas as
disposiçoes constitucionajs e legais aplicáveis.

Art. 40 - Ao Conseiho Estadual de Recursos Hidricos, na condicão de órgão
deliberatjvo e normatjvo central do Sistema Estadual de Gerencjamento de Recursos
Hidricos, compete:

I - estabelecer os principios e as diretrizes da poiltica estadual de recursos hIdricos,
a serem observados pelo Piano Estadual de Recursos HIdricos e pelos Pianos
Diretores de Bacias Hidrograficas;

11 - aprovar a proposta do Piano Estadual de Recursos Hidricos na forma
estabelecida nesta lei;

III - decidir os conflitos entre os comitês de bacia hidrografica;
IV - atuar como instãncia de recurso nas decisöes dos comités de bacia

hidrográfica;
V - deliberar sobre projetos de aproveitamento de recursos hIdricos que extrapolem

o âmbito dos cornités de bacia hidrografica;
VI - estabelecer critérios e normas gerais para a outorga dos direitos de uso de

recursos hIdricos;
VII - estabelecer critérios e normas gerais sobre a cobrariça pelo direito de uso de

229
recursos hIdricos;

VIII - aprovar a mstituição dos comitês de bacia hidrográfica;
IX - reconhecer consórcios ou associaçöes intermunicipais de bacia hidrográfica

associacôes regionais, locais ou muitissetoriais de usuários de recursos hIdricos;
X - exercer outras açöes, atividades e funcoes estabelecidas em lei on regulamento,

compatIveis corn a gestão de recursos hIdricos do Estado ou de sub-bacias de rios de
dominio da União, cuja gestao the tenha sido delegada.

Art. 41 - Ao IGAM, na condicao de entidade gestora do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos HIdricos, compete:

I - superintender o processo de outorga e de suspensão de direito de uso de recursos
hidricos, nos termos desta lei e dos atos baixados pelo Conseiho Estadual de Recursos
HIdricos;

II - reconhecer, mediante ato prOprio e corn base em proposicão dos comités de
bacia hidrográfica, os represamentos, as derivacöes, as captaçöes e os iancamentos
considerados insignificantes, referidos nesta lei;

III - gerir o Sisterna Estadual de Informacöes sobre Recursos HIdricos e manter
atualizados, corn a cooperação das unidades executivas descentralizadas da gestão de
recursos hIdricos, os bancos de dados do sistema;

IV - exercer outras açôes, atividades e funçöes estabelecidas em lei, regulamento ou
decisäo do Conseiho Estadual de Recursos HIdncos, compativeis corn a gestão de
recursos hidricos.

Art. 42 - Aos comitês de bacia hidrografica, órgãos deliberativos e normativos, na
sua area territorial de atuação, compete:

I - prornover o debate das questöes relacionadas a recursos hIdricos e articular a
atuacão de órgãos e entidades intervenientes;

II - arbitrar, em primeira rnstância administrativa, os conflitos relacionados aos
recursos hIdricos;

III - aprovar os Pianos Diretores de Recursos HIdricos das Bacias Hidrográficas,
corn os respectivos Orçamentos, para iritegrar o Piano Estaduai de Recursos HIdricos e
suas atualizacöes;

IV - aprovar pianos de apiicacão dos recursos arrecadados corn a cobranca pelo uso
de recursos hIdricos, inclusive fmanciamentos de investimentos a fundo perdido;

V - aprovar a outorga dos direitos de uso de recursos hIdricos para
ernpreendimentos de grande porte e potencial poluidor;

VI - estabelecer critérios, normas e aprovar os valores propostos para a cobranca
pelo uso de recursos hIdricos;

VII - estabelecer, mediante critérios e normas, o rateio de custos das obras de uso
mültiplo, de interesse comum ou coletivo, relacionados corn os recursos hIdricos;

VIII - aprovar o Piano Emergencial de Controle de Quantidade e Qualidade de
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Recursos HIdricos proposto pela agdncia de bacia hidrografica ou entidade a ela
equiparada, na area de sua atuação;

IX - deliberar sobre proposta para o enquadramento dos corpos de água em classes
de usos preponderantes, corn o apoio de audincias püblicas, assegurando o uso
prioritario para o abastecimento püblico;

X - deliberar sobre contrataçôes de obras e serviços em prol da bacia hidrografica, a
serem celebrados diretamente por sua respectiva agenda ou entidade a ela equiparada
nos termos desta lei, observada a legisiacao licitatória aplicavei;

XI - acompanhar a execução da Poiltica Estadual de Recursos HIdricos na area de
sua atuação, fonnulando sugestöes e oferecendo subsidios aos órgãos e as entidades
participantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos HIdricos;

XII - aprovar o Orcamento Anual da Agéncia de Bacia Hidrográfica, na area de sua
atuação e corn observãncia da legislacao e normas aplicáveis e em vigor;

XIII - aprovar o regime contábii da Agência de Bacia Hidrográfica e seu respectivo
Piano de Contas, observando a Iegislacao e as normas aplicaveis;

XIV - aprovar o seu Regimento Interno e respectivas modificacôes;
XV - aprovar a formaçao de consórcios intennunicipais e de associaçoes regionais,

locals e muitissetoriajs de usuários na area de atuação da bacia, bern como estimular
açôes e atividades de instituiçoes de ensino e pesquisa e de organizaçôes não
governamentais que atuern em defesa do meio ambiente e dos recursos hidricos na
bacia;

XVI - aprovar a celebracao de convénios corn órgãos, entidades e instituiçoes
püblicas ou privadas, nacionais e internacionais, de interesse da bacia hidrogrãfica;

XVII - aprovas programas de capacitaçao de recursos humanos, de interesse da
bacia hidrografica na area de atuação;

XVIII - exercer outras açôes, atividades e funcöes estabeiecjdas em lei,
regulamento ou decisào do Conseiho Estadual de Recursos HIdricos, compatIvejs
corn a gestão integrada de recursos hIdricos.

Parágrafo dnico - A outorga dos direitos de uso de recursos hIdricos para
ernpreendjmentos de grande porte e potencial poluidor compete, na faita do Comité
de Bacia Hidrografica, ao Consellio Estadual de Politica Ambiental - COPAM/MG -,
por mejo de suas Cämaras, corn apoio e assessoramento técnicos do IGAM, nos
termos do art. 50 da Lei n° 12.585, de 17 dejulho de 1997.

Art. 43 - A Agéncia da Bacia Hidrografica terá a mesma area de atuação de urn ou
mais Comités de Bacia Hidrográfica.

Parágrafo ünico - A criação de Agenda da Bacia Hidrografica será autorizada peio
Consefflo Estadual de Recursos HIdricos, mediante solicitacao de urn ou mais
Cornités de Bacia Hidrografica.

Art. 44 - A Agéncia de Bacia Hidrografica e as entidades a ela equiparadas, na sua
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area de atuacão, compete:

I - manter balanco atualizado da disponibilidade de recursos hIdricos em sua area
de atuação;

II - manter atualizado o cadastro de usos e de usuários de recursos hldricos;
III - efetuar, mediante deiegacão do outorgante, a cobranca pelo uso de recursos

hidricos;
IV - analisar e emitir pareceres sobre projetos e obras a serern fmanciados corn

recursos gerados por rneio de cobranca pelo uso da água e encaminhá-los a instituição
financeira responsável peia administração desses recursos;

V - acompanhar a administraçào fmanceira dos valores arrecadados corn a cobranca
pelo uso de recursos hldricos;

VI - anaiisar e ernitir pareceres sobre projetos e obras considerados relevantes para
a area de sua atuacão e encaminhá-los as instituiçôes responsáveis por seu
financiamento, implantacão e implernentacão;

VII - gerir o Sistema Estaduai de Informacöes sobre Recursos HIdricos em sua area
de atuação;

VIII - celebrar convênios e contratar fmanciamentos e servicos para a execucão de
suas atribuiçöes, mediante aprovaçäo do Comité de Bacia Hidrográfica;

IX - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la a apreciacão do respectivo
ou respectivos Comités de Bacias Hidrográficas;

X - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hidricos em sua
area de atuação;

XI - elaborar ou atualizar o Piano Diretor de Recursos Hidricos para apreciação do
respectivo Comité de Bacia Hidrográfica ou Comités de Bacias Hidrograficas;

XII - propor ao respectivo Comité de Bacia Hidrográfica:
a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento

ao Conseiho Estadual de Recursos HIdricos;
b) os valores a serem cobrados peio uso de recursos hldricos;
c) o piano de aplicacao dos vaiores arrecadados corn a cobranca pelo uso de

recursos hIdricos; 	 -
d) o rateio de custo das obras de uso rnüitipio, de interesse comum ou coletivo;
XIII - prornover o monitoramento sisternático da quantidade e da qualidade das

águas da bacia;
XIV - prestar apoio administrativo, técnico e fmanceiro necessário ao born

funcionamento do Comité de Bacia Hidrográfica;
XV - acompanhar a implantacão e o desenvolvimento de empreendimentos

pübiicos e privados considerados relevantes para os interesses da bacia;
XVI - manter e operar instrurnentos técnicos e de apoio ac, gerenciamento da bacia,

de modo especial os relacionados corn o provimento de dados para o Sisterna

IL
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Estadual de Informacôes sobre Recursos HIdricos;

XVII - elaborar, para apreciação e aprovação, os Pianos e Projetos Emergenciais de
Controle da Quaritidade e da Qualidade dos Recursos HIdricos da Bacia Hidrografica,
corn a finalidade de se garantir a sua proteção;

XVIII - elaborar, pai-a conhecimento, apreciação e aprovação do Comitê, reiatórios
anuais sobre a situação dos recursos hIdricos da bacia;

XIX - proporcionar apoio técnico e fmanceiro aos pianos, prograrnas de obras e
serviços, na forma estabelecida pelo Cornitê;

XX - elaborar pareceres sobre a compatibilidade de obras, serviços, açâes ou
atividades especIficas relacionadas corn o Piano de Recursos HIdricos da Bacia
Hidrografica;

XXI - solicitar de usuários, de órgão ou entidade pübiica de controle ambiental, por
instrumento própno, quando for o caso, dados gerais relacionados corn a natureza,
caracterjstjcas de suas atividades e dos iancamentos de efluentes efetuados nos corpos
de água da bacia;

XXII - gerenciar recursos fmanceiros gerados por meio de cobrança pelo uso dos
recursos hIdricos da bacia, e outros estipuiados em lei, por meio de instituição
financeira e de acordo corn as normas do Consetho Estaduai de Recursos HIdricos e
deliberaçâes do Comitê de Bacia;

XXIII - anaiisar, tecnicamente, pedidos de fmanciarnento reiacionados a recursos
hIdricos, segundo critérios e prioridades estabelecidos peio Comité;

XXIV - propor ao Comité de Bacia Hidrografica piano de aplicaçao dos recursos
fmanceiros arrecadados corn a cobrança pelo uso de recursos hidricos, inclusive
fmanciarnentos de investimentos a fundo perdido;

XXV - efetuar estudos técnicos relacionados corn o enquadramento dos corpos de
água da bacia em classes de usos preponderantes, assegurando o uso prioritário para o
abastecimento püblico;

XXVI - ceiebrar convénios, contratos, acordos, ajustes, protocolos, parcerias e
consórcios corn pessoas fisicas e juridicas, de direito privado ou pübiico, nacionais e
internacionajs, notadaniente os necessários para viabiiizar apiicacoes de recursos
fmanceiros em obras e serviços, em conformidade corn o Piano Diretor de Recursos
HIdricos da Bacia Hidrográfica;

XX\TII - proporcionar apoio fmanceiro a pianos, programas, projetos, açôes e
atividades para obras e serviços de interesse da Agéncia, devidamente aprovados pelo
Comité;

XXVIII - efetuar a cobrança pela utiiizaçào dos recursos hidricos da bacia e
diligenciar sobre a execução dos débitos de usuários, pelos meios próprios e segundo
a iegisiaçao apiicávei, mantendo, para tanto, sistema de faturamento, controie de
arrecadacao e fiscaiizaçao do consumo;
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XXIX - manter, em cooperação corn órgãos e entidades de controle ambiental e de

recursos hIdricos, cadastro de usuários de recursos hIdricos da bacia, considerando os
aspectos de derivacão, consumo e diiuicão de efluentes;

XXX - manter sistema de fiscalizaçao de usos das águas da bacia, corn a finalidade
de se capitularem infracães, identificarem infratores e representá-ios perante o
Conseiho Estadual de Recursos HIdricos para apiicacão de penaiidades, segundo
disposicão legal;

XXXI - efetuar estudos sobre recursos hIdricos da bacia, em articuiacao corn órgãos
e entidades simulares de outras bacias hidrograficas;

XXXII - conceber e incentivar programas, projetos, açôes e atividades iigados a
educacão ambientai e ao desenvoivirnento de tecnoiogias que possibilitern o uso
racionai, econômico e sustentado de recursos hIdricos;

XXXIII - promover a capacitação de recursos humanos para o pianejarnento e o
gerenciarnento de recursos hidricos da bacia hidrografica, de acordo corn programas e
projetos aprovados pelo Cornité;

XXXIV - praticar, na sua area de atuação, açöes e atividades que ihe sejam
delegadas ou atribuldas pelo Comitê de Bacia;

XXXV - exercer outras acöes, atividades e funcöes previstas em lei, regulamento
ou decisão do Conseiho Estadual de Recursos Hidricos, compatIveis corn a gestão
integrada de recursos hIdricos.

CapItuio VI
Participaçäo na Gestão Integrada de Recursos Hidricos

Secão I
Dos Consórcios e Associaçöes Intermunicipais de Bacias Hidrograficas

Art. 45 - 0 Conselho Estadual de Recursos HIdricos - CERH-MG - reconhecerá a
formacao de consórcios e associacöes interrnunicipais de bacias hidrograficas, de
modo especial as que apresentarern quadro critico relativamente aos recursos
hidricos, nas quais o gerenciamento deva ser feito segundo diretrizes e objetivos
especiais, e estabeiecerá corn eles convénios de mütua cooperação e assistência.

Secão II
Das Associaçôes Regionais, Locais e Muitissetoriais de Usuários de Recursos

HIdricos
Art. 46 - 0 Conselho Estadual de Recursos HIdricos poderá reconhecer a

organizacäo e o flincionamento de associaçôes regionais, locais e multissetoriais
civis, na condicao de pessoas juridicas de direito privado, como unidades executivas
descentralizadas, equiparadas as Agencias de Bacias Hidrográficas de que trata esta
lei.
§ 10 - A natureza juridica da organizacão administrativa de consórcio

intermunicipal ou associacão regional, local e multissetoriai de usuãrios de recursos
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organizaçao civil, voltada para recursos hidricos.

§ 2° - As Agéncias de Bacias Hidrográficas ou as entidades a elas equiparadas
celebrarão contrato de gestão corn o Estado de Minas Gerais.

§ 3° - Contrato de gestâo, para efeito desta lei, é o acordo de vontades, bilateral, de
direito civil, celebrado na forma prevista no parágrafo anterior, corn a fmalidade de se
assegurar aos consórcios intermunicjpajs e as associacoes regionais, locais e
multissetorjajs de usurios de recursos hidricos autonornia técnica, administrat iva efmanceira.

§ 4° - Os critérios, as exigéncias formais, legais e as condicoes gerais para a
celebracao do contrato de gestão serão objeto de regulamento aprovado por meio de
decreto.

Secao III
Das Organizacaes Técnicas de Ensino e Pesquisa na Area de Recursos Hidricos

Art. 47 - As organizacaes técnicas de ensino e pesquisa, corn interesse na area de
recursos hidricos, poderão prestar apoio e cooperação ao Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidricos, mediante convénio, contrato, acordo, parceria
ou consórcio, observada a Iegislacao aplicavel e regulamento próprio.

Parágrafo dnico - 0 apoio e a cooperacão referidos neste artigo consistirão em
açöes e atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnologico e capacitaçao de
recursos humanos, basicamente relacjonados corn recursos hidricos.

Secão IV
Das Organizacoes Nào Govemamentais na Area de Recursos HIdricos

Art. 48 - A participação de organizacoes nao governamentais corn objetivo de
defender interesses difusos e coletjvos da sociedade será permitjcja mediante
credenciamento perante o Sistema Estadual de Gerenc iamentO de Recursos HIdricos,
na forma de regulamento próprio, aprovado por meio de decreto do Poder Executjvo.

Capitulo VII
Das Infracoes e Penal idades

Art. 49 - Constitui infraçao as normas de utilizacao de recursos hidricos superfjcjajs
ou subterrâneos

I - derivar ou utilizar recursos hIdncos sem a respecciva outorga de direito de uso;
II - iniciar a irnplantacao ampliar e alterar empreendimento relacionado corn a

derivacao ou a utilizacão de recursos hidricos que importem alteracoes no seu regime,
quantidade e qualidade, sem autorizaçao do órgão ou da entidade da administracao
pdblica estadual integrante do Sistema Estadual de Gerencjarnento de Recursos
Hidricos;

III - utilizar recursos hIdricos ou executar obras ou serviços em desacordo corn as
condicôes estabelecidas na outorga e nas licenças ambientais;
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IV - perfurar poços para a extraçào de águas subterrâneas, ou opera-los sem a

devida autorizacão, ressalvados os casos de vazão insignificante, assirn definidos em
regulamento;

V - fraudar as medidas dos volumes de água captados e a declaracao dos valores
utilizados;

VI - infringir instruçOes e procedimentos estabelecidos pelos órgãos e pelas
entidades competentes da administracão püblica estadual que integram o Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos HIdricos;

VII - obstar ou dificultar a acão fiscalizadora das autoridades competentes, como
referido no mciso anterior, no exercicio de suas funcôes.

Art. 50 - Por infracão de qualquer disposicão legal ou regulamentar referente a
execução de obras e serviços hidráulicos, derivacão ou utilizacão de recursos hIdricos
de domlnio do Estado ou em sub-bacias de rios de dominio da Uniäo, cuja gestão a
ele tenha sido delegada, ou pelo näo-atendimento das solicitacöes feitas, o infrator, a
critério da autoridade competente, ficará sujeito as seguintes penalidades,
independentemente de sua ordem de enumeração:

I - adverténcia por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para a coneção das
irregularidades;

II - multa, simples ou diana, proporcional a gravidade da infracao, de 5 (cinco) a
300 (trezentas) vezes o valor nominal da TJFIR;

III - embargo provisório, corn prazo determinado, pam execução de servicos e
obras necessários ao efetivo cumprimento das condicôes de outorga, ou para o
cumprimento de normas referentes a uso, controle, conservação e proteçao dos
recursos hidricos;

IV - embargo definitivo, corn revogacão da outorga, se for o caso, para repor,
incontinenti, no seu antigo estado, os recursos hldricos, leitos e margens, nos terrnos
dos arts. 58 e 59 do Codigo de Aguas, ou tamponar os poços de extração de água
subterrânea.

§ 1° - Sempre que da infracão cometida resultar prejuIzo ao servico pdblico de
abastecimento de água, riscos a saüde ou a vida, perecimento de bensou animais, ou
prejuIzos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada näo poderá ser
inferior a metade do valor máximo estabelecido pelo inciso II deste artigo.

§ 2° - No caso dos incisos III e IV, independenternente da pena de multa, serão
cobrados do infrator as despesas em que incorrer a administracão para tomar efetivas
as medidas previstas nos citados incisos. na  forma dos arts. 36, 53, 56 e 58 do Codigo
de Aguas, permanecendo o infrator obrigado a responder pela indenizacao dos danos
a que der causa.

§ 3° - Pauta tipificada de infracöes e respectivas penalidades, segundo o grau e as
caracterIsticas de sua prática, serã fixada em tabela prOpria, nos termos do
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§ 40 - A aplicacao das penaljdades previstas nesta lei levará em conta:I - as c1rcUnstcjas atenuantes e agravalltes;
II - os antecedents do infrator.
§ 50 - Em caso de reincidéncja a multa será aplicada em dobro.
§ 6° - Da apiicacao das sancôes previstas neste capitulo caberá recurso a autoridadeadmjnjstrativa competente, nos termos do regulamento
§ 70 - A aplicacâo das penalidades obedecerá ao principio do devido processo legal.
Art. 51 - A autoridade administrativa procederá a cobranca arnigávei de débitos

decorrentes do uso de recursos hidricos, após o térrnino do pra.zo para o seurecolhimento, acrescida de muita de 5% (cinco por cento) e de juros legais, a tItulo demora, enquanto não inscntos para a execucao judicial.
Parágrafo ünico - Esgotado o prazo concedjdo para a cobrança amigávei, a

autoridade adrnmistratjva encaminjá o débjto para mscricão em dIvida ativa, na
forma da legislaçao em vigor.

CapItulo VIII
Disposicaes Gerais e TransjtóriasArt. 52 - 

A irnplantaçao da cobrança pelo uso de recursos hidricos será precedida:
I - do desenvoivirnento de programa de comunjcacao social sobre a necessidade

econômica, social e ambiental da utiiizacão racional e proteçao das águas;
II - da irnpiantacao do sistema integrado de outorga de direitos de uso dos recursoshIdricos devidamente compatjbjiizados corn os sistemas de licenciamento ambiental;
111 - do cadaslrarnento dos usuários das águas e regularizaçao dos direitos de uso;
IV - das articulacoes do Estado corn a União e corn os Estados ViZinhos, tendo em

vista a irnpiantaçao da cobrança peio uso de recursos hIdricos nas bacias hidrograficas
de rios de domjnjo federal e ceiebracao de convénjos de cooperacão técnica;

V - da proposicao de critérios e normas para fixacao de tarifas, defmiçao de
instrumentos técnicos e juridicos indispensáveis a irnplantagAo da cobrança pelo usoda água.

Art. 53 - Na formuiacao e aprovacao do Piano Estaduai de Recur-sos HIdricos, 
Osórgãos e as entidades envolvidos deverão levar em conta planos, programas e projetos

aprovados ou em processo de implantacao, andamento ou conciusão, que corn ele
interfirarn ou interconectem , de modo especial, os seguintes:

I - Piano Diretor de Recursos Hidricos para os Vales do Jequitinhoa e Pardo -PLANVALE -;

II - Piano Diretor de Irrigacão dos MunicIpios da Bacia do Baixo Rio Grande;
III - Piano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do RioVerde Grande;

IV - Piano Diretor de Recursos Hidrjcos da Bacja do Rio Paracatu
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V - Piano Diretor de Recursos HIdricos das Bacias de Afluentes do Rio São

Francisco;
VI - Pianos Diretores de Recursos HIdricos das Bacias dos Rios Mucuri, São

Mateus, Jucurucu, Itanhém, Buranhém, PeruIpe e Paranalba.
Art. 54 - 0 Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos HIdricos, para dar

cumprimento ao disposto nesta lei, apiicarã, quarido e como couber, o regime das
concessöes, permissôes e autorizaçöes previstas nas Leis Federais n°s 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; 9.074, de 7 de juiho de 1995, e, como norma gerai, a Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e legisiacao complementar que trata do regime
iicitatório, sem prejuIzO da iegislacao estadual aplicável.

Art. 55 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de gestão corn
consórcio intermunicipal ou associação regional, local ou setorial de usuários de
recursos hIdricos que se revestir das exigéncias e das condicöes estabelecidas nesta
lei, a qual se vmculará a administracão püblica estadual, por cooperação, no
gerenciamento de recursos hidricos de bacia hidrográfica do Estado, ou em sub-
bacias de rios de dominio da União, cuja gestão a eia tenha sido delegada.

Art. 56 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados de sua publicacao.

CapItulo IX
Disposiçâes Finais

Art. 57 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicacão.
Art. 58 - Revogarn-se as disposicôes em contrário, em especial a Lei n° 11.504, de

20 dejunho de 1994.
Sala das Comissôes, 26 de agosto de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente -Irani Barbosa, relator - Adelmo Carneiro Ledo.
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ATA

AlA DA REUNIAO ESPECIAL DA COMIS5AO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIcAO DE LEI N o 13.834

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de agosto de mu
novecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das Cornissôes OsD

eputados Bené Guedes, Carlos Pimenta (substjtujfldo este ao Deputado
José Militão, por indicacao da Liderança do PSDB) e Bilac Pinto, membros da
Comissâo supracitada Havendo nümero regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Bené Guedes, declara aberta a reuniâo e informa que a reunlão
destuna-se a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Aseguir, a Presidéncia determina a distribuicao das cédulas de votaçao,
devidamente rubricadas e convida o Deputado Carlos Pimenta para atuar
como escrutinador. Recolhudas as cédulas, verifica-se que foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente respectivamente os Deputados Bené Guedes
e Bilac Pinto, ambos corn trés votos. 0 Presidente "ad hoc", Deputado Bené
Guedes, dá posse ao Deputado Bilac Pinto, que agradece a escolha de seu
nome e, por sua vez, dá posse ao Presidente 0 Deputado Bené Guedes
designa o Deputado José Militâo como relator da matéria. Cumprida a
finalidade da reuniâo a Presidéncia agradece a presença dos 

parlamentares
convoca os rnembros da Cornissâo para a prOxinia reuniâo, em data a ser
estabelecida em edital, determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.
Sala das ComjssOes 1' de setembro de 1998.
Bilac Pinto, Presidente - José Militão - Alberto Pinto Coelho.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIcAO DE LEI N O 13.834

Comissäo Especial
ReiatOrio 	 -

0 G
overnador do Estado, no uso da atribuiçao que the confere o art. 90,

VIII, c/c o art. 70, Il, da Constituucao do Estado, opos veto parcial a
Proposicao de Lei n° 13.834, que autoriza o Estado a contratar operaçao de
crédito corn o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES - Para o fim que menciona.

Encaminhado o veto a apreciacao da Assembléja Legislativa, por meio da
Mensagem n° 340/98, compete a esta Comissao Especial emitir parecer
sobre a matéria, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentaçao
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O Governador do Estado opôs veto parcial a proposiçào em tela,

especificamente quanto aos incisos IV e V do art. 1. Esses incisos, aditados
ao respectivo projeto de lei por meio de emendas parlamentares, ampliam o
campo de destinação dos recursos decorrentes da operação de crédito a
outras areas da maiha rodoviária regional, contemplando a restauraçäo ou o
asfaltamento dos trechos de acesso as sedes dos Municipios de Bela Vista e
Sâo Domingos do Prata. No entendimento do Executivo, é necessário manter
o escopo fundamental da proposta, pois a destinacao de recursos foi feita
após criterioso estudo das necessidades e das demandas de investimento na
infra-estrutura de transportes rodoviários da regiäo delimitada, tendo em vista
a aplicacão de recursos originários do Fundo Para Desenvolvimento Regional
corn Recursos da Desestatizacäo , cuja adrninistraçao está a cargo do
BNDES.

Segundo informaçoes da SEPLAN, o preco médio do quilôrnetro de asfalto
é de R$250.000,00. Dessa forma, o alto custo das obras viárias inviabiliza a
expansão da destinação dos recursos a serem obtidos junto ao BNDES corn
o financiarnento em questão. A contemplacao de novas obras poderia
dispersar a aplicacao dos recursos, corn o risco de nâo se atingir o escopo
principal do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, sornos pela manutençâo do veto aos incisos IV e V do

art. 10 da Proposicão de Lei n° 13.834.
Sala das Comissöes, 1 0 de setembro de 1998.
Bilac Pinto, Presidente - José Militão, relator - Alberto Pinto Coelhho.
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ATAS

AlA DA 402 a REUNIAO ORDINARIA, EM 10/9/98
Presidéncia da Deputada Maria OliviaSumárjo Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1' Fase ( Expediente) : Ata -2a Fase (Grande Expediente) - Apresentaçao de Proposjçaes . Proposta deEmenda a Constituicao n o 59/98 - Projetos de Lei no

s 1.891 a 1.897/98 -Requerimen05 nos 2.669 a 2.671/98 - Requerimeno5 dos Deputados DinisPinheiro e Ajalmar Silva - Coniunicacoes. Cornunicaçs das Corn issöes de
SaUde, de Meio Ambiente e de Administraçao Püblica e dos Deputados PauloSchettino (2), Marco Regis (2) e José Militão - Oradores Inscritos: 

Discursosdos Deputados Raul Lima Neto, Carlos Pirnenta e Gilmar Machado - 2a Parte
(Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscricoes - Leitura de 

Comunicacoes -Despacho de Requerime05. Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro eAjalmar Silva; deferimento - Questão de ordem - Encerramento - Ordem doDia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados

Cleuber Carneiro - Maria Olivia - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho
Andrade - Bilac Pinto - Carlos Pimenta 	 - Antonio

- Geraldo Nascirnento - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Braga - José Maria
Barros - José Milito - Kemil Kumaira - Marcos Helénio - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Wanderley Avila - Wilson TrOpia.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 14hl5min, a lista de

comp
arecjmento registra a existéncia de nümero regimental Declaro aberta a

reunião Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, inicjamos 
osnOSSOS trabalhos Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio para proceder a leiturada ata da reunjäo anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado João Leite, 2°- Secretárjo "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunjâo anterior, que é aprovada sem restricoes
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2a Fase (Grande Expediente)
Apreseritaçäo de ProposiçOes

A Sra. Presidente - Não havendo correspondéncia a ser lida, a Mesa passa
a receber proposicOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOes:
PROPOSTA DE EMENDA A coNsTITulcAO N o 59/98

Modifica o 'caput" do art. 23 do Ato das Disposicoes Constitucionais
Transitórias da Constituição Estad ual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 23 - Os policiais civis bacharéis em Direito que prestam serviços como

Delegados Especiais de Policia, corn os vencimentos e as vantagens da
classe inicial da carreira de Delegado de Policia I, passam a integrar o quadro
efetivo de Delegado de Carreira.

§ 1 1 - Os servidores de que trata este artigo farão jus a promoção na
carreira por merecimento e antiguidade.

§ 20 - Mantido o texto constitucional.
Sala das ReuniOes, 4 de agosto de 1998.
Paulo Schettino - Ibrahim Jacob - Pericles Ferreira - Olinto Godinho -

Rêmolo Aloise - Alvaro AntOnio - Jorge Eduardo de Oliveira - AmbrOsio Pinto -
AntOnio Roberto - Arnaldo Penna - José Militão - Jorge Hannas - Bilac Pinto -
Bené Guedes - AntOnio Andrade - Wanderley Avila - Miguel Martini - Cleuber
Carneiro - Ronaldo Vasconcellos - Durval Angelo - AntOnio Julio - Tarcisio
Henriques - José Henrique - Sebastião Navarro Vieira - Sebastião Costa -
José Braga.

Justificacão: Os servidores policiais civis bacharéis em Direito que se
encontram em exercicio na função de Delegados Especiais de Policia desde
a promulgacâo da Constituicào mineira foram amparados pelo disposto no art.
23 do Ato das DisposiçOes Constitucionais Transitórias.

Todavia, esse preceito constitucional veda-Ihes a possibilidade de
progressão na carreira por meio do instituto da promoção, uma vez que não
são reconhecidos como titulares do cargo de Delegado de Policia. Resta-Ihes
exercer a funcão de Delegados Especiais, atividade inexistente na estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Segurança Püblica.

Como esses servidores vém cumprindo os encargos prôprios aos titulares
dos cargos de Delegados de Policia de Carreira, corn todas as suas
atribuiçOes, Onus, riscos e sacrificios, em periodo nunca inferior a dez anos,
observa-se que eles estão sendo vItimas de grande injustiça. Nada mais
coerente do que atribuir a esses abnegados servidores o tratamento a que
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Essa situacão anOmaja contempla urn nUmero reduzido desses
profissionais e, em face do que dispoe a Constitujcao Estadual a solucâo
pleiteada não acarretaria prejuizo a ninguém nem aumento de despesas.

- Publicada, vai a proposta a Comissão Especial para parecer, nos termosdo art. 201 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N O 1.891/98

Declara de utilidacie püblica a Congregaçao das Filhas de Nossa Senhora
das Neves, corn sede no MunicIpio de Pavâo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade püblica a Congregaçao das Filhas deNossa Senhora das Neves, corn sede no Municipio de Pavão.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogamse as disposicaes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Maria José Haueisen

Justificacao A Congregaçao das Filhas de Nossa Senhora das Neves é
sociedade civil corn personalidade jurIdica própria. Sem fins lucratjvos vem
realjzando desde 1987, no MunicIpio de Pavão relevante trabalho social junto
a populaço em geral, especlalmentejunto aos mais desamparados

o seu objetivo maior consiste no atendjrnento a criancas e 
adolescentesvisando a sua formacao humana e profissional

Para o cumprimento desse firn, desenvolve diversas atividades tais corno:
aulas de artes, cursos técnicos direcionados para o aprendizado de uma
profissão e cursos de forrnação religiosa.

Por tais consfderacoes justa se faz a outorga do tItulo declaratOrio 
deutilidade püblica a Congregaçao das Filhas de Nossa Senhora das Neves.- Publicado vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exarne preliniinar,

edo Trabaiho para deliberacao nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.892/98
Declara de utUjdade pUblica a Associacao Cornunitéria Cultural, Ecologica e

Educativa Quatro Bicas, corn sede no MunicIpio de Itapecerica
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao 

Comunitéria
Cultural, Ecologica e Educativa Quatro Bicas, corn sede no MunicIplo 

deltapecerica
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reun!öes, de de 1998.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associacão Cornunitária Cultural, EcolOgica e Educativa

Quatro Bicas tern-se destacado no Municipio de Itapecerica entre as
instituicöes destinadas ao desenvolvimento gratuito das atividades soclais,
educativas, culturais, recreativas, de lazer e esportes e a assistência aos
carentes, combatendo a forne e a pobreza, mediante doaçOes.

De caréter assistencial, a entidade funciona ha dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos
ocupados.

Por acreditar nos beneficios que ela traz ao municIpio, apresentamos este
projeto, solicitando o apoio de nossos ilustres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.893/98
Declara de utilidade pUblica a Associacão Comunitaria São Francisco de

Assis, corn sede no MunicIpio de BambuI.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Comunitária São

Francisco de Assis, corn sede no MunicIpio de Bambul.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Romeu Queiroz
Justificação: A Associacão Cornunitária São Francisco de Assis, corn sede

em BambuI, é sociedade civil sern fins lucrativos, cujo trabaiho é orientado
para amparar, assistir e proteger, moral e materialmente, os moradores da
Colônia São Francisco de Assis, bern como realizar rnelhoramentos no local,
visando ao conforto dos colonos.

A Associacão prornove a recuperaçâo dos moradores por meio de
encontros familiares e do desenvolvimento cultural e Ihes dé ajuda material.
Desse modo, proporciona-Ihes urn rneio social digno e urn minimo de
qualidade de vida.

Além de desenvolver esse trabaiho social, a entidade preenche Os

requisitos legais para ser declarada de utilidade püblica, razão por que
esperarnos a anuência dos nobres colegas ao projeto.
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- Publicado val o projeto as Corn issães de Justiça, para exame preliminar,

e do Trabaiho para deliberacao nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.894/98
Declara de utilidade pUblica a Associacao dos Moradores e Amigos de Vau

das Flores, corn sede no MunicIplo de Morada Nova de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica declaracla de utilidade püblica a Associaçao dos Moradores e
Amigos de Vau das Flores, corn sede no MunicIpio de Morada Nova de
Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrárjo.
Sala das Reuniöes, 27 de agosto de 1998.
Arnaldo Penna

Justificacao Fundada em 18/10/95, a Associacao dos Moradores e Amigos
de Vau das Flores é entidade fi lantrópica, que visa ao desenvolvimento social,
técnjco, econômico, cultural, educativo, esportivo, de lazer e turismo e da
assisténcia a saüde e ao menor carente da sociedade de Morada Nova de
Minas.

Além da prática de atividades de caráter assistencjal e filantrópico, a
entidade que se pretende beneficiar apresenta os requisitos legas para ser
declarada de utilidade pCiblica, razão por que esperamos a anuência dos
nobres pares a esta proposiçao

- Publicado vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho para deliberacao nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.895/98
Declara de utilidade pübljca a Fundacao de Desenvolvimento Agropecuario- FUNDAP -, corn sede no MunicIpio de Uberlândia
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundacâo de DesenvolvimentoAgropecuarjo - FUNDAP -, corn sede no MunicIpio de Uberländia
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposicoes em contrãrio.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Leoriidio Boucas
Justificacao : A Fundacao de Desenvolvimento Agropecuario - FUNDAP - é

uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, corn sede no Municipio de
Uberlândia
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Fundada em 1987, vem cumprindo suas finalidades no que concerne as

atividades assistenciais e de incentivo a pesquisa ligada as ciências
agroveterinárias, d ivulgando seus conhecimentos, estendendo suas
atividades a favor da comunidade uberlandense e apoiando o ensino junto a
Universidade Federal de Uberlândia.

A sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que nada recebem pelo
exercicio de suas funcöes.

Assim sendo, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada
de utilidade püblica, razâo por que ficamos na expectativa da acoihida desta
proposiçâo pelos nobres pares.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e de PolItica Agropecuária, para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.896/98
Possibilita aos membros de igrejas adventistas, matriculados na rede pCibica

estadual de ensino, dispensa de exames de avaliação curricular em dias que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam dispensados de qualquer exame de avaliacão curricular os

alunos adventistas, matriculados nas escolas püblicas estaduais de 1 1 e 20

graus, nos dias de culto de sua religiâo.
Art. 20 - Serão consideradas adventistas todas as pessoas que, por respeito

a religiâo, guardarem os dias de sexta-feira, depois das 18 horas, e sábado.
Art. 30 - No ato da matricula, os alunos deveräo identificar sua condicão de

adventista por meio de declaraçao da igreja onde são corigregados.
Art. 40 - Os estabelecimentos de ensino da rede ptiblica estadual de

educacão definirão, em calendário escolar, os dias em que os alunos
adventistas realizarão, em segunda chamada, os exames a que não se
submeterem nas sextas-feiras e nos sábados.

Art. 5 1 - Caberá processo por falsidade ideolOgica, previsto no art. 299 do
COdigo Penal, aos alunos que forjarem a condição de adventista para se
beneficiarem desta lei.

Art. 60 - Os procedimentos necessários ao fiel cumprimento desta lei serâo
regulamentados pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 81 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de agosto de 1998.
Miguel Barbosa
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Justificaçao: Este pro eto de lei visa a assegurar aos alunos adventistas, de

10 e 20 graus, o direito ao culto de suas religioes, valendo-se das
prerrogativas dadas pelo art. 5 0, VI e VIII, da Constituiçâo Federal,

o referido inciso VI garante a liberdade de culto e, principalmente, a não-
privaçào de direitos por motivo de crença religiosa. Já o inciso VIII determina
que ninguém poderá fazer uso de suas crenças para eximir-se de suas
obrigacoes.

Deixamos bern claro que o projeto näo visa a dispensar esses alunos das
atividades curriculares, muito menos quer ferir o direito de igualdade, cornum
a todos. Quer somente que eventuais exames de avaliaçao marcados para as
sextas-feiras a partir- das 18 horas, ou para os sábados, ate as 18 horas,
sejarn transferidos para qualquer outro dia. Assim, nào se cria nenhum
impasse entre a obrigaçao humana e a ordem divina, imprescindivel para a
ser humano.

Esperamos que a aprovacão deste projeto seja a mais breve, possibilitando
aos alunos adventistas, matriculados nas escolas ptbIicas estaduais, 0
cumprirnento do "curriculum" escolar sern a criação de conflito corn os
preceitos divinos.

PeIo exposto, solicitamos aos nobres pares nesta Casa o apoio a sua
aprovaçao.

- Publicado vai a projeto as ComissOes de Justiça e de Educaçâo para
parecer, nos ternios do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.897/98
lnstitui a selo de fiscalizaçao dos atos notariais e de registro e dá outras

providéncias.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica instituIdo o selo de fiscalizaçao de uso abrigatOrio pelos
notários e pelos registradores.

Parágrafo ünico - 0 selo de fiscalizaçao conterá requisitos básicos de
segurança, podendo ser incorporadas técnicas que impeçam a falsificaçao e
a adulteraçao dos documentos expedidos pelos serviços notariais e de
registro.

Art. 2° - 0 selo de fiscalizaçao não terá valor de face, e seu custo final nâo
poderá ser incluldo nos emolumentos ou repassado a usuário.

Art. 30 - 
Caberá ao Sindicato dos Oficials do Registro Civil das Pessoas

Naturajs do Estado de Minas Gerais - RECIVIL - a aquisição, a repasse e a
distribuiçao dos selos aos titulares ou aos responsaveis pelos serviços
notarlais e de registro, fiscalizado pela Corregedoria de Justiça do Estado de
Minas Gerais.
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§ 1 ° - 0 valor unitária do selo será de R$1,00 (urn real), no máxirno, e a

diferenca entre a custo do produto e o preco do repasse destinar-se-á ao
reembolso dos emolurnentos devidos pelas atos decorrentes da gratuidade
universal de que trata a Lei n° 9.534, de 10 de dezembro de 1997.

§ 2 ° - 0 pagamento aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais far-
se-6 mediante requisição ao RECIVIL, a qual conterá a relacão mensal dos
atos praticados, homolagada pelo juIzo competente.

Art. 40 - Os custos decorrentes da implantacão do selo de fiscalização
correrão por conta de dotacão orçamentária especIfica.

Art. 50 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicacão.

Art. 61 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 1 1 de setembro de 1998.
Miguel Martini
Justificação: Este projeto visa a modernizar a fiscalizacäo dos atos notariais

e de registro, proporcionando maiar seguranca quanto a sua autenticidade,
por meia da adoção do selo especIfico para cada ato, além de viabilizar o
reembolso dos emolumentos devidos pelos atos decorrentes da gratuidade
universal.

A adoçäo do selo de fiscalização para cada ato notarial e de registro
garantirá malor seguranca ao usuário e ao poder püblico, cabendo ao Poder
Executivo regulamentar as formas de utilizaçäo do selo, definindo suas
caracterIsticas, formas de requisicão, pagamento, controle e estoque e
demais condiçOes necessárias para sua plena aplicaçaa no Estado de Minas
Gerais.

Tal iniciativa já constitul norma jurIdica no Estado do Rio de Janeiro, onde
sua utilização tern garantido a populacâo e a administracâo pUblica maior
agilidade e transparência quanta aos atas notariais e de registra.

Certos de estarmos contribuinda para uma situaçâa mais justa e
transparente, pedimos a apolo dos nobres pares a aprovação deste projeto de
lei.

- Publicado, vai a projeta as Comissöes de Justica, de Administracâo
Püblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termas do art. 188, c/c
a art. 102, do Regimento Interna.

REQUERIMENTOS
NO 2.669198, do Deputado Pericles Ferreira, solicitanda se consigne nos

anais da Casa voto de congratulacöes corn a Sr. Manuel Mauricio Gonçalves
par sua posse coma titular na Academia Mineira de Medicina. (- A Comissão
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de SaUde.)

N° 2.670/98, do Deputado Bené Guedes, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaçöes corn o Colegio Imaculada Conceiçao, do
MunicIplo de Leopoldina, por seus 80 anos de fundação. (- A Comissão de
Educacao.)

N° 2.671/98, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado apefo
ao Secretário de Transportes e Obras PUblicas corn vistas a retirada da curva
situada no Km 8 da MG-1 33. (- A Cornissão de Transporte.)

- São tarnbém encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Dinis
Pinheiro e Ajalmar Silva.

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçoes das ComissOes de

Saüde, de Meio Ambiente e de Administraçao Püblica e dos Deputados Paulo
Schettino (2), Marco Regis (2) e José Militão.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
o Deputado Raul Lima Neto - Exma. Presidenta, que, corn maestria, tern,

nesses dias, presidido as sessöes plenárias desta Casa, Deputada Maria
Olivia; Srs. Deputados, meus senhores, minhas senhoras; tenho o dever de
subir tribuna, rnesrno considerando que todas as vezes que o faco coloco a
prova a paciência dos companheiros, que, sei, neste momento, assim como
eu, enfrentam uma campanha árdua, crendo que o rninistério politico é tao
honroso quanto o sacerdácio. Ele e de responsabilidade tao grande para urna
nação que aqueles que vocacionados por Deus foram, se eleitos pelo povo,
podern deixar rastros, não de engano, não de engodo, näo de propagandas
enganosas de Si prOprios, mas de que a justiça e a verdade existem, que
Deus existe e que a Naçao brasileira pode vir a tornar-se uma grande nação,
desde que tambérn o povo, ou seja, a Nação tenha urn conceito diferente do
que seja a politica. Insistimos nessa carreira, porque cremos que a politica é
coisa certa e acreditamos que o Pals tern chance.

Era o meu dever subir, ate porque não tenho a imprensa, mas tenho urn
nome. 0 nome é mais precioso do que o ouro, do que a prata e do que as
mais preciosas jóias. Eu diria ate que o nome é mais precioso do que a nossa
própria existéncia neste mundo, porque a nossa vida passa, rnas o nosso
norne permanece: "Os passos passam, mas os rastros ficam".

Sabemos que aqueles que lidam corn a palavra, no caso, os jornalistas,
deveriam ser também cônscios da grande responsabilidade que pesa sobre
eles, especialmente porque responderâo urn dia, na eternidade, por terem
usado do poder máximo e eterno que é a palavra. E a usaram de forma
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errada, de forma a enxovalhar, e, no minimo, a denegrir urna pessoa pelo seu
procedimento, verificando que ha aquele que opera em nOs, tanto para querer
quanto para efetuar, porque, se não fosse ele, nenhurn apOstolo seria
apOstolo. Mas é ele quern dá o caráter, a vida e o temor a Deus, que é o
princlpio da sabedoria. Tenho orado dizendo: "Senhor, tenho andado na
minha integridade para contigo". Admiro muito o profissionalismo de urn
jornalista. Adrniro muito os bons jornalistas. Admiro muito aquele que e
vocacionado para essa função tao importante, que é urna funcao profética.
Admiro a jornalista, pelo seu senso de humor, que, sempre, nas páginas do
seu jornal, na coluna que tern, de forma as vezes brincaihona, tern levado a
sociedade mineira a urn conhecirnento maior de nossos politicos, e,
consequentemente, o tern levado a urna responsabilidade e a urn poder
rnaior, para nortear a politica de nosso Estado. Mas, as vezes, erra e não
sabe que, quando urna pessoa que tern deterrninado poder erra, seu erro é
gravissimo, não para si própria, rnas para a pessoa corn relacão a qual ela
errou.

Fiz urn pronunciamento, que está gravado, e, corno prova de que esse
pronunciarnento é veraz, temos tambérn gravacöes na Cârnara Municipal de
Belo Horizonte e temos testemunhas aqui de que o fato narrado foi
verossirnil. Ern nenhum mornento quis dizer que dei ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso a idéia do Plano Real. Isso seria urn absurdo. Mesrno que
eu fosse participante dessa idéia, não o diria, porque sei que isso é, no
minima, urna falta de conhecirnento de que a exaltacao produz a hurnilhacao.
Mas é fato, senhores, que está nos anais da Cârnara Municipal de Belo
Horizonte, e posso provar, porque a verdade é irnbativel. Là estão
pronunciarnentos rneus, na época daquela inflaçao galopante, em que
diziarnos: "Será que o Presidente não sabia que a solucao para conter a
inflacão no Pals seria verdadeirarnente atrelar a nossa rnoeda a urna moeda
forte?".

Eu disse apenas a verdade: que, quando a então Ministro da Econornia,
Fernando Henrique Cardoso, esteve aqui, no inlcio do seu exercicio na Pasta
ministerial, não se ventilava ainda a real, e disso ele é testernunha.
Testernunhas são os que estiveram cornigo, quando conversarnos e,
evidentemente, é claro, é Obvio, elernentar, que já devia estar no coração
daquele estadista ha bern mais tempo, ou da equipe de Itarnar Franco, esta,
sim, idealizadora, de que era necessário atrelar nossa rnoeda a uma rnoeda
forte, porque as exernplos davarn a nôs, brasileiros, a jurisprudência de outras
naçôes. Mas a fato foi colocado de forma que este Deputado parecesse, diria,
no nilnimo urn tolo, ou pior, urn estulto, porque a hornern que é sábio aos
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seus prOprios olhos... acho que ha mais esperança no tolo e no estulto do que
nele.

Sal, numa caricatura: "Expliquel para FHC que ele tinha que atrelar a
moeda brasileira a uma moeda forte". Diz: "que foi ele que deu a idéia a FHC,
quando este era ainda Ministro da Fazenda e veio a Belo Horizonte fazer
campanha sobre o anüncjo do real". E não foi, não falei que veio fazer
campanha sobre o anUnco do real. Tivernos urn assunto; na época, eu era
Vereador em Belo Horizonte e, pela graça de Deus, atuante. Tenho esta
tribuna como o jornalista tern o jornal. A tribuna está para urn Deputado como
a irnprensa está para o jornalista e é desta tribuna que proclarno que todos
aqueles que votaram em Fernando Henrique Cardoso, mas que
acompanharam de perto as atitudes dele, especialmente que puderam sondá-
lo, quando decisöes erarn tomadas ou quando açöes eram feitas, que eram
verdadeiras apologias contra o discurso de quem realizava a ação, estão,
como brasjlejros assim como eu, arrependidos

E elernentar que muitas coisas que aconteceram em seu Governo precisani
ser discutidas antes de ser atacadas, como, por exemplo, a privatizacao
desta estatal que lega ao povo brasileiro Os tefefones mais problemátjcos e
mais caros do mundo, desta estatal que é a TELEBRAS, que lega a
popufação brasilejra, em pleno século )(X, engodos, exploracao do povo.
Como agora ha a decisäo da TELEMIG de obrigar todos os que possuem
telefones celulares a comprarem urn telefone celular digital, para que possam
ter acesso a urna tecnologia que veio para todos e que poderia servir para
todos os tefefones. A privatizaçao da Vale do Rio Doce, apoiada por nosso
Governador, ernpresa que acabou corn flossos rios, especialmente o rio
Doce, polu p u e destrulu o meio ambiente, tern que ser questionada, porque
estarnos entregando sim, o monopOlio que antes era de estatais a
rnonopOlios privados, porque neste Pals não existe a livre iniciativa, neste
Pals nào se incentiva a livre iniciativa.

Sabernos de casos como o do SIVAM, de denüncias como a da compra de
votos pela reeleicao, cornprovadas quando foram cassados cinco
parlamentares no Pals. Sabemos que a forma continua deforrnada para que
do nosso Pals escoem as nossas riquezas. Sabemos ainda que nas
pesquisas o FHC, mesmo tendo sido urn Dracula para o funcionalismo,
mesrno tendo considerado a Naçao como urna simples empresa, mesmo
tendo benefIciado grupos econOmjcos totalitár pos e rnonopolizadores, como as
montadoras de automOveis mesrno tendo permitjdo a subida exagerada dos
preços de eletrodornésticos e dos autornOveis, sabemos que está em prirneiro
lugar nas pesquisas.
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O povo brasileiro quer mudar, mas tambérn quer continuar caminhando

rumo ao progresso, a uma modernizacão, de sorte que o nosso Pals seja
definido como rnoderno, onde o homern seja priorizado e a rnão-de-obra seja
mais valiosa que o objeto e o lucro seja distribuido corn justica. Isso acontece
nos paises do Primeiro Mundo capitalista; onde a corrupcão seja combatida,
porque ela carcome e destrOi as estruturas brasileiras, onde essa cultura de
corrupção de compra de votos é tao hedionda que leis não são obedecidas ou
são interpretadas de forma totalmente flacida, nunca de acordo corn o ditado
"dura lex sed lex". A lei é dura, mas se estica neste Pals.

o povo quer rnudar e continuar. Virnos, no quadro de candidatos que
disputam corn Fernando Henrique Cardoso, hornens do quilate de alguém
formado pela classe trabaihadora, pelo proletariado, corno o Lula, e hornern
tarnbém forrnado por todas as classes, como a trabaihadora e a intelectual,
caso do pensador Ciro Gornes, que não esta se projetando. Se pensarmos
bern, o nosso Pals tern opção e chance. A chance ocorrerá quando todos nôs
estivermos cônscios de que irernos responder por cada palavra que sai de
nossa boca ou que escrevernos, especialmente o politico e o jornalista que,
em virtude de sua profissão e vocação trernenda para rnudar urna nação,
para quebrar urna forma e fazer outra, são responsaveis pela palavra, pelas
vocaçães e pelo respeito dos outros, que foram, como eles, tao importantes
quanto os dernais para a forrnacao de urn corpo social sadlo e de uma nacão
politicamente liberta. Por isso, usei a palavra. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pirnenta - Sra. Presidente, Deputada Maria Olivia, que

preside os trabalhos desta Casa nesta tarde, Srs. Deputados presentes,
senhoras e senhores, estou fazendo uso da tribuna para poder divulgar uma
informaçäo e uma grande vitória que Minas Gerais teve, especialmente 0
Node de Minas, quando, h6 exatamente quatro anos, estamos perseguindo
uma obra extremarnente importante para a região do Node de Minas e do
vale do Jequitinhonha. ApOs uma luta incansável, dificil, que travamos contra
tudo e todos e que exigiu muito de todos nós, parlarnentares, principairnente
os Deputados Estaduais votados na região do Node de Minas, observamos
que esta chegando ao firn essa luta incansável, que, de uma forma rnuito
especial, beneficiara aquela região. Estarnos nos referindo ao processo de
licitação da Barragem Hidrelétrica de Irapé, que será construlda no Node de
Minas Gerais e parte do vale do Jequitinhonha, no rio Jequitinhonha, que ira
beneficiar sobremaneira toda aquela região.

A Barragem de Irapé merece, em vidude da luta para conseguirmos chegar
no ponto em que estamos hoje, que todos os rnineiros saibam o que
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realmente aconteceu. Tivemos de lutar contra o preconceito das autoridades,
que teimaram em nâo investir naquela região pobre e desassistida, como e a
região Norte do Estado de Minas Gerais. Tivemos de lutar contra as
desinformaçoes levadas por partidos politicos, por membros ligados a seitas
religiosas e, por incrIvel que pareca, por urna ala da Igreja Católica. Tivemos
de lutar contra a própria histOria, porque, no mornento crucial, quando
esperávamos a publicacao da licitação, a Fundaçao Palmares, órgão ligado
ao Ministério da Cultura, anunciou que naquela regiao existiam ainda
remanescentes de urn quilombo. ApOs estudos minuciosos, que foram
contratados pelo Governador Eduardo Azeredo e realizados pela UFMG e
pela Universidade de Campinas, provarnos que os rernanescentes, os
descendentes de escravos, são, na verdade, descerdentes de escravos
livres, que foram para a região após obterem suas cartas de alforria, sua
liberdade. No entanto, a Fundação Palmares, sabendo que a Barragem de
Irapé, investimento de US$700.000.000,00, o maior investimento do Node de
Minas e vale do Jequitinhonha em toda a sua histOria, entrou na justica contra
as decisöes do Governo de Minas Gerais. Essa acao judicial se arrastou por
mais quatro meses, ate que tivemos a boa notIcia de que haviamos ganhado
na justica, provando que não existem remanescentes de quilombo naquela
região. Após todos esses percalços, todas essas dificuldades, idas e vindas a
Brasilia, após a mobilizaçao de Prefeitos, de Vereadores, de lideranças, da
imprensa, apOs inümeros discursos feitos desta tribuna por este parlamentar,
estamos, hoje, obtendo uma vitOria expressiva, importante e maiscula para a
nossa região.

Irapé, povo mineiro, está para a regiäo do Node de Minas como a ünica
opção de investimento seguro, corn recursos determinados. E a ünica
oportunidade que aqueles municipios tern de conseguir asfalto para as suas
estradas, além da geração de energia elétrica para todo o Node de Minas,
para outras regioes, inclusive para o Estado da Bahia. Trata-se de urn
investimento que propiciará projetos de irrigação, levando, acima de tudo, a
salvação dos nossos municipios. Quern conhece os Municipios de Botumirirn,
Cristália, Lerne do Prado, Itacambira e Grão-Mogol perceberá a necessidade,
a importância de carregarmos essa bandeira de Irapé, lutando ate o final,
convictos de que nerihuma ação judicial, nenhuma acäo politica de partidos,
nenhuma caravana demagógica que flzeram ao longo desses anos, para
propagar a desgraça e pobreza daquela regiao, obteve êxito. Digo hoje que
valeu a pena lutar, persistir, e foi importante o trabalho deste parlamentar e
desta Casa Legislativa. Nern tudo está terminado. Vencemos a primeira
batalha, e agora, sim, 6 que verdadeiramente se instalarn os grupos licitantes,
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que vão apresentar suas propostas para terern o direito de construir a
Barragem de Irapé. Faco questão de dizer que vamos divulgar esse fato e
convocar os senhores Prefeitos para que possam também participar da boa
noticia. Aquela regiäo vai ter efetivamente condiçöes de ingressar no carninho
do desenvolvimento, no caminho do progresso. Uma região onde as crianças
ainda morrem corn mal de sete dias, corn tétano no cordäo umbilical. Uma
regiäo ern que predornina a fome, em que predomina a desesperanca do
povo. Irapé virá corn essa grande opção, essa grande oportunidade, para que
possamos ter o direito de dizer que estamos ingressando no caminho do
desenvolvimento e do progresso. Quero ressaltar aqui, e não poderia ser
diferente, a participacão decisiva, importante e objetiva do Governador
Eduardo Azeredo nesse processo. S. Exa. esteve por inUmeras vezes em
Brasilia, nos momentos mais dificeis, em que tudo parecia perdido, quando
advogados e Procuradores da União entravam corn suas acöes em defesa de
urn movimento que queria provar o que não existe, que são Os

remanescentes do quilombo. 0 Governador Eduardo Azeredo manteve-se
firme e em Brasilia mostrou a sua forca, a sua presenca. Corn justica
queremos relatar a participacão do Governo de Minas nesse processo de
Irapé.

Queremos ressaltar também as posiçöes sempre firmes dos Prefeitos
daquela região, todas as vezes que os convocarnos para ir a Brasilia e que
fizernos apelos para que constituissem as suas caravanas, convidassem
Vereadores, liderancas. Os Prefeitos do Node de Minas e do vale do
Jequitinhonha se fizeram presentes em Brasilia, pois o sonho da construcãO
de Irapé não poderia simplesmente desmoronar diante das dificuldades que
enfrentamos. Por tudo isso, apesar de todo o descrédito que existe hoje em
relaçäo aos politicos, vale a pena perseguirmos urn sonho e fazer esse sonho
se transformar em realidade, corn acoes politicas efetivas, objetivas e
responsáveis. Estamos cheios dos picaretas politicos, das politicagens que
fazem por al, explorando a desgraca dos pobres, a pobreza das pessoas, a
pobreza material e de espirito das pessoas. Daqueles que querem apenas
captar os votos para poder se proclamar defensores, não da população, mas
de grupos econOmicos, defensores dos ricos, de quern tern o poder e 0
dinheiro nas rnãos. Irapé veio mostrar exatamente o contrário. Veio mostrar
que esta Casa, quando quer trabalhar, trabalha, quando precisa apresentar
resultados, apresenta.

Também gostaria de ressaltar a posição firme do Presidente desta
Assembléia, Deputado Romeu Queiroz, que constituiu uma comissão de
acompanhamento da construcão de Irapé. E o Deputado Romeu Queiroz
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também foi firme no seu propósito e facilitou-nos o acompanhamento do
processo da construçâo de Irapé.

Terrnino o rneu pronunciamento corn o Plenário praticarnente vazio, porque
estamos vivendo urn perlodo eleitoral, mas näo poderia deixar de comunicar
esse fato irnportantIssirno para todos nOs. Näo poderia deixar passar essa
oportunidade, porque foram tantas outras que tivemos para usar desta tribuna
e denunciar o que estava acontecendo: os desrnandos, as exploracoes que
aconteciam no Norte de Minas, em Jequitinhonha, especificamente em
relação a Irapé.

Parabéns a esta Casa Legislativa, e mais urna vez nos congratulamos corn
o Governador do Estado pela posição correta, firme, como Ihe e peculiar, de
encarar corn seriedade os problernas deste Estado, corn responsabilidade,
sem ternor. Certamente, Governador Eduardo Azeredo, o seu gesto, a sua
posicão, as suas açães serão divulgadas por todo o Norte de Minas,
principalrnente naquela região, e os rnoradores haverão de reconhecer o que
o senhor fez, a posicão de Minas e a sua proposta para a construcäo dessa
usina, que é, na verdade, repito, a (mica oportunidade de desenvolvirnento da
região mais desassistida de todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilrnar Machado* - Sra. Presidente, Deputados, Deputadas,

dernais pessoas presentes nas galerias, imprensa; ocupo a tribuna para
cornentar urn episOdio que nos deixa, por urn ado, entristecidos, e, por outro,
dernonstra, mais urna vez, a força do rnagisterio do Estado.

Em prirneiro lugar, o Governo, durante quase quatro anos, colocou que a
educacao em Minas é o grande rnodelo em nivel nacional e que todos os
problernas da area estão equacionados: os trabaihadores, valorizados; Os
indices de repeténcia e evasão, equacionados. E, ao rnesrno tempo, o que
vemos? Ern prirneiro lugar, é born ressaltar que a educaçao em Minas
mantérn, de fato, a qualidade, mas em virtude de seus trabaihadores. Se a
qualidade em Minas é mantida, é porque os trabalhadores da educaçäo se
esforçarn para tanto, uma vez que todas as dificuldades thes são irnpostas.
Hoje, professores aprovados em concurso, corn mestrado, não conseguern
ticença. Não estão conseguindo capacitar-se. So podem fazer os cursos
oferecidos pela escola Helena Antipoff. E ali ternos cornpanheiras que deram
a Iuz, não tern como voltar as aulas e estão sendo punidas exatamente por
isso. Além disso, nos ültimos anos, o que ternos tido é muito discurso - é
rnuito fácil acabar corn a evasão e a repetência da forma como está. Já não
ha reprovação da 11 a 4a série. Evidentemente, o gráfico so poderia rnostrar
queda da repetência. Alérn disso, ha o desrnonte das escolas técnicas
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profissionaliZanteS . Alguns cursos técnicos estão sendo fechados, enquanto
outros estão encerrando suas atividades neste ano. A partir do ano que vem,
não haverá mais isso, porque estaremoS livres da tragédia de o Sr. Eduardo
Azeredo voltar a ocupar o cargo de Governador do Estado. Felizmeflte, isso

näo vai ocorrer.
Em segundo lugar, além desses problernas, existem outros. Por exemplo,

os alunos corn mais de 12 anos estão sendo obrigados a ingressar em cursos
supletivoS, no que o Governo chama "Acertando o Passo". Na verdade, esse
programa coloca todos os alunos corn rnais de 12 anos fazendo,
obrigatoriarnente, o supletivo do ensino fundamental da 
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Também cornecou agora o curso da cidadania, que, mais uma vez, não
permite aos alunos corn mais de 18 anos frequentar o ensino rnédio regular.
Obriga todos a fazer o supletivo. Neste, evidentemente, os alunos ganham o
diploma, mas não tern condicöeS de competir corn os que fazem o curso
regular. E pior: tampouco competir corn os que estudam em escolas

particulares.
Esse é o problerna, e é isso que querernos discutir corn o Governo do

Estado e corn o Secretário da Educacão. RessaltamoS, ainda, o papel
irnportante que estão tendo os trabaihadoreS da educacão e do rnagistériO,
que estão em greve. Fizeram corn que o Governo voltasse atrâs na decisão
de não mais se sentar a mesa para discutir corn os sindicatos.

Por fim, nos jornais de hoje, o Governador Eduardo Azeredo disse que, no
seu prOximo governo - se acontecesse essa tragédia -, não ira demitir
nenhurn funcionáriO pUbtico. Por qué? Porque já demitlu 32 mil no ano
passado, por causa da nao-renoVacãO dos contratos. Agora, no procesSO de
rnunicipatizacãO do ensino, demitiu rnais de 10 mil . São mais de 40 mil
trabaihadores da educacãO, entre servicais, professoreS e pessoal de
secretaria, demitidos por este Governo, urn dos que mais gerou desemprego

no Estado.
Estamos aqui para apontar as incoerências deste Governo. OSecretáriO da

Educacão disse que nao havia dinheiro, que não tinha corno pagar as
diferencas em atraso dos trabaihadores. Bastou uma semana de greve para 0

Governo se sentar e o dinheiro comecar a aparecer. Não havia urn centavo, e
agora ja ha dinheiro para pagar os atrasados.

Não se podia prorrogar o concurso do P-i, rnas agora jà tern jeito. 0
Secretário João Batista dos Mares Guia falou desta tribuna, nesta
Assembléla, que isso não era possivel e ele não iria faze-b. Está gravada
aqui, na Assernbléia Legislativa, essa fala do Secretário. Porérn, ja na
primeira rodada de negociacão, o concurso do P-i vai ser prorrogado. Ete
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disse também que nâo haveria mais concurso, mas agora já vai haver urn
para P-5.

Que negócio é esse? Antes não havia nada. Bastou iniciar a greve, que 0
Governador mudou o tom. 0 Secretário, arrogante, velo a esta tribuna e disse
que os trabaihadores da educaçao näo jam ter mais nada, porque ele já Ihes
tinha dado tudo; eles ja estavam muito bern e era sO problema do sindicato,
que ficava fazendo birra. Infeiizmente, está al, Secretário. Vários alunos estâo
sem aula exciusivamente por cuipa e responsabjijdade sua e deste Governo,
pois falam muito, e fazem pouco.

E exatamente isso que queremos deixar registrado. Os trabalhadores
reaiizarão urna assembléja daqul a pouco, no patio da Assembiéia e
demonstr-ar-o, mais uma vez, que querem, de fato, colocar a educaçao de
Minas no espaço que eia merece, o debate, e o Governo vai ter que voltar os
olhos para a educaçâo, deixando de pensar apenas na situação financeira,
que é provocada por sua própria politica econômica, e discutir os reais
problemas por que passam os trabalhadores.

Segundo o Governo, as escolas poderiam funcionar apenas corn Diretores
e professores, mas os Diretores de escola, hoje, estão praticamente
estressados, vivem em cursos, concursos e, acirna de tudo, em processos de
licitaçâo fora da sala de aula, nâo tendo tempo para oihar a parte pedagOgica
da escola, que é a sua funçao. Eles deveriam preocupar-se corn a formaçao
dos jovens e das crianças, mas estâo preocupados corn os processos de
licitação e Os vários e eternos discursos do Secretário nas diversas reuniöes
e sessöes que está convocando em todo o Estado, a fim de convencer Os
Diretores a fazerem campanha para o Sr. Eduardo Azeredo. Os Diretores de
escola, primeirarnente, tern que se reunir corn a Superintendéncia, a firn de se
prepararem para a reunião; depois, reünem-se corn João Filocre e,
finalmente, corn o Secretário, ou seja, os Diretores estão gastando mais
tempo ouvindo do que cuidando do ensino nas escolas. Essa situaçäo tern
nos deixado extrernamente entristecidos Assim, queremos, como professor
Hcenciado para exercer o mandato de Deputado e membro da Comissão de
Educaçao desta Casa, que a questâo da educaçâo seja tratada corn rnais
seriedade. 0 Governo precisa fazer suas negociaçOes rapidamente,
resolvendo os problemas e atendendo as reivindicaçOes justas que fazem os
trabaihadores dessa area.

Alérn do mais, precisamos travar urn debate. 0 Secretário da Educaçâo
disse - e suas palavras estão gravadas pela televisão da Casa, pelos jornais e
pelo "Minas Gerais", Orgão oficial do Estado - que o Governador iria enviar o
piano de carreira a esta Assembléia no dia 31 de maio deste ano, mas ate
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agora nao recebernos nada. Durante a greve, tentou dizer que näo rnandou o
piano porque o sindicato o irnpediu, mas, feiizmente, temos suas palavras
registradas nos arquivos da Assembléla, para refrescar a memória do nosso
Secretário da Educação, pois nunca vi tanta mentira em urn espaço de tempo
tao curto.

Vamos continuar cobrando. Queremos estabelecer aqui a teleconferência
que o Secretário disse que iria realizar, para estabelecermos urn debate
amplo sobre o piano de carreira, rnas, além disso, querernos voitar a discutir o
processo de municipalizacão. Os municIpios que pegararn, de forma
apressada, urna grande quantidade de alunos, hoje estäo corn probiema de
pagarnento de funcionários. Estive agora no Norte de Minas e vi, em Matias
Cardoso e em outros municipios, vários professores corn salários atrasados
ha dois ou trés meses. Na minha região, o Triângulo, está ocorrendo o
mesmo, em virtude de uma proposta irresponsável de transferência de 500
mil alunos do Estado para os municipios, no ano de 1998. Os municipios que
pegaram esses alunos, acreditando na histOria do Governador de que
receberiam dinheiro, fecharam a pré-escola para resolver o problema dos
pagamentos. Crianças de 4 e 5 anos, que tinham acesso a educação, hoje já
nâo o tern. Várias creches estäo fechadas, mas isso näo é problerna para o
Governador, porque seus flihos não precisarn de creche. Entretanto, os flihos
dos trabalhadores precisam delas, e elas eram mantidas corn o dinheiro que
hoje o municipio tern que desviar para os alunos que vieram do Estado.
Estarnos querendo discutir seriamente essas questöes, mas, infelizrnente,
estamos vivendo uma campanha eleitoral muito "despolitizada", em que os
meios de comunicaçâo fogem, tirando-nos todas as possibilidades de debate.
Não ha cobertura, nern como as pessoas saberem o que está acontecendo,
para discutir seriamente os temas. Queria debater corn o Secretário da
Educaçäo ou corn os candidatos deste Governo a situaçäo da escola,
baseado em dados objetivos e concretos, como os que estamos
apresentando aqui. Porém, nessa campanha eleitoral, nao ha tempo nem
espaco para isso. Ha apenas espaço para o "Presidente-Rei" na televisäo,
nâo havendo espaco para debatermos nossas idéias e posicionamentos
diferentes.

Entretanto, continuaremos resistindo e, onde for possivel, procuraremos
discutir os temas que interessam ao povo de Minas. Essa questão da
educaçâo e fundamental, e lamentamos a forma como o Governo a tern
tratado.

Felizmente, Minas Gerais continua tendo os melhores professores deste
Pals, os trabaihadores e urn sindicato forte, que 6 o Sind-UTE, do qual
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tivemos o privilégio de participar e de dirigir uma subsede durante trés anos.
Queremos deixar, mais uma vez, reafirmados os nossos cumprimentos aos
trabaihadores da educaçao, que näo se curvaram a este Governo, que está
de joelhos diante do Governo Federal. Levantaram as suas cabeças,
ievantaram as suas vozes e foram para a rua fazer corn que o Governo
parasse de apresentar mentiras na televisão e se sentasse para discutir a real
stuação por que passam os trabalhadores da educaçao e os estudantes das
escolas püblicas de Minas. Parabérts ao movimento dos trabaihadores na
educaçao. Acima de tudo, espero que a Assernbiésa Legislativa possa cobrar
a responsabtljdade deste Governo, diante das negociaçöes que estão sendo
feitas, diante dos problemas que o Governo vem causando aos alunos e,
evidentemente, aos trabaihadores e aos pals desses alunos. Obrigado.

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

P Fase
Abertura de Inscriçöes

A Sra. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia
passa a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçoes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e de requerimentos. Estâo abertas as inscriçOes
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçaes

apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Administraçao PUblica -
aprovação, na sua i ooa Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n o 1.674/98, do
Deputado Arnaldo Penna; de Saüde - aprovaçao, na sua 20a Reuniäo
Ordinária, do Projeto de Lei n o 1.795/98, do Deputado Pericles Ferreira; e de
Meio Ambiente - aprovaçao, na sua 71 Reuniâo Ordinária, do Projeto de Lei no
1.779/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, e dos Requerimentos n°s
2.631/98, do Deputado Miguel Barbosa, e 2.638/98, do Deputado Paulo Piau
(Ciente. Publique-se.). 	 -

Despacho de Requerimentos
A Sra. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que

solicita a destinaçao da 11 
Parte de uma reuniäo ordinária para homenagear o

Pe. José Campos Taitson. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, deixando
para fixar a data em outra oportunidade.

Requerimento do Deputado Ajalmar Silva, em que solicita seja o Projeto de
Lei no 1.570/97 encaminhado a comissao seguinte a que tenha sido
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distribuldo, uma vez que a Comissâo de Educaçäo perdeu o prazo para emitir
seu parecer. A Presidéncia defere o requerimento, de conformidade corn o
inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Questão de Ordem
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito o encerramento da

reunião por faita de nUmero regimental.
Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de
"quorum" para a continuaçäo dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
Os Deputados para as reuniOes extraordinárias de amanhã, dia 2, as 9 e as
20 horas, nos termos do editai de convocação, bern como para a reuniâo
ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a pubiicada na edicào anterior.). Levanta-se a
reuniâo.

ATA DA 96a REUNIAO ESPECIAL, EM 31/8/98
Presidéncia do Deputado Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Cornposição da Mesa -
Destinaçâo da reunião - Paiavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra. Ana
LUcia Almeida Gazzola - Palavras do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia -
Paiavras do Sr. José Alfredo de Oliveira Baracho - Encerrarnento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Cleuber Carneiro - Agostinho PatrUs - Djaima Diniz - Paulo Schettino.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20hl5min, declaro

aberta a reuniäo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabaihos. Corn a paiavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para
proceder a leitura das atas das duas reuniOes anteriores.

Atas
- 0 Deputado Paulo Schettino, 2 1-Secretário "ad hoc", procede a leitura das

atas das duas reuniOes anteriores, que são aprovadas sern restriçOes.
Composição da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa a Exma.
Sra. Prof' Ana LUcia Aimeida Gazoiia, Vice-Reitora da UFMG, representando
o Reitor Francisco César de Sá Barreto, e os Exmos. Srs. Ronaido AntOnio
Neves Barbosa, Prô-Reitor da POs-Graduacão da UFMG; Aiolzio Gonzaga de
Andrade AraUjo, Diretor da Facuidade de Direito da UFMG; Desembargador
Luiz Carlos Biasutti, representando o Presidente do Tribunal de Justiça,
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Executjvo do Ministérlo do Trabal ho; e José Alfredo de Oliveira Baracho,
professor dos cursos de pOs-graduação em Direito da UFMG.

Destinaçao da Reunião
0 Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a realizacao da aula inaugural do

Curso de Especializacao em Assessoria Técnico-Legisjativa Avancada,
promovido por meio de coflvênio entre a Assembfeia Legislativa e a UFMG,
corn o apoio do Ministérjo do Trabalho.

Palavras do Sr. Presidente
A partir da década de 70, vem-se tornando cada vez mais evidente a

insuficiência do modelo do Estado social para oferecer solucoes adequadas
As demandas de urn mundo complexo e plural. Os ültimos dez anos, de modo
especial, tern sido marcados, nos mais diversos paises, pela urgéncia de se
reformar a estrutura estatal, para reconcili6 . 1a corn os anseios legitimos da
sociedade, que deseja participar, cada vez mais, do equacionamento e dasolucao de seus próprios problemas.

A Constituiçao da Repüblica promulgada em 1988 e, de certa forma, urn
espelho das tensOes entre o velho estilo intervencionista e urn projeto social
fundado na parceria entre o governo e os vários segmentos da comunidade,
urn projeto alicercado na participaçao e na co-responsabilidade

Quando o Estado se retira de areas de atuaçao que não Ihe são prOprias e
busca associar-se as forças vivas da sociedade para realizar suas finalidades
principais ele nâo está capitulando está, na verdade, concentrando energia
para atender aos reclarnos de cidadâos, que se tornam, a cada dia, rnais
conscientes e, em consequencja, mais exigentes.

Nesse sentido, os órgãos e as agéncias governamentais são charnados a
rever suas práticas e a capacitar-se para a obtençao de resultados cada vez
rnelhores. Centrarido esforços nas respectivas missOes institucionais,deverâo desernpenhá. ias corn dinamjsmo e cornpeténcia, sob pena deatraIrem para Si o descrédito de uma opinião püblica cada dia rnais vigilante.

A Assembléja de Minas, ha muito tempo, está atenta a essa nova realidade.
Nos ültimos anos, vimos desenvolvendo gestOes corn o objetivo de capacitar
nossos quadros funcionais e Ihes dar condiçoes de oferecer adequado
suporte as açOes deste Poder. Esse processo chega agora a plena
maturidade corn o lancamento do Curso de ESpecializacao em Assessorja
Técnico-Legislativa Avancada.

Concebida a partir de urn trabalho conjunto do Curso de Pôs-Graduacao em
Direito da UFMG e da Assembléja Legislativa de Minas Gerais, por interrnédio
da Escola do Legislativo, a iniciativa é pioneira Sob vários aspectos: em
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primeiro lugar, somos a primeira Casa Legislativa estadual a adotá-la; em
segundo, a rnetodologia a ser seguida, associando o momento académico e
teOrico a experiência acumulada no cotidiano da assessoria as atividades
parlamentares, encerra notável novidade.

Cumpre-nos enfatizar que, graças a parceria corn a UFMG, os que
concluIrem corn sucesso esse curso terão o titulo de Especialista reconhecido
nos meios acadêmicos e poderão gozar de todas as prerrogativas que a lei
confere a essa modalidade de pOs-graduados.

A exceléncia do corpo docente dispensa rnaiores comentários. Ela é a
garantia da qualidade dos estudos que hoje se iniciam.

Esperamos que a Assembléia mineira eritre no prOximo século corn uma
equipe de Assessores altamente especializados, aptos não so a subsidiar e
tornar tecnicamente viáveis as decisöes poilticas como a incrementar, na
Casa, o diálogo entre a prática parlamentar e a reflexão acadérnica.

Queremos agradecer a todos que tornararn possivel este passo tao
importante no aprirnorarnento de nossos quadros técnicos. Expressamos
nosso especial reconhecimento a UFMG, a Fundacão Professor Vale
Ferreira, a nossa Escola do Legislativo e ao Ministério do Trabaiho, que,
através do Fundo de Apoio aos Trabaihadores, viabilizou a realização do
prirneiro mOdulo do curso e, certamente, dos demais.

A nossos alunos externarnos os votos de que Os prOximos dois anos
representem uma etapa de produtivo trabalho e de reafirmação do
comprornisso de cada urn corn a instituição parlarnentar. (- Palmas.)

Palavras da Sra. Ana LUcia Airneida Gazzola
Boa-noite a todos. Estou aqui hoje como Reitora em exercIcio da UFMG,

representando o Reitor Francisco César de Sá Barreto, que se encontra fora
de Belo Horizonte devido a comprornissos anteriormente assumidos. Exmo.
Sr. Deputado Cleuber Carneiro, 10 Vice-Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; caro colega, Prof. Ronaldo Antonio Neves
Marques Barbosa, Pró-Reitor de POs-Graduacao da UFMG; Exmo. Sr. Prof.
Aloizio Gonzaga de Andrade AraUjo, nosso querido Diretor da Faculdade de
Direito da UFMG; Exmo. Sr. Desembargador Luiz Carlos Biasutti,
representante do Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador LUcio
Urbano; Exmo. Sr. Prof. AntOnio Augusto Anastasia, Secretário Executivo do
Ministério do Trabalho, meu amigo; Exmo. Sr. José Alfredo de Oliveira
Baracho, referéncia na area de Direito, professor que é urna referência para
toda a UFMG, que proferira aula inaugural esta noite; senhoras e senhores,
boa-noite. E urna honra estar aqui representando o Reitor Sá Barreto, nesta
solenidade, principalmente porque estarnos em casa, na casa da Assembléia
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Legislativa do Estado de Minas Gerais, nOs, que aqui representarnos a
universidade da Casa, urna das universjdades do Estado de Minas Gerais, a
rnaior delas, a mais antiga, a nossa UFMG. 0 indicativo aqui de relação entre
a Universidade e o Estado de Minas Gerais não é casual, tanto assirn que
temos tido o apoio dos parlamentares mineiros da Assernbléia Legislativa
como os parlarnentares da bancada federal em todas as questOes pertinentes
ao desenvolvimento desta instituiçao, cuja funçao social é contribuir para a
formaçäo de recursos hurnanos para o Estado de Minas Gerais. Sem prejuizo
das nossas atuaçoes em âmbito nacional e internacional, consideramos que o
nosso comprornisso prirneiro é corn o projeto de desenvolvimento deste
Estado, corn a formaçâo de recursos humanos para a atuaçao no Estado de
Minas Gerais e corn a produção de conhecirnento que possa intervir de
maneira decisiva no desenvolvjrnento deste Estado. Então, não é casual
tarnbém que essa parceria se estabeleça corn a rnediaçao do Ministério do
Trabalho entre a Casa que nos representa e a nossa Universidade, que,
esperamos, tambérn representa o Estado e suas aspiraçöes de
desenvolvjrnento.

Muito irnportante para nOs da UFMG é esta sernana que se encerrará na
sexta-feira. E uma semana de celebraçao, porque nossa Universidade
recebeu o primeiro lugar no "ranking" nacional de pôs-graduaçáo na pesquisa
efetuada pela Fundaçâo CAPES, ligada ao Ministério da Educaçao. Nôs
tivemos o maior indice, o rnaior percentual de cursos corn notas nos
patarnares superiores da avaliaçao de todo o sisterna de ensino de 40 grau no
Pals, incluindo ai instituiçöes pUblicas federais, municipais e estaduais e
instituiçöes do sistema privado. A nossa UFMG, a mais antiga universidade
federal deste Estado, é, ern pOs-graduaçâo a melhor universidade do Pals
pelos indicadores do Ministério da Educaçao. Tambérn no ano passado
tivemos o rnelhor "ranking" no exame naclonal de cursos. Dos seis cursos
avaliados peto Ministério da Educaçao, a UFMG recebeu "A" em cinco deles e
"B" em apenas urn, e recebeu tambérn o rnaior conjunto de notas de todos os
sisternas de ensino de 30 grau. Tanto no chamado "provão" como na
avaliaçâo feita pela CAPES neste ano, a Faculdade de Direito nos
representou corn galhardia. Não e nenhurna surpresa para os que trabaiharn
corn ensino neste Estado, porque sabernos todos a irnportância da casa de
Afonso Pena na constituicao de urn discurso sobre o direito, na atuaçao
polItica, na atuaço jurIdica, na reflexão sobre as questOes, na produção do
conhecimento e na formaçao de muitas das lideranças mais expressivas que
marcaram a vida intelectual e a vida politica deste Estado da nossa Naçao.

A Faculdade de Direito honra a nossa Universidade. Em nenhurna outra
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area está a nossa Universidade rnais bern representada do que em sua
Faculdade de Direito. Na pOs-graduaçäo obteve nota 6, a maior nota nas
duas areas em cursos de pos-graduação em Direito no Pals. A nossa
Universidade se honra de sua Faculdade de Direito. Hoje abrimos aqui uma
nova frente. Este é o primeiro curso de pos-graduacão "lato sensu"
implantado pela Faculdade de Direito. Segurarnente, a tradicão de qualidade,
de seriedade e de determinaçäo que a direcionou em todos os anos de sua
longa e rica história ira caracterizar o curso de especializacâo que
inaugurarnos hoje. Pela qualidade dos nossos parceiros, corno a Escola do
Legislativo, pela qualidade da interveniência do Ministério do Trabaiho e pela
qualidade da nossa tradição na area do Direito, podernos garantir aos
senhores que terão de nossa Universidade o rnelhor que temos a oferecer. E
O melhor que temos a oferecer está muito sirnbolizado pela Faculdade de
Direito. Entâo é urna honra para nós abrir essa nova etapa em nossa pós-
graduacão. 0 curso de doutorado da Faculdade de Direito iniciou a pOs-
graduaçâo na UFMG, em 1931. Nosso curso de doutorado, de pos-graduaçäo
"stricto sensu", e mais antigo. Em 1976, foi criado o mestrado. 0 nosso
doutorado em Direito precedeu o nosso rnestrado, e a especializacäo, esta
filha mats jovem, vem em terceiro tugar, ou seja, em Direito, fazemos tudo
bern, mas nern sernpre na ordern usual, porque norrnalrnente corneça-se pela
especialização, avança-se em direcão ao rnestrado e consolida-se a pOs-
graduação corn o doutorado. Em Direito, fizernos o carninho inverso, mas
sempre foi urn caminho pioneiro e de extrerna qualidade, como bern indicam
todas as avaliaçöes feitas ate agora. 0 que trazernos a Assembléia
Legislativa e urn novo horizonte de qualidade, que certamente aumentará
tarnbérn a qualidade de nossos cursos, que vao se enriquecer corn as
contribuiçoes trazidas por alunos do curso a partir de suas práticas
legislativas. Estas virão ilurninar a prática acadêmica. Näo que a nossa
Faculdade de Direito tenha se esquecido do lado da vida profissional, do outro
lado dos bancos da academia; ao contrário, eta prima pela capacidade de
circular nesses dois universos, articulando-os de maneira cornpeterite,
acadêmica e profissional. No curso de especializaçâo, essa prática
profissional que será trazida a Universidade, pelo trabaiho que já exercem Os

senhores em sua rotina diana, virá enriquecer a nossa reflexâo. Em outras
palavras, as boas parcerias são aquelas que enriquecern arnbas as partes.
Ternos rnuito a oferecer, temos muito a receber. 0 curso será tanto mats
bern-sucedido quanto maior for a parceria e a qualidade de nossas mütuas
contribuiçöes. E urna honra para rnim, em norne do nosso Reitor e da UFMG,
parabenizar Os que elaboraram o projeto do curso. Faco uma referendajI
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também ao Prof. AloIzio, nosso colega e amigo na Universidade; ao Prof.
Baracho, pois dedicou sua vida ao Direito e a Universidade e é pessoa que
merece de todos nós uma hornenagem permanente; a pessoa do Prof. José
Luis Quadros de Magalhaes, ex-Procurador da Universidade, sempre
presente na direção da instituição e atual Coordenador da pOs-graduação; e a
minha pessoa, porque, representando a Universidade, tenho imenso orguiho
em perceber que estarnos, através da Faculdade de Direito, abrindo uma
nova etapa de parceria com a Assembléia Legislativa do Estado. Contarnos
corn Os senhores. Contem conosca. Muito obrigada e boa-noite.

Palavras do Sr. Antonio Augusta Junho Anastasia
Exmo. Sr. Deputada Cleuber Carneiro, 1 0-Vice-Presidente da Assembléja

Legislativa do Estado; Exma. Sra. Profa. Ana LUcia Aimeida Gazzala, Reitora
em exercicio da UFMG; Exmo. Sr. Prof. Ronaldo Antonio Neves Marques
Barbosa, Pró-Reitor de POs-Graduaçaa da UFMG; Exmo. Sr. Prof. Aloizia
Gonzaga de Andrade AraUjo, Diretor da Faculdade de Direito da UFMG;
Exmo. Sr. Desembargador Luiz Carlos Biasutti, representante do Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador LUcia Urbana; Exmo. Sr.
Prof. José Alfredo de Oliveira Baracha, senhoras e senhores, alunos do curso
que ora se inicia, meus caros amigos, incurnbiu-me o Ministro do Trabalho,
Prof. Edward Amadeo, de representar a Pasta nesta cerimOnia de abertura de
curso, já que ela contribui corn recursos para sua realizaçao.

Nada mais saudável para mirn que receber do Ministro Amadeo essa
incumbêncja. Em meio as diversas dificuldades de nossa vida cotidiana em
Brasilia, vez par autra sou brindado corn uma felicidade coma esta. Prirneiro,
par vir a Casa do povo de Minas Gerais, aa Paiácia da lnconfidência, ainda
mais numa reuniâa presidida pela meu dileta amigo Deputada Cleuber
Carneiro, e rever aqui as rastas familiares de várias servidores da Casa,
servidores esses que expressam bern o aitissimo nivel e a quaiidade técnica
da Assembiéia Legisiativa de Minas Gerais. Segundo, par se tratar de uma
iniciativa de que participa a UFMG, através da Facuidade de Direito, onde
estudei e sou dacente, ainda que afastado par ara; e, mais que tudo, par
poder assistir a uma aula do Prof. Baracho, meu primeiro professor quanda
entrei, já ha alguns anos atrás, na Faculdde de Direito, a Casa de Afonso
Pena.

Sr. Presidente, eu gostaria tãa-somente de afiançar que a Ministério do
Trabaiho, no âmbito do Piano Nacional de Qualificaçao Profissional, tern
envidado todas as esforços na tentativa de qualificar todos as segmentos
profissionajs do Brasil. E foi na gestão do Ministro Paulo Paiva, hoje Ministro
do Planejamento, que pela primeira vez no Brasil foram alocados recursas do
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Ministéria do Trabaiha para a qualificaçãa de servidores pUblicas, a partir da
visãa de que todos as segmentas merecem igualmente receber recursas
pUblicas destinadas a esse fim, na medida em que tados calaboram para a
carnpasição do respectivo fundo.

Desse mado, iniciamas uma vigorosa parceria corn a Ministério da
Administraçaa Federal e da Refarma do Estado, par meia da Escola Nacional
de Adrninistração PUblica. Reproduziu-se a pracesso nos Estadas, e em
Minas Gerais se destaca a Escala de Governa, mantida pela Fundação Jaão
Pinheira e valtada para a qualificacao dos servidores pUblicos, tendo em
mente que a aumento da empregabilidade dos servidores pUblicas
certamente resultará em rnelharia do atendimenta ao cidadâo administrado,
que é sempre a meta major do Gaverna Federal. Assim, quando a UFMG se
associa a Assernbléia Legislativa, inicia urn curso de altissimo nivel coma
esse e salicita a calabaraçäa do Ministéria do Trabaiho, nada mais salutar,
partanto, que atendermos a esse reciama e participarmos do eventa, tendo a
absoluta e serena canvicçãa de que as ensinarnentas aqui trazidos a essa
platéia seleta e altamente especializada resuitarãa certamente em beneficia
para a papulaçäo mineira e no aumento do nIvei de empregabilidade dos
trabaihadores mineiros e dos servidores pUblicas em geral.

E, portanta, essa a mensagem que a Ministéria do Trabalho traz, lembrando
que essa parceria corn a Escola do Legisiativa representa, na verdade, a
prosseguirnenta dos nossas esforços em direcàa aos demais Poderes, pois já
ternas convênios cam a Ministério PUblico, cam as Tribunais de Cantas, par
meia de sua associacãa nacional, cam a Pader Legislativo e corn Orgâos do
Poder Judiciária, a par, é clara, de todos as organisrnas que integram 0 Pader
Executivo, em nivel federal, nos Estados e em diversas municipios, e de
diversos segmentos da area privada. Temos cursos, nos Estados, voitados
para rnanifestacoes culturais, para manifestacOes as mais avançadas e
modernas e, também, para setores tradicionais. Tados eles, reitero, par firn,
mais urna vez, de fato destinados ao aumento do nivel de empregabilidade do
nassa trabaihadar.

Desejo muitas felicidades aos alunos que iniciam este curso e ate as inveja.
Canfessa que gostaria rnuito de poder voltar ao banca escolar e participar de
curso dessa qualidade e desse nivel, de rnodo a cada vez rnais poder
colabarar corn este esforço impar da nossa Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, sem dUvida alguma - e diga isso depois de uma experiência federal
de quatro anos -, a melhor do Brasil, pelo seu corpo técnica, pela sua
seriedade, pelo respaldo que tern em suas decisOes e peia nobreza nâo so
dos parlamentares que a integram, mas tarnbém do seu corpo técnico, e
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igualmente par poder esse curso ser ministrado pelo corpo docente da
UFMG. Como bern disse a querida amiga Reitora, essa Universidade foi
reconhecida nacionalmente, agora, conio tendo as meihores cursos de pOs-
graduaçao; entretanto, já tinha, ha muito, os meihores cursos de graduaçao, e
é também a meihor universidade federal do Pals. Desse modo, a iniciativa é
feliz, so recebe a nosso aplauso. Desejo a todos, portanto, as maiores
felicidades. Muito obrigado.

Palavras do Sr.José Alfredo de Oliveira Baracho
Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro, Presidente desta sessão e 1 0-Vice-

Presidente da Assembléia Legislativa; Exma. Sra. Prof a . Ana LUcia Almeida
Gazzola, Vice-Reitora da UFMG, representando a Reitor, Francisco César de
Sa Barreto; Exmo. Sr. Prof. Ronaldo AntOnio Neves Marques Barbosa, PrO-
Reitor de Pós-Graduaçao; Exmo. Sr. Aloizio Gonzaga de Andrade AraUjo,
digno Diretor da Faculdade de Direito da UFMG; Exmo. Sr. Desembargador
Luiz Carlos Biasutti, representando o Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador LUcia Urbana; Exmo. Sr. Prof. AntOnio Augusta Anastasia,
Secretário Executivo do Ministéria do Trabalho. Ao iniciarmos esta exposiçäo,
näo poderiamos deixar de reconhecer a importãncia deste curso, no qual a
UFMG, a Assembléja Legislativa e a Ministéria do Trabaiho dão a
oportunidade para o aperIeicoamento de nossos estudos. Meus senhores,
minhas senhoras, Prof'. Ana LUcia Almeida Gazzola, não poderia deixar neste
momenta de ressaltar a papel que a ilustre professora teve na reestruturação
da pOs-graduação da Faculdade de Direito. No momenta em que nOs
estávamos partindo para a organizaçao do mestrado e tinhamos a doutorado
de 1931, devemos ressaltar a carinho corn a qual a ilustre professora deu
todo a apoio a nossa faculdade. Lembrarnos as reuniOes na reitoria, na
Faculdacie de Direito, a entäo coordenador, Prof. Edgar Amorim, a Prof. Jair
Leonardo, a Prof. Washington Taubim e autros, que atuaram em nossa pOs-
graduaçao. Agradecemos agora aquele trabaiho incansável e par ter nos
cobrado: facam isso, facam aquilo. Assim, conseguimos alcançar a meta
almejada pela ilustre professora.

As casas legislativas são as instituiçOes básicas que coardenam a
piuralismo institucional e social, através dos diversos procedimentos que
recaem na elaboraçao legislativa. 0 Legislativo, coma instituiçao colegiada,
serve de intermediárjo entre a povo de uma comunidade, estabelecendo a
ordenamento juridico legitimado, por sua origem popular, assentada na
representatividade Assume as funcOes de urn colegiado, que surge coma
integrador do processo democrático. Hegel, tratando das relaçOes entre a
pavo e a direção do gaverno, dizia que a parlamento 6 a pOrtico entre a
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Estado e a sociedade civil. Pade ser considerado, pela missão que exerce, a
Orgão da sociedade e do pavo. Para a cornpreeflsãO de suas funçOes,
devemos examinar as condicOes e as procedimentos de suas diversas
atividades e serviçaS. Coma órgãos constitucioflais, tern papel relevante nos
ordenamentoS dos sistemas democráticOS de governo. A norma
canstitucional, dentro do sistema federativo, define as atribuicöes e
competénciaS das Casas LegislativaS. Essas instituicOeS tern urna soma de
poderes que se concretizam, em seus diversas niveis, corn atuacOes para
superacão das crises do governo, na revisão ou na reforma constitucianal, na
legislacäo ordinária, no controle politico e nas proprias relacöes
internacioflais. Nos dias de hoje, a Legislativa, em termos de uma
Constituicão dernocrátiCa, configura-Se coma urn instrumento, através do qual
o povo exerce a sua cidadania plena. 0 sistema dernacráticO, exercido par
rneio do Legislativo, e urn instrumento que garante a principio da legalidade,
circundado pelos direitos fundamefltaiS do cidadão, confiada pela ConstituicãO
ao parlarnento legisladar, no que diz respeito a tutela da saberania do povo e
das liberdadeS fundamentais. 0 LegislativO, no sistema constituciaflal
dernocráticO, e urn instrumento de participacãO do povo na organizacãO
palitica da sociedade, corn alicerce no conceito de representacãO politica da
dernocracia indireta. A legitimacãO da investidura assenta-se na gestão
politica do Legislativo, par meio de sucessivaS eleiçöes. Direta expressãO da
soberania popular, a parlarnento tern seus poderes limitados pela
ConstituicâO. As constituicOes, normalrnente, mencionam a exercicio da
soberania popular, rnas ao mesmo tempo consagram as limites de tal

exerciclo.
0 principia do justo procedimentO assenta-Se no exercicia da soberania

popular e nos limites estabelecidos pela ConstituicãO, as quais são também
de natureza pracedimerital. A autonomia parlamentar é inserida coma tema
do Direito Parlarnentar. Esse é a complexo de normas juridicas que regulam
as relacöes entre a parlamento e os outros sujeitos canstitucioflais, em que a
procedimento concretiza-se na atuacão do Legislativo. As norrnas
constitucionaiS desenham as pressupostos do Direito Parlamentar, pelo que
surgem coma fonte constitutiva da estrutura do parlamento e do status de
parlamentar fonte de atribuicOeS da função legisiativa; atribuicOes de
inspeção e garantia constitucional funçOes de coordenacãO constitucional e
fonte direta de disciplina do procedirnento da elaboracãO legislativa.

0 regularnentO ou regimento das Casas Legislativas é a complexa de
regras escritas que define a autonornia normativa do LegislatiVo.

A autonornia do Legislativo opera-se dentro de urn quadra de atribuicOeS
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268tracadas inicialmente, pela Constituicao , que se completa pelo bloco deregularidae procedirnenta!
As Casas L

egislativas exprirnem diretamente a Vontade popular e urn órgoünico de estrutura complexa, em que toda articulaçao estrutural é justificada ecaracterizada por uma especjfica autonornia constitucional garanticja.A sede l
egislativa ou deliberante materiajjzase nas decisoes que realizam o

controle da responsabilidade polItjca do governo, na
atividade preparatOria dos trabalhados legislativos 	

complexidade da
na efetivacao técnica ouconsultiva Na fase cognoscjtiv do parlamento examinase a competénciapor matéria, corn pronunciamento das comissOes parlamentares e nos seustrabaihos

As regras de coordenacao do policentrismo parlamentar sâo destacadas noregulameno 0 Presidente da Assembléla é o seu coordenador. Nestemornento convém destacar Os fundamentos do Procedimento, por meio da
interpretacao uniforme das regras escritas e não escritas do DireitoParlamentar, em todos os momentos de seu trabaiho.A organlzaçao dos trabalhos Iegislatjvo assentase na programaçao desuas atividades Algumas Casas Legislativas incluIram nos seus reginientosurn princIpjo interno de organizaçao dos trabaihos, Para que refletisse as
eqüencja e o COnteüdo destes. 0 elemento de unificacao efetiva-se 

noprocedirnento, dentro dos prazos e seus fins. A prograrnaçao é urnsubprocedirnento desde que é instrumental do decisôrjo final.
Dentro dessa sisternática surge a questac das propostas 

governarnenaj5sob a ordem dos trabaihos, sendo que é necessár po a harmonizaçao e oequilIbr,o respeitoso entre Legislativo e Executivo As propostas deprogramas e o calendário prenunclam a iniciativa legislativa e agovernamental.
A programaçao dos trabalhos e o proced j mento decorrem de certo

calendário que sofre alteracoes em decorréncia as vezes, de polIticas
econômjcas e sOciajs.

0 programa é o documento que estabelece o elenco de rgumento5 aserem examinados, tendo em vista o exame da matéria e a relacao da ordemde pr
ecedéncia 0 calendário e o tempo correm de urn tempo de aplicaçao deUM certo programa

A ordem do dia assenta-se na deliberaçao program6tica e no ca!endário,que se realiza por rneio de convocacoes 0 uso do tempo nào é apenas uma
questâo de economia procedimental mas de racionalidade e executoriedadea
dequados A disciplina do tempo e da palavra tern grande significado
Como elemento Constitutjvo da organizaçao politica do povo, o Legistativo é
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urn órgâo continuo, o que nâo significa ser permanente. 0 funcionamento do
Legislativo republicano e dernocrático decorre da normalidade do ritmo de
funcionamento do regime politico, sem qualquer causa patologica que venha
afetar o processo democrático. A relaçäo orgânica povo-parlamento näo tern
interrupçäo. 0 perIodo de recesso do Legislativo não configura a sua efetiva
suspensäo da atividade colegiada nem intervém na inata potencialidade
funcional do orgao democrático e pluralista.

A atividade do Legislativo, nas suas respectivas competências, de nIvel
federal, torna certas caracteristicas em momento de crise institucional.

0 fundamento constitucional do poder cognoscitivo do Legislativo decorre
do reconhecimento de que esse Poder deve ter urn complexo sistema de
informaçöes, que decorre do levantamento de dados e fatos que estäo
prôximos as maneiras de sua atuação. Os parlamentos modernos, as Casas
no sistema federativo, hoje, dão enorme importância ao sistema de
informaçäo que dê sustentaçäo a uma discussâo mais detalhada e adequada
Para a elaboracão dos trabalhos do Legislativo.

A diversidade de mecanismos e formas que contemplarn o Legislativo, além
das normas de elaboraçâo legislativa, constitui tarnbém o centro de
ressonância da vontade popular, realizando-se por comissöes as mais
diversas, inclusive as comissöes de inquérito, que tern grande importância. As
etapas de interrogacães e interpelacöes ou pedidos de informação e de
audiéncia legislativa revelam a complexidade do Legislativo nos três niveis da
Federacäo.

Vários são os auxiliares da informacão legislativa, mediante os vinculos que
se estabelecem pelo estudo da conjuntura da programação econômica ou por
comissão técnica de despesa pUblica. Ressalte-se, nesta oportunidade, o
significado dos mecanismos de conhecirnento interno das Câmaras, que
deverão utilizar os dados que Ihes chegam. As informacöes alternativas, os
dossiês, levam a reelaboracão e a comparacão de dados, que tern grande
importância nos serviços internos, não apenas nos atos legislativos mas
também nos atos parlarnentares.

0 Legislativo, como corpo politico, necessita de urn nUcleo de
assessoramento dotado de confiança e capacidade técnica, que se manifesta
em diversas formas, que decorre de uma formacao especializada que
acompanha os debates, a confeccão das atas, a publicação dos atos
legislativos e as consultas ou pesquisas em bibliotecas.

Caracteriza-se a Assessoria Técnico-Legislativa pela elaboracäo, também,
da técnica juridica. 0 Regimento deve ser sempre o espeiho que revelará o
perfil do Legislativo. 0 servidor, o funcionário legislativo, o assessor, no
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exercIcio da Assessoria Técnico-Legislativa, deve compreender o
crescimer,to e a diversidade das atribuiçoes que Ihes são conferidas,
considerando a sua função corno autêntico Iaboratório parlamentar. Ele
participa intimarnente da condição de auxiliar da fase preparatOria do
processo de decisão legislativa.

O "staff' que circunda o Legislativo e as comissöes é responsável pela
análise e pela documentaçao. No ãmbito da profissão, que alguns denominam
de "conseiho legislativo" em alguns estudos de Direito Parlamentar, incluem-
se diversos tipos de trabaiho. Os códigos parlamentares que tratarn do
processo de racionalizaçao normativa envolvem diversas formas de
participaçao. Estas se realizarn por meio do conhecimento do "background"
do seu trabaiho parlamentar corn tal sistematização que se transforma em
rnemória do prôprio poder para a sua utilização.

O dossiê é o provimento essenciai em que documentos de base contêm 0
precedente parlamentar, o contexto normativo, a jurisprudéncia, os dados
econômico-estatIsticos, as intervençoes cientIficas e as referências ao Direito
Comparado, para que se possa eiaborar uma !egislação que tenha urn grande
significado e permanente atualização.

A "reescritura" de urn projeto de lei decorre de mecanisrnos técnicos, rnotivo
pelo qual assessores internos do LegisLativo necessitam, no seu ofIcio, de
pressupostos da racionalizaçao normativa, tao irnportante tarnbém para a
poiltica legislativa. A competência, o perfil e a importâncja da Assessoria
Técnico-Legislativa, em urn regime democrático, devem estar assentadas em
certo grau de especializaçao em certas matérias, para adequada utilizaçao
profissional.

A ilustre Reitora e o PrO-Reitor sabern: ha discussöes, por exemplo, em
torno da concepçao da autonomia universitária, o significado e a importãncia,
a precisão que aqueles que tern a vivência universitária tern em definir os
pontos essenciais da autonomia universitária. 0 Legislativo é urn verdadeiro
microcorpo de competências que fornece elementos para a engenharia
legislativa, que passa pelas técnicas do processo, tao necessário ao exercIcio
da funçao legislativa, que se expande em consultas sobre matéria cientifica e
tecnolOgica.

Cada vez mais as parfarnentos são assoberbados corn a pluralidade
temática e necessitam de todo esse assessorarnento - a própria ética, as
diversas Iegisfaçoes modernas sobre a utilizaçao do corpo humano, aspectos
interdisciplinares da Medicina, da Biofogia e do Direito.

A moderna fronteira do apareiho interno do Legislativo deve acompanhar os
problemas da sociedade contemporânea. Os Legislativos são charnados a
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fazer avatiaçöes sobre as conseqüências sociais, ambientais e econômicas e,
também, sobre as inovaçöes técnico-cientIficas.

Certos Legislativos conternporãneOs estão preparando assessores para
exame da producão legislativa sobre energia, matéria-prima, alimentacão,
genética, saüde, espaco, oceanografia, comunicação e transporte. E nesse
sentido que foi criado na Itália urn observatOrio parlamentar sobre a atuação
das leis. E uma resposta sobre as efeitos da Iegislacão. Não é importante
para o Legislativo apenas elaborar as normas, mas também reconhecer,
através de levantamentos sobre esse resultado das normas, a sua eficácia,
Os seus efeitos, para que ocorra ou não uma nova programacão legislativa.
Dal a irnportância desse observatório parlarnentar sobre a atuação das leis,
que é urn regutamento da Câmara, na Itália, de marco de 1991, composto de
8 Deputados, 8 Senadores e 1 Conselho Cientifico e Técnico de 15
personalidades de expressão no mundo cientifico e no mundo universitário. E
esse curso preenche essa correlacão, que tern como funcão informar ao
parlamento as conseqüências de certas normas de conteüdo cientifico e
tecnológico e, também, de privatizacöes e outras, corn o objetivo de
compreender as conseqüências das decisOes legistativas.

O trabalho do Legistativo não se esgota apenas na formulacão e na
etaboração tanto dos atos legislativos quanto dos diversos tipos de servicos
que existem numa Casa do povo. Estão sendo criadas nos Legislativos
comissöes que avaliam as conseqüéncias do progresso cientIfico e
tecnolOgico. Nôs, hoje, assistirnos a urna série de debates cientIficos: efeito
estufa, os atos decorrentes da degradacão ambiental. Então, o Legislativo
sente a importãncia de ter urna assessoria sólida nessa area. Assim, a
ordenarnento administrativo interno das Casas Legislativas tambérn necessita
de aperfeiçoamento para a exerciclo de sua autonornia, que se desenvolve
em trés tipos diversos: a regularnentar, a jurisdicional e a contábil. Acentue-se
a Iegitirnacão ernanada da norma administrativa interna. Ocupando-se desse
tipo de funcionarnento, fala-se na "jurisdicão doméstica", no que se refere ao
resguardo da competência administrativa, seguida do exarne dos recursos
previstos nos regimentos parlamentares.

Trata-se do pressuposto que pretende impedir a influéncia de Orgãos
externos na gestão adrninistrativa do Legistativo, tutelando as interesses
constitucionais na independéncia desse órgão.

O procedimento das decisOes legislativas, que se efetiva pela elaboração
de urna lei, petos atos legislativos não norrnativos ou pela coordenacão de
sançöes visando a formas de controle, passa par urna série de atos e fases
que se unificarn, para obtenção de urn fim comum. Na nocão jurIdica de
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procedimento, percebém os doutrinadores que ela passa P01 diversas
competências e autonomia de funçao, nos vários colégios sob os quais se
articula o complexo órgão legislativo.

o procedimento de decisão funciona como ponto de atuaçâo unitária,
decorrente de várias manifestaçöes da autonomia parlamentar, de maneira tal
que a diversidade estrutural leva a sua homogeneidade de acão parlamentar
imputável a urn Unico sujeito politico e constitucional.

Esse procedimento de decisão legislativa tern caracteristicas particulares,
conforme seja urn tipo legislativo prOprio ou urn tipo não legislativo, e decorre
da dicotornia das relaçoes corn as atribuiçoes parlamentares. Acentuam-se,
nesse sentido, as caracteristicas gerais e permanentes do procedimento de
decisão legislativa e os principios pelos quais se pode charnar este
procedimento de legislativo.

A regularidade da decisâo legislativa está ligada a composição numérica e
qualitativa do colégio que a adota. Todas as votaçoes estäo assentadas em
urn nUmero suficiente que justifique a decisâo tomada. 0 órgão que assim
decide assenta-se em sua resultante do escrutInio eleitoral. 0 princIpio da
representatividacie da decisão legislativa é uma garantia, e a técnica para
apurá-lo é a verificação do nUmero legal, que configura certa forma de poder,
corno técnica de garantia.

Temas como a imunidade parlamentar, o princIpio da discussâo, a duraçâo
da obstrução, a questão substancial, prejudicial ou suspensiva, questoes
formais, o principio do contraditôrio e atos da relaçao entre o Executivo e o
Legislativo, o princpio majoritário, a deliberaçao, o principio da publicidade,
os trabalhos parlamentares em geral, o relativismo procedimental, 0
procedimento legislativo, constituem tipos e fases, como a iniciativa legislativa
e a iniciativa governativa, a iniciativa popular, a instrução, as emendas, a
aprovação de artigo por artigo, a votação final do procedirnento legislativo, a
programação financeira, a delegaçao legislativa, a urgência legislativa, 0
procedimento de votação, as resoluçães e a ordem do dia são alguns dos
temas que revelam a necessidade de uma formação adequada daqueles que
vâo compor ou que participam da assessoria técnico-legislativa de urn estado
dernocrático pluralista. Muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia manifesta seus agradecirnentos as

autoridades e demais convidados pela honrosa presença e, curnprido 0
objetivo da convocaçâo, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
ordinária de arnanhä, dia io, as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reuniäo.
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ATA DA 297 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 2/9/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: Ata - 2' Parte (Ordem do
Dia): Discussâo e Votaçäo de Proposiçöes: Requerimento do Deputado Raul
Lima Neto; discurso do Deputado Raul Lima Neto; aprovação - Requerimento
do Deputado Ibrahim Jacob; aprovacão - Prosseguimento da votacão, em
turno Unico, do Veto Parcial a Proposição de Lei n° 13.758; questão de
ordem; manutenção do veto - Discussâo, ern turno ünico, do Veto Total a
Proposição de Lei n° 13.746; votaçâo secreta; inexisténcia de "quorum" para
votação; anulacâo da votacäo; questão de ordern; votacâo secreta;
manutenção do veto - Inexisténcia de "quorum" qualificado para votacâo de
propostas de emenda a Constituicão - Prosseguirnento da votacão, em 11
turno, do Projeto de Lei n o 1.462/97; votacâo do projeto na forma original;
rejeição; verificação de votaçâo; inexisténcia de "quorum" para votacão;
anulaçao da votacâo - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 1.186/97;
encerramento da discussão - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no
1.761/98; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei no 627/95; encerramento da discussão - Encerramento.

Cornparecimento
- Comparecem os Deputados:
Rorneu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Maria Olivia -

Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - AIlton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio
Pinto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio Julio -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - Joâo Leite - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Pericles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiâo Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastiâo Navarro Vieira - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo rnineiro, iniciarnos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
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da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria, nas funçaes de 20-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçôes.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai

passar a a 
Parte da reunião, corn a discussão e a votação da matéria

constante na pauta.
Discussão e Votaçao de Proposicoes

o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Raul Lima Neto,
em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei
n° 1.186/97 seja apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em fase de
discussão. Corn a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Raul Lima
Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminhei
esse requerimento, pois esse projeto é de suma importãncia para o Estado e
o Pals. DispOe sobre a proibição do desmatamento dos cerrados para fins de
carvoejarnento. Todos sabemos que estamos colhendo a irresponsabilidade
do Governo Joäo Batista Figueiredo, que promoveu urn desmatamento como
nunca houve no Pals. Os cerrados foram todos devastados, e nossas terras
vendidas a estrangeiros, a empresas italianas, inglesas, americanas e
brasileiras. Muitos politicos, na época, entraram na corrente dos projetos de
reflorestamento, e bilhöes foram financiados por Bancos, para que Os
cerrados fossem destruidos e fossem plantados eucaliptos para fins de
carvoejamento. Não sabiam eles - ou nâo quiseram dizer - que, corn sua
atitude, inviabilizariarn o bem-estar da população brasileira, no que tange ao
usufruto dos beneficios naturais que Deus nos deu, pois Os cerrados são
responsáveis por 2/3 das águas dos nossos rios. Esse projeto recebeu
elogios de professores, Diretores e de Reitores. E urn projeto que, sem
düvida, resgata o prestIgio e o conceito de que o Poder Legislativo do nosso
Estado e responsável e se preocupa em reparar erros tremendos cometidos
por geraçöes passadas.

Sr. Presidente, pedi para encaminhar a votação porque gostaria de solicitar
a V. Exa. que, usando das atribuiçOes que Ihe confere o Regimento Interno,
incluisse novamente na pauta o Projeto de Lei n o 1.114/97, de nossa autoria.E urn projeto simples, que dispOe sobre a obrigatoriedade de as estaçOes
rodoviárjas e as paradas de ônibus obrigatorias terem banheiros limpos e
gratuitos para os passageiros. Em Belo Horizonte, a estação rodoviária não
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permite que os usuários dos ônibus usern a banheiro sern pagar, a que é urn
absurdo, uma discriminacäo, urna demonstraçãa de que preterimos as
classes menos favorecidas.

Quem compra passagern de avião tern os banheiros limpos. Por que este
tern mais direito que aquele que não pode pagar uma passagem de avião?
Alias, no Brash, as companhias aéreas formararn urn "lobby" terrivel, nossas
passagens aéreas são carissimas. Ao comprar passagem de Onibus, a
usuário não tern direito de ter acesso aos banheiros das estacöes rodoviárias.
Tornaram-se, pOis, as toaletes de estacoes rodoviárias e de paradas de
ônhbus objetos de especulacão e ate de preocupacãa das ernpresas
exploradoras, que não estão nern al para a sofrirnento do povo e cobram de
quem quer usar a banheiro, mesrno que isso represente uma quantia alta
para a economia de quem compra a passagern de Onibus, que as vezes viaja
corn trés ou quatro fllhos. Senhores, esse projeto foi aprovado ern 10 e 21
turnos. S. Exa., a Governador, vetou-o sem nenhuma explicacão. Alias, ha
uma explicacão. Os donos de ernpresas de ônibus, como eu dizia ontem
aqui... No Brash, não ha Iivre iniciativa, sO ha manopOlios. Tanto é assirn que
as empresas privadas tarnbérn monopolizam - as empresas de Onibus
Itapernirirn, Penha, Gontijo e vai por al afora. Alias, a Penha foi comprada
pela Itapemirim. 0 passageiro so pode comprar passagern naquele ônibus.
As passagens são caras, as ônibus apertados, e a pavo é usado apenas
corno objeto de lucro. Eles não se preocupam corn o bem-estar do
semeihante. Resultado: vivernos num Pals de rnonapálios. Certamente, esses
monopólios do transporte coletivo pressianaram a Governador, que vetou urn
projeto simples e justo, em detrirnento do povo, para corn isso operar mais
ainda iniquidade neste Pals.

Fizemas, então, o segundo prajeto. Obtivemos 52 assinaturas e entramos
corn o prajeto novamente. Ele foi aprovado em 10 e em 20 turnos. Agora,
quando a povo carente de Minas esperava pelo menos isso, S. Exa., a
Governador do Estado, rnanda urn Deputado dele, Ajalmar, fazer uma
emenda corn a Unico propOsito de tirar o projeto, em 2 0 turno, da pauta,
porque ele não quer sancioná-lo agora. Senhores, Sr. Presidente,
esperancoso quanta a reflexäo de V. Exa., que a levará, se quiser e usando
das prerrogativas de sua funcão de Presidente, a voltar a incluir esse projeta
na pauta, espero que a faca ainda nesta tarde, porque a povo de Minas
Gerais não aguenta mais a engodo, a controle, a domInio e a monopOlia do
Poder Executivo sobre este Poder, a qual faz corn que, na surdiria, prajetas
coma esse sejarn retirados de pauta em detrimento das classes menos
favorecidas do nosso Pals. Chega de usar a pobre coma instrumento de
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especulaçao de lucro, porque Os banheiros pUblicos, especialmente os da
estação rodoviária de Belo Horizonte, proporcionam urn ganho de milhöes
para os seus donos. Urn passageiro, estando corn a esposa e corn cinco
flihos, corno já vi, as vezes, fica tolhido de entrar no banheiro, porque vai
gastar R$2,00 ou rnais. Senhores, nos não poderlarnos entender, se já näo
conhecéssernos como agern aqui, porque esse projeto foi retirado da pauta.
Como vêem, e urna ernenda do Deputado Ajalmar Silva, obedecendo a ordern
do Governador, que, sem reflexao alguma sobre o bern-estar do povo, retira
urn projeto desse.

Cada vez que urna rnãe de familia, tendo os fllhos ern sua companhia e de
posse da passagern, precisar usar o banheiro de urna estaçâo rodoviária e
não tiver condiçao de faze-b, sendo hurnilhada por isso, ern conseqüência de
urna atitude de injustiça do Executivo, que quer comandar este Poder para
que ele também cometa a mesma injustiça, saibam os senhores que a justiça
divina clama e vingará, porque é forte aquele que defende o pobre, a viUva e
o Orfâo que neste Pals não tern vez. Haja vista que urn projeto tao simples
como este, que obriga as estaçOes rodoviárias a terern banheiros de uso
gratuito, foi vetado pelo Governador para atender aos interesses dos
ernpresários das linhas de ônibus, para atender aos interesses das
companhias de terceirizaçâo que cuidarn de banheiros de rodoviárias e que
faturam rnilhôes, corno o próprio "Estado de Minas" publicou.

Ora, senhores, isso é incorn preens lvel, a nâo ser para nOs, que estamos
cônscios do que está acontecerido, por conhecer este Poder e saber que é
inIqua, rnakiosa, perversa e sern nenhurn sentimento politico a atitude de
rnandar retirar urn projeto desse tipo da pauta.

Dirijo-me, nesses 32 segundos que me restarn, ao Presidente Romeu
Queiroz, para [he pedir pessoalmente que, usando das suas atribuiçoes,
retorne o projeto a pauta, no perlodo da tarde. Era o que tinha a dizer. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rorneu Queiroz) - Em votaçäo, o requerirnento.
Os Deputados que o aprovam permaneçarn corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Ibrahim Jacob, em que solicita a
inversão da pauta, de sorte que o Projeto de Lei n° 1.403/97 seja apreciado
imediatamente apOs o Projeto de Lei n o 1.462/97. Em votação, 0
requerirnento. Os Deputados que o aprovarn perrnaneçarn como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguirnento da votação, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposição
de Lei n° 13.758, que dispOe sobre os concursos de ingresso e de remoção
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nos serviços notariais e de registro, previstos na Lei Federal n o 8.935, de

18/11/94, e dá outras providências. A ComissäO Especial opina pela rejeicão
do veto. A Presidência vai renovar a votaçäo do veto pelo processo secreto e
subrneter a matéria a votação por escrutInio secreto, nos termos do art. 268,
inciso X, do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os DeputadoS
que desejarern manter o voto deverão votar "sim", e Os que desejarem rejeitá-

lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantérn o veto, e "não" rejeita o

veto.
Questäo de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, devido as dificuldades que
enfrentarnoS neste Plenário, nas Ultirnas votaçöes, solicito a V. Exa. que esta
votacâo se dé pelo processo eletrôniCo, utilizando-se o painel.

O Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao Deputado João Leite que a
votaçâo será feita por meio do painel ebetrônico. Em votação.

- Procede-se a votação secreta pci meio do painel eletrônico.
- Registrarn seus votos Os seguintes DeputadoS:
Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalrnar Silva -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior. - Alvaro Antonio - AmbrOsio
Pinto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna
Diniz - Durval Angelo - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - Joâo Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militäo -
Luiz Fernando Faria - Marcos Helénlo - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmobo Aloise - Rorneu Queiroz - Ronaldo VasconcelloS - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastiâo Navarro Vieira - Wilson Fires - Wilson Trópia.

0 Sr. Presidente - Responderam "sim" 13 Deputados; responderarn "não"
37 Deputados, houve 1 voto em branco, perfazendo urn total de 51
Deputados votantes. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do

Estado.
Discussäo, em turno Unico, do Veto Total a ProposicãO de Lei n° 13.746,

que acrescenta parãgrafo ao art. 13 da Lei n o 6.762, de 23/12/75, que dispöe
sobre o Quadro permanente de Tributacäo, Fiscalizacão e Arrecadacâo do
Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias. A Cornissào Especial opina
pela rnanutencão do veto. Em discussäo, o veto. Nâo ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votaçäo. A Presidência vai submeter a rnatéria a
votaçâo pelo processo secreto, de conformidade corn o art. 255, c/c o art.
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261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter 0 veto
registrarão "sim", e Os que desejarem rejeitá-lo registrarao "não' Em votaçào.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. Não ha "quorum" para

votação. A Presidéncia a torna sem efeito.
Questäo de Ordem

O Deputado Antonio JUlio - Sr. Presidente, ninguem está sabendo o que
está sendo votado, e parece que houve uma falta de atencäo de todos nOs.
Eu gostaria que V. Exa. nos alertasse sobre o que está em votação neste
momento.

O Sr. Presidente - Votacao, em turno ünico, do Veto Total a Proposição de
Lei no 13.746, que acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n o 6.762, de
23/12/75, que dispöe sobre o Quadro Permanente de Tributaçâo, Fiscalizaçäo
e Arrecadação do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Esse e o
veto que está sendo apreciado. A Presidéncia val renovar a votacao, uma vez
que verifica a existéncia de nUmero regimental em Plenãrio. Em votação, o
veto.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registraram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio
Pinto - Anivaldo Coelho - AntOnio Genaro - Bené Guedes - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalnia Diniz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pericles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Wilson Pires - Wilson Trápia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 19 Deputados; votaram "näo" 18
Deputados; houve 3 votos em branco. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Tendo em vista a inexistência de "quorum" qualificado para a votação de
propostas de emenda a Constituiçao, a Presidência vai passar a apreciação
das demais matérias da pauta.

Prosseguimento da votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.462/97, do
Deputado Anderson Adauto, que dispoe sobre a implantação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçao do
Magisterio, de que trata a Lei Federal n° 9.424, de 24/12/96. A Comissâo de
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Justica conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no
1, que apresenta. As ComissOes de Educaçäo e de Fiscalização Financeira
opinam por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justica. Submetido a votação, o Substitutivo n° 1 foi rejeitado pelo Plenário. A
Presidência vai renovar a votaçäo do projeto original. Em votacäo. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

• Deputado Antonio JUlio - Verificaçâo de votaçâo, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente E regimental. Solicito aos Deputados que ocupem seus

lugares.
- Procede-se a verificacão de votaçao por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Não ha "quorum" para

votaçao, mas o ha para discussão da matéria constante na pauta. A
Presidéncia torna sem efeito a votacao.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.186/97, do Deputado Raul
Lima Neto, que dispOe sobre a proibicão do uso dos cerrados e dos cerrados
secundários do dominio estadual para fins de carvoejamento. A Comissäo de
Meio Ambiente opina pela aprovaçäo do projeto na forma do vencido em 10

turno, com a Emenda n o 1, que apresenta. Em discussâo, o projeto. Näo h
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.761/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de Astolfo
Dutra. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão
de Fiscaizaçäo Financeira opina por sua aprovação. Em discussão. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussào.

Discussäo, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 627/95, do Deputado Raul
Lima Neto, que dispOe sobre a conservação das nascentes naturais e 0

saneamento dos cursos de agua e lagos do dominio estadual e dá outras
providéncias. A Comissäo de Meio Ambiente opina pela aprovaçao do projeto
na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o projeto. Nãe h6 oradores
inscritos. Encerra-se a d iscussâo.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e

persistindo a falta de "quorum" para votação das matérias constantes na
pauta, a Presidéncia encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinaria de logo mais, as 14 horas, com a ordem do dia jé publicada,
e para a reuniào extraordinária, também de hoje, as 20 horas, nos termos do
edital de convocaçao. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 13a

 REUNAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,
COMUNICAcAO E OBRAS PCJBLICAS

As quinze horas do dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro Antonio, Ailton
Vilela e Paulo Schettino, membros da supracitada Comissão. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ailton
Vilela, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
acusa o recebimento da seguinte correspondéncia: do Dr. Estefan Bogdan
Salej, Presidente da Federaçao das lndüstrias do Estado de Minas Gerais,
solicitando apoio da Comissão ao movimento em prol da duplicaçao da BR-
116, no trecho Rio-Bahia; do Sr. Dilson Dalpiaz Dias, Presidente da
Associaçao Comercial e Industrial de Uberlândia, encaminhando cópia de
expediente dirigido ao Governador do Estado, no qual reivindica a
continuidade das obras de asfaltamento da Rodovia MG-223, no trecho
TupaciguaraAraguari A Presidéncia acusa o recebimento do Projeto de Lei
no 1.727/98 e informa que designou o Deputado Paulo Schettino relator da
matéria. Passa-se 6 2a 

Parte da reunião, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussâo e votacao, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
sobre os Projetos de Lei n

o
s 1.517/97, o qual conclui pela aprovação do

projeto corn as Emendas n o
s 3 e 4, da Corn issão de Defesa do Consumidor, e

pela rejeição da Emenda n o 2, da Comissão de Constituiçao e Justiça, ficando
prejudicada a Emenda n o 1, da mesma Comissão (relator: redistribuido ao
Deputado Paulo Schettino); e 1.669/98, que conclui pela aprovação do projeto
corn a Emenda no 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça (relator:
redistribufrjo ao Deputado Ailton Vilela). Passa-se a fase de discussão e
votação de proposiçöes que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada urn por sua vez, sac, aprovados os
Requerimentos nos 2.628/98, do Deputado Kemil Kumaira; 2.633/98, do
Deputado Wanderley Avila; 2.634/98, do Deputado Bené Guedes, e 2.637/98,
do Deputado Wilson Pires. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidêncja
agradece a presença dos parlarnentares, convoca os rnernbros da Comissão
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das CornissOes, 2 de setembro de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - AIlton Vilela- Olinto Godinho.
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ATA DA 20a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira e Arnaldo Penna (este ültirno
substituindo o Deputado TarcIsio Henriques, por indicação da Lideranca do
PSDB), membros da supracitada Cornissão. Havendo nürnero regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Logo após, o Presidente procede a leitura
da seguinte correspondência: dos Srs. Santos Moreira da Silva, Secretário de
Estado da Seguranca Püblica, e Antenor de Lemos Jacob, Secretário-Geral
da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário
Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Passageiros -ABRATI-
publicadas na ediçao do "Diário do Legislativo" do dia 6/8/98; de Dom José
Alberto Moura, Bispo Diocesano de Uberlãndia; do Frei Heriberto Rembeck e
outros, das Sras. Amália Ardila S., membro de La Red Franciscana de
Solidaridad de Santafé de Bogota e Marie de La Charité e outras, do
Monastère de Sainte Claire, de Fray Mario Rafael Toro Puerta, Ministro
Provincial da ProvIncia de San Pablo, Apostol de Colombia, do Convento
Francescano S5. Trinitá e do Ministro Provincial da Provincia São Francisco
de Assis do Rio Grande do Sul, manifestando repUdio pelos atos de violência
praticados por fazendeiros e membros da PMMG contra o Frei Rodrigo de
Castro Amadee Peret e outras pessoas no dia 25/6/98, em Uberlândia; da
Sra. Dair Pinto Gomes, enviando sugestOes ao Deputado João Leite para a
meihoria do sistema penitenciário e o fim do desemprego no MunicIpio de
Martinho Campos; dos Srs. Mario LCicio da Silva, detento da cadeia püblica de
Leopoldina, solicitando ajuda desta Comissão para conseguir urn advogado;
João Batista Sales, detento, para a Sra. Miriam Queiroz Lacerda Costa,
Promotora de Justiça, relatando o seu caso e solicitando liberdade
condicional; e Levy Eduardo dos Santos, Presidente da ACEMG,
encaminhando cOpia de anteprojeto de lei orgânica elaborado pela Secretaria
de Segurança Püblica; da Comissão Pastoral de Direitos Humanos da
Arquidiocese de Belo Horizonte e moradores do Conjunto Confisco de Belo
Horizonte, denunciando abuso de poder por parte do Sr. Marco AntOnio
Chedid, Delegado do DEOESP; do Sr. José Aparecido de Oliveira, Secretário
de PolItica Sindical, convidando os membros desta Comissão para participar
de reunião corn a finalidade de apresentar cinco casos de trabalhadores



282
submetjdos a condiçoes subumanas de trabaiho; e dos presos da cadeia
püblica da Comarca de Inhapim, elogiando a pessoa e o trabalho do Sr.
Jovercino Lopes da Silva, Diretor da referida cadeia. Passa-se a 3' Fase da
Ordem do Dia, corn a discussâo e a votacão de proposiçc5es da Comissão. 0
Presidente lê reiatOrio da visita as terras dos Maxacalis, situadas no Municipio
de BertOpoiis, realizada no dia 18/6/98. Colocado em discussao e votaçao, e
aprovado o relatOrjo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos pariamentares, Convoca os membros da Comissäo
para a prOxima reunião ordinária, determina a iavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissoes, 2 de setembro de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.727/98

Comissão de Transporte, Comunicacao e Obras Püblicas
Relatôrjo

De autoria do Deputado Raul Lima Neto e subscrito pela grande rnaioria dos
membros deste parlamento, o projeto de lei em foco objetiva reguiamentar, no
Estado de Minas Gerais, o uso dos servicos de telefonja de prefixos 900 e
0900.

Cumpridas as formalidades regimentais, o referido projeto mereceu exame
da Comissão de Constituiçao e Justiça, que concluju por sua juridicidade,
Constitucionalidade e legaiidade.

Em seguida, por força de requerimento de autoria do Deputado Geraldo
Nascimento, foi a proposiçao encaminhada a Comissão de Defesa do
Consumidor, que opinou por sua aprovacao.

Cabe, agora, a esta Com:ssão analisar- o projeto nos iindes de sua
competéncia, conforme preceitua o art. 188, c/c o art. 102, Xii, "b', do
Regimento lnterno.

Fundamentacao
A proposição estabelece, em seu art. 1°, que os serviços de teiefonia de

prefixos 900 e 0900 serâo prestados gratuitamente peia companhia telefônica
responsávej a não ser que o usuário libere seu aparelho para tal acesso,
mediante autorizacao prévia apresentada por escrito a mesma companhia.

Determina ainda a referjda proposicao, em seu art. 2 0, que a concessjonárja
deverá fornecer ao titular ou ao proprietário da linha autorizada uma senha,
sem a qual não será permitido o acesso a esses serviços.

A sociedade em geral e os pais de familia em particular estão cientes dos
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prejuIzos impostos a centenas de titulares de linhas telefônicas, que se vêem
obrigados a pagar por serviços que não solicitaram as concessionárias de
telefonia, notadamente os serviços excepcionais chamados 900 e 0900.
Esses titulares, sem outra alternativa, recorrem ao Judiciário, na tentativa de
solucionar a questão. Casos como esse tern ganho de causa assegurado,
tendo em vista a disposto nos arts. 39 e 46 do Codigo de Defesa do
Consumidor, que estatuem a vedação ao fornecedor de enviar ou entregar ao
consurnidor, sem solicitacão prévia, quaiquer produto ou serviço.

0 que se pratica nos dias de hoje, por meio dos meios de comunicaçäo,
principaimente da televisão, é abusivo e imoral, vista que as empresas
adentram os lares, oferecendo, sem nenhuma solicitacão prévia, esses
servicos excepcionais, pelos quals cobram precos extorsivos. Agrava-se a
fato, quando se considera que tais servicos são utilizados principaimente por
empregados e funcionãrios, sem autorizacão do titular da linha telefônica, que
se ye, ao final do més, surpreendido por tarifas exorbitantes.

E os prejuIzos näo se resumem apenas ao aspecto econômico. São mais
numerosos e mais graves. A publicidade veiculada pelas empresas que
prestam tais serviços, além de enganosa, é tao agressiva, que atinge de
forma incisiva não so adultos, mas também criancas e adolescentes. Al reside
O aspecto mais condenável da questao, que é, sem dUvida, a acesso de
crianças a alguns desses serviços que, não raro, atentam contra a moral e as
bons costumes, como "telesexo" e "telenamoro". As crianças, ainda em tenra
idade e em perlodo de especial atençäo, pois é quando as suas
personalidades estão em formacão, sofrem danos irreparáveis, sobretudo
pelo despertar precoce de sua sexualidade. Assim, a acesso indiscriminado a
esses servicos constitui prática altamente lesiva ao cidadão, quer aduito, quer
criança, constituindo, nesse ültimo caso, flagrante atentado contra a Lei
Federal n° 8.069/90, que dispöe sobre a proteção de criancas e adolescentes.

Estatui a Carta da Repüblica, em seu art. 24, que compete a União e aos
Estados legislar concorrentemente sobre direito econômicc (l),consumo
(V),responsabiiidade por dana ao consumidor (VIII) e prateção a lnfância e
juventude (XV). 0 § 20 do mesmo artigo estabelece que a competência da
União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados. Portanta, a proposição ora apresentada se
encontra no campo legiferante do Estada.

Isso posto, a proposiçãa nos parece oportuna, pois contém medidas
relacionadas corn o respeito aos direitos básicos do cidadão, quer coma
consumidor, quer como chefe de famIlia. Ao se disciplinar a oferta desses
servicos excepcionais, preenche-se lacuna no nosso ordenamento juridico.
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Outrossim, não podèria esta egrégia Casa Legislativa, como guardia maior
dos interesses e dos valores morais do povo mineiro, deixar de legislar sobre
matéria de tao relevante importância e dar a sociedade, a exemplo de alguns
palses de Primeiro Mundo, normas realmente eficazes para coibir a situação
abusiva que nos é apresentada.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.727/98

no 10 turno, em sua forma original.
Sala das Comissöes, 2 de setembro de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Ailton Vilela, relator - Olinto Godinho.

COMuNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 1 0/9198, as seguintes comunicaçOes:
Do Deputado José Militão, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.

Raimunda de Almeida Pinto, ocorrido em 26/8/98, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Marco Regis (2), dando ciência a Casa dos falecirnentos dos
Srs. Ismael Oliveira Coimbra e Jaime Silva, ocorridos, respectivarnente, nos
dias 27 e 28/8/98, em Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Schettino (2), dando ciência a Casa do falecimento da
Sra. Abigair Henriques de Jesus, ocorrido em 9/8/98, em Conselheiro
Lafaiete, e do Sr. Moacir Schettino, ocorrido em 24/8/98, em Santo AntOnio do
Aventureiro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 403a REUNIAD ORDINARIA, EM 219/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e José Braga

Sumário: Comparecrnento - Abertura - 1a Parte: 11 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficios e telegrama - 21 Fase (Grande Expediente):
Apresentacäo de ProposiçOes: Projetos de Lei n°s 1.898 a 1.900/98 -
Requerimentos n°s 2.672 e 2.673/98 - Requerirnento do Deputado Geraldo
Rezende - CornunicaçOes: Comunicação do Deputado José Militão - Questão
de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende,
Alvaro Antonio, Ibrahim Jacob e Raul Lima Neto - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 

Fase: Abertura de lnscriçOes - Designacão de ComissOes: Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicão n° 58/98 -
Despacho de Requerimentos: Requerirnento do Deputado Geraldo Rezende;
deferirnento - Encerrarnento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados: Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho PatrCis - Ailton Vilela - Alvaro AntOnio - ArnbrOsio Pinto - Anivaldo
Coelho - Antonio Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Gil Pereira - Ibrahim Jacob -
Irani Barbosa - Joâo Leite - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros -
José Militäo - Kemil Kumaira - Mauri Torres - Olinto Godinho - Pericles
Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Wilson Trópia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os

nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Arnaldo Penna, 21- Secretário "ad hoc", procede a leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sern restriçOes.
Correspondência

4
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- 0 Deputado José Braga, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lé a seguinte
correspondéncia

OFiCIOS
Do Sr. Raimundo Brito, Ministro de Minas e Energia; do Desembargador

LUcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; do Sr. Ronan
Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial e Relaçoes Püblicas do Governo do
Estado, agradecendo o convite para a Aula Inaugural do Curso de
Especializaçao em Assessoria Técnico-Legislativa Avançada.

Do Sr. Alvaro Ricardo de Souza Cruz, Procurador da Repüblica em Minas
Gerais, comunicando sua designaçao para o exercIcio do cargo.

Do Sr. Joâo Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, encaminhando, em
cumprimento a determinaçao do Tribunal de Contas, os Demonstrativos
Contábeis da Administraçao Direta, Indireta e Fundos, referentes ao més de
julho de 1998. (- A Comissão de Fiscalizacao Financeira.)

Dos Srs. Celso Carelli Mendes, Chefe de Gabinete da Presidência da
Fundaçâo Nacional do Indio - FUNAI -, e João Paulo Pires Vasconcelos, da
Assessoria Especial do Governador para Assuntos Sindicais, agradecendo
convite para participar do Seminário Direitos Humanos e Cidadania.

Do Sr. Luiz Rogerio Mitraud de Castro Leite, Secretário Adjunto de
Administraçao, informando, em atençâo a ofIcio do Deputado Romeu Queiroz,
que o assunto fol encaminhado a Procuradoria-Geral do Estado. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n o 1.780/98.)

Do Frei Ignacio M. Galarraga, Custodio Provincial da Custodia Franciscana
Fray Luis Bolanos, com sede em Assunçao, Paraguai, protestando contra
agressäo sofrida por Frei Rodrigo de Castro Amedée Peret, agentes da
pastoral e trabalhadores, por parte da Policia Militar e fazendeiros, em
26/6/98, no siridicato rural de Uberlândia. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. Marcelo Rausch, ex-Diretor ClInico do Hospital das Clmnicas da
UFMG, e outros, agradecendo pelo apoio recebido da Assernbléia, por
intermédlo da Comissão de Sa(,de, quando agentes da PolIcia Federal
invadiram esse hospital, com autorização do Sr. Lourival Gonçalves de
Oliveira, Juiz da 1  Vara da Justiça Federal. (- A Comissäo de SaOde.)

Da Diretoria Estadual do Sind-UTE, encaminhando, para consideraçäo, a
proposta de pIano de carreira e remunei-acao elaborada coletivamente pelos
trabaihadores em educaçao da rede estadual e solicitando que esse Sindicato
seja convocado o mais breve possIvel para negociação. (- A Comissão de
Administraçao PUblica.)

Do Sr. Warley Celso Ornelas, Presidente da Associaçao de Garantia ao
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Atleta Profissional do Estado de Minas Gerais - AGAP-MG -, agradecendo o
convite para reunião cujo objetivo é discutir assuntos relacionados ao setor
esportivo e apontando seu representante, em virtude da impossibilidade de
seu comparecimento. (- A Cornissão do Trabalho.)

TELEGRAMA
Do Sr. José Perrella de Oliveira Costa, Presidente do Cruzeiro Esporte

Clube, justificando sua ausência a reuniâo nesta Casa. (- A Comissão do
Trabalho.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposicöes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicães:
PROJ ETO DE LEI N O 1.898/98

Declara de utilidade pUblica a Associação Comunitária do Bairro Felicidade
- ABAFE -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão Comunitária do

Bairro Felicidade - ABAFE -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 5 de agosto de 1998.
João Leite
Justificaçào: A Associacâo Comunitária do Bairro Felicidade - ABAFE -, corn

sede no Municipio de Belo Horizonte, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que tern por objetivos criar condiçOes para o bem-estar da criança
carente, desenvolver programas que visem a protecão da saUde da familia e
favorecer a integracâo entre os membros da comunidade, atuando,
primordialmente, no Bairro Felicidade, em Belo Horizonte. 0 reconhecirnento
da entidade como sendo de utilidade püblica fortalecerá o trabalho que vem
sendo realizado, trazendo visIveis benefIcios a toda a cornunidade, para o
que conto corn o apoio dos nobres colegas.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regirnento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.899/98
Declara de utilidade pUblica a Comunidade Cristã de Apoio e Acäo Social -

COAS -, corn sede no MunicIpio de ltajubá.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pübhca a Comunidade Cristã de Apoio e
Ação Social - COAS -, corn sede no Municipio de Itajubá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 24 de agosto de 1998.
João Leite
Justificação: A Comunidade Cristã de Apoio e Acão Social - COAS -, corn

sede no MunicIpio de ltajubá, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,
fundada em 8/7/94. Desde então, vem promovendo a luta intransigente pela
meihoria das condicöes de vida da populaçâo de ltajubá, oferecendo
assistêncja as crianças necessitadas e suas familjas. 0 reconhecimento da
entidade como de utilidade püblica fortalecerá o trabalho que vem sendo
realizado, trazendo meihorias para a populaçao carente de ltajubá, pelo que
conto corn o apoio dos nobres colegas para a aprovaçâo deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N 0 1.900/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao Cultural Afrikpoeira, corn sede no

MunicIpio de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Cultural
Afrikpoeira, corn sede no MunicIpio de Araguari.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1998.
Geraldo Rezende

JustifIcação: A Associação Cultural Afrikpoeira tern-se destacado entre as
instituiçoes que incentivam a prática do esporte e prornovern a difusão da
cultura no MunicIpio de Araguari.

Em funcionamento ha mais de dois anos, a entidade ministra
-

 o ensino da
capoeira, incentivando a prática do esporte, e difunde a cultura.

Os membros de sua diretoria são pessoas idãneas, que não recebem
nenhuma remuneracao pelo exercIcio dos cargos que ocupam.

Por acreditar nos benefIcios que a Associaçao traz àquele municipio,
apresentamos este projeto, solicitando o apoio de nossos ilustres pares a sua
aprovaçao.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
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I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.672/98, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando se oficie

ao Centro Tecnológico de Minas Gerais corn vistas a prestacão de
inforrnaçöes sobre o fornecimento do servico de identificação de chamadas
aos proprietários de apareihos celulares analOgicos.

No 2.673/98, do Deputado Geraldo Nascimento, em que pede sejam
solicitadas ao Presidente da COMIG as informacoes que menciona,
referentes ao orcamento da empresa. (- Distribuldos a Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado a Mesa requerimento do Deputado Geraldo
Rezende.

Comunicacoes
- E também encaminhada a Mesa comunicacão do Deputado José Militão.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, quero levantar nesta tarde

uma questao de ordem dando seqüência a urn pronunciarnento que fiz pela
manhã. Nesse interim, examinei o art. 284 do Regimento Interno e percebi
que diz o seguinte: "Consideram-se prejudicadas: I - a discussão ou a votação
de proposiçöes corn objetivo idêntico ao de outra aprovada ou rejeitada na
mesma sessão legislativa; II - a discussão ou a votacao de proposição
semethante a outra considerada inconstitucional pelo Plenário; Ill - a
discussão ou a votação de proposição anexada a outra, quando aprovada ou
rejeitada a primeira; IV - a proposicão e as emendas incompativeis corn o
substitutivo aprovado; V - a emenda ou a subernenda de matéria idêntica a de
outra aprovada ou rejeitada; VI - a emenda ou a subemenda em sentido
contrário ao de outra aprovada; VII - a emenda ou parte de proposição
incompatIvel corn a matéria aprovada em votaçao destacada".

Sr. Presidente, o Deputado Ajalmar Silva apresentou corn uma emenda ao
Projeto de Lei n° 1.114/97, de nossa autoria, a qual diz o seguinte: "Art. 1 0 -
D&-se ao 'caput' do art. 10 a seguinte redaçao: 'Art. 1° - Os terminais
rodoviários devem dispor de instalacOes sanitárias limpas e adequadas para o
uso gratuito de passageiros.'.". Nosso projeto, que estava na pauta para
votação em 2° turno e sancão imediata do Governador, diz o seguinte: "Torna
obrigatória a existéncia de instalaçöes sanitárias de uso gratuito para Os

passageiros em terminais rodoviários e pontos de partida e de parada de
Onibus interrnunicipais. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta: 'Art. 1 0 - As estaçoes rodoviárias e os pontos de parada de ônibus
intermunicipais devem dispor de instalaçöes sanitárias limpas e adequadas
para uso gratuito de passageiros.'.".

Pq
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Gostaria de encaminhar uma pergunta ao Deputado Ajalmar Silva, mas ele

não se encontra presente. Na verdade, a sua emenda teve a Unico intento de
retirar o projeto da pauta. A emenda dele está prejudicada, uma vez que o art.
10 de meu projeto diz claramente que as estaçöes rodoviárias, Os terminals
rodoviários e as pontos de parada de ônibus tern que ter banheiros limpos e
de usa gratuito. Ora, Sr. Presidente, percebe-se que essa emenda foi
colocada exciusivamente para, mais uma vez, perpetuar o sofrimento das
classes oprimidas de nosso Pals. Essas classes oprimidas existem porque se
desconhece que fazemos parte de urn corpo e que quando urn membro sofre
todos as demais sofrem corn ele. Ou seja, todos as demais sofrem corn esse
membro. Se você fere a pd, o seu corpo inteiro sofre. Se vocé tern uma dor
de dente, a seu corpo inteiro sofre. Senhores, o nossa projeto propOe que os
passageiros de Onibus tenham acesso gratuito aos banheiros nas estaçOes
rodavjárias. Se vocé viaja de avião, é tratado corn certa distinçâo, as
banheiros tern granito e mármore. No entanto, Os banheiros das estacöes
rodoviárias são pagos. As vezes, urn pal ou uma mae de familia, corn trés ou
sete filhos, não tern como pagar, pois isso faz diferença nas suas contas. Já
vi casos terrIveis de sofrlmento de pessoas, portando passagens, nas
paradas de ônibus. Em Curvelo, a ünica parada em determinada viagem, uma
mae de famulia corn cinco flihos teria de pagar, para utilizar a banheiro,
R$0,70 par pessoa, a que totalizaria R$3,50 de diferença. Eu concluo dizendo
que essa emenda foi feita exciusivamente para atender a uma ordem do
Governador do Estado, que vetou esse projeto, que havia sido aprovado em
10 e 21 turnos. 0 projeto voltou, passou em 1 0 e 21 turnos, mas ele 0 vetou
novamente, e a veto foi mantido. Entramos agora corn o projeto, corn rnais de
50 assinaturas. Coma a Governador sabe que val ficar numa sinuca, ou terá
de demonstrar que e contra a povo, mandou que seus servos boicotassem 0
projeto, entrando corn uma ernenda ja prejudicada, pals ela so repete 0
projeto.

Portanto, a minha questao de ordem e para pedir a V. Exa. que, usando de
suas atribuiçoes, coloque esse projeto em pauta na próxima sessão
legislativa.

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Esta Presidéncia informa ao
Deputado Raul Lima Neto que, coma a sua questao de ordem nãa se refere a
matéria incluida na ordem do dia, vai respondé-la em outra oportunidade.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
o Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois

assuntos importantes me trazem a esta tribuna, na tarde de hoje. São
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assuntos que, na sociedade mineira e brasileira de hoje, viraram coisas
corriqueiras. Primeiramente, quero ler uma carta, urn apelo que recebi do Sr.
MaurIcia P. de Alrneida, a respeito da Asia Motors: (- Lé:)

"Asia Motors: propaganda enganosa e desrespeita ao meio ambiente.
Prezados senhores brasileiros: venho pedir-Ihes a sua ajuda em urn

assunto de interesse nacional. Trata-se da Asia Motors (Topic). Comprei uma
Topic-zero quilôrnetro, ha mais de um ano e meio, e nunca tive sossego corn
as leis federals. Melo ambiente: as Topics estão poluindo exageradamente,
sem fiscalizaçãa. Seguranca: estäo colocando em risco milhares de vidas,
usando extintares de 1kg, enquanto a lei exige a de 4Kg. Obrigatoriedade: as
velculos não estão equipados corn tacografo, medidor de tempo e velocidade,
contrale obrigatOrio para a Poilcia Federal. Propaganda enganosa:
desrespeito as leis de defesa do consumidor. A Asia Motors continua
importando rnilhares de Topics para a Brasil sem se adequar as nossas leis
federals e, a que é urn absurdo, sern fiscalizacãa pelas nossas autoridades
competentes.

Na meu caso, a situação e muito pior: meu carro teve o motor fundido corn
paucas meses de uso. Não trocaram a motor, e a servico é da pior qualidade.
Não consigo passar 20 dias sem ter que levar o carro para a oficina. Além de
prablernas na parte elétrica, ar-condicionado, suspensão, bancas, pintura, etc.

A Asia Motors está me obriganda a ficar corn urn carra corn defeitos
insolUveis. Ainda nâo terminei de pagá-lo.

Do PROCON ao Ministro da Justica e ate ao Presidente da Repüblica, já
record, tentei de tudo. Posso provar tudo o que relatei. Preciso de urn
advogado cornpetente e nãa tenho condicöes de cantratar urn. Par favor, me
ajudem. Acorda, Brasil! Atericiosarnente, MaurIcia P. Almeida".

Isso e mais urna daquelas enganaçöes muito costumeiras no Brasil. 0
Brasil é o pals da bagunca e da baderna, onde nào ha lei, não ha o
cumprimento da lei e nâo ha justica. Cadé a justiça? Ela não existe aqui,
porque ela não funciona em momenta algurn. Essa é urna situacão
complicada e problemática. E preciso que nos, brasileiros, nos unamos no
sentida de valorizar, a nôs mesmos, institucionalizando este Pals, para
vermos se ele ganha uma cultura de responsabilidade. lnfelizmente, a cultura
do brasileiro, especialmente na area da justica, e de ir responsabilidade total.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago tambérn a apreciação da Casa, na
tarde de hoje, urn requerimento corn a seguinte tear. (- Lé:)

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

0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja
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formulado apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado, ao Secretário de
Agricultura e ac, Diretor-Geral do IMA, a fim de que seja dada autorizaçao,
Para que os produtores de algodao do Triängulo possam comprar as
sementes desenvolvidas pela EMBRAPA (ITA 90 e hA 96) e pela CODETEC
(CODETEC-401), nos Estados de Mato Grosso edo Paraná".

A justiflcação do requerimento é a que se segue.
"A safra 1997-1998, no Triangulo, precisamente nos Municipios de

Centralina, Canapolis, lpiaçu, Monte Alegre de Minas, Uberlândia, Santa
Vitória, Araporã, Iturama, Tupaciguara e Itulutaba, em especial na area de
algodão, passou por sérios problemas de produtividade devido a falta de
variedades de sementes resistentes a diversas doenças. As variedades
recomendadas Para a região foram IAC-22, Delta Pyne-Acala 90 e Redençao.
As sementes colocadas no mercado tiverarn problemas de mistura de
variedades, fato que deixou os produtores preocupados, pois a legislaçao de
controle de produçao de sementes nào permite tais misturas. 95% das areas
plantadas na regiäo, usou-se a variedade Delta Pyne-Acala 90.

Tal problema de produtividade causou grandes prejuIzos aos produtores,
levando-os as instituiçöes financeiras Para pedir prorrogaçao de ate 60% de
seus débitos.

Fol corn grande surpresa que a Associaçao dos Produtores Rurais de
Centralina - APRC - recebeu informacoes de que, Para a safra 1998-1999 a
Subconijssâo Estadual do Algodao nao recomendou Para plantio no Estado
variedades que foram desenvolvidas em Mato Grosso pela EMBRAPA (ITA-
90 e ITA-96) e no Paraná pela CODETEC (CODETEC-401)

Tais variedades de sementes foram altamente produtivas nessas regiães. A
variedade ITA-96 é a Unica resistente tanto a virose quanto a ramulose,
principals doenças da região. Portanto, gostariarnos que fossem liberadas tais
variedades pelas autoridades competentes, visto que as sernentes que estão
recomendadas sâo totalmente sensIveis a tais doenças. Corn essa liberaçao,
seria atribuida ao produtor rural liberdade e responsabijidade na escoiha da
varjedade a ser plantada. As autorjdades competentes deverjam fazer na
regiao, a partir deste ano, campo de ensaio de todas as variedades plantadas
em nosso Pals, Para que não haja dUvida, no futuro, quanto ao tipo de
semente a ser usado.

A vista do exposto, este requerimento ha de merecer a aprovaçao de
nossos ilustres pares nesta Casa, evitando-se que sementes não
recomendadas sensiveis a doenças, tais como IAC-22, Delta Pyne-Acala 90,
Redençao, IAC-2rr e EPAMIG-5 precoce sejam usadas, causando grandes
prejuizos aos produtores locals."
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, na semana passada tive a oportunidade de

ser convidado Para uma reunião no Municiplo de Centralina, corn a
Associaçâo dos Produtores Rurais da Cidade de Centralina, que engloba
cerca de 10 ou 11 cidades daquela regiäo. E de estarrecer o que ouvimos
naquela reuniäo, porque a maloria dos produtores rurais, plantadores de
algodão especfficamente daquela area após o rio, que fica a 18km de Goiás,
recebem urn tratamento muito diferente do de Minas Gerais. Em primeiro
lugar, eles podern comprar as sementes boas, corn tecnologia aplicada e
avançada, que dá meihor produtividade; em segundo lugar, porque Minas
Gerais é a terra da picaretagem.

Acabel de falar sobre a picaretagem da Asia Motors e agora falo sobre a
picaretagem da semente de algodäo. Venderarn urna sernente que näo d
produtividade, que produz urn fib que está fora dos padröes de classificacão
Para dar uma boa rentabihidade ao produtor. Os produtores financiaram suas
terras. 0 Banco do Brasil é assim: quando financia alguma coisa, amarram
tudo, ate a botina do coitado do trabathador fica amarrada no Banco.
Financiaram e agora näo tern como pagar, porque a classificaçâo nern e feita
na região, e feita em Belo Horizonte. Então, o indivlduo tern que sair do
Triângulo Mineiro, a 700km daqui, e trazer uma arnostra de algodäo Para ser
classificada na Secretaria de Agricultura. E o maior absurdo do mundo. E
preciso que as autoridades, o Governo mineiro, acordem Para isso. A regiäo
prod utora e Ia, temos que levar a estrutura de apoio ao produtor Para a regiao
e não deixar a estrutura de apolo em Belo Horizonte, porque al nâo é
estrutura de apolo, mas sim urn empecllho Para que os indivIduos possam
produzir bern.

Apresentamos este requerimento Para solicitar urna atenção especial em
favor do produtor mineiro, dando a ele a opcão de comprar essas sementes
no Estado de Mato Grosso, porque Ia ele comprará sementes de boa
quahidade, fiscahizadas, sem nenhurn problema. Em Minas Gerais,
infelizmente, existem esses árgâos todos, rnas näo funcionam. A verdade é
essa, porque permitem a venda dessas sementes de péssima qualidade, que
dâo urn prejuIzo enorme ao produtor e ao Estado, porque, se o produtor nào
produz, o Estado também leva prejuIzo. Acorde, gente! Vamos ter mais
responsabilidade, gente! Mineiros, varnos acordar, vamos levantar a cabeca,
vamos cuidar do nosso Estado corn responsabilidade! Já está tarde, mas
ainda e hora. Varnos ter cultura de responsabilidade e não deixar espalhar
essa cultura da irresponsabilidade, da corrupção, da malvadeza e da
safadeza que hoje grassa por todos os cantos do nosso Estado de Minas
Gerais.

14
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Estamos al as portas de uma eleição. Quisera eu presenciar uma eleiçao
absolutamente dferente das trés que já presenciei, que foram absolutarnente
compradas e pagas. 0 Governo mineiro não está nem al, principalmente a
justiça eleitoral. Depois vém multar urn adesivo que está no carro. Pelo amor
de Deus, vamos ganhar juIzo e responsabilidade. Estamos corn urn processo
de crime eleitoral de 1992 que não fol julgado ate agora; a sentença está para
ser proferida em Uberlândia, corn tudo comprovado: ladroagem, safadeza,
maracutaia, corrupção, dinheiro de Prefeitura envolvido. 0 mandato do
Prefeito já acabou, o outro já está no meio do mandato, e a justiça, ate agora,
nada. E duro pensar que vivemos num Estado como Minas Gerais. Vamos
acordar, gente! Vamos acordar, justiça! Esses dois casos aqui não deveriam
precisar ser acionados, pois a justica é que tinha que ir atrás, mas a justica
está dormindo, então, temos que acionar a justiça. Pelo amor de Deus!

o cidadão tern que ter defesa e estar protegido pelas leis. Tern que haver
atuação da justiça. A lei deve ser cumprida para que a justiça seja promovida.
Dessa forma que está, nessa bagunça, não tern jeito. Vamos continuar
gritando, aqui, pelo menos, por mais quatro anos. Estamos trabalhando para
isso, e certamente o eleitor quer que a gente volte. Pelo menos esse eleitor
tern urn pouco de responsabilidade e quer que voltemos para defender urna
coeréncia melhor, a justiça. Enfirn, para defender que se faça justiça no
Estado e que se rnude a cultura do Estado, porque a situação está de mal a
pior.

Sr. Presidente, espero uma açâo do Governo corn relacao,
fundarnentalrnente, a questäo dos plantadores de algodão da nossa região.
Espero que essas firmas picaretas que venderam essas sementes
absolutarnente ruins tenham as suas portas fechadas ou que procurem
ressarcir Os produtores do prejuizo que tiveram. Sr. Presidente, encerrando,
quero dizer que acredito muito no Pals, rnas é preciso rnudar a cultura. Muito
obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alvaro Antonio.
o Deputado Alvaro Antônio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a região do

Barreiro vive a concretização de uma esperança, qual seja a de ter o seu
transporte ferroviário, pois o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo, ha
pouco mais de uma semana, assinou a ordem de serviço das obras do metro
referentes ao trecho Calafate-Barreiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse seria o quarto acontecirnento de
grande importância para aquela região. Digo isso, porque aquele distrito da
Capital mineira, corn seus mais de 320 mil habitantes, teve uma obra que
iniciou seu progresso, que foi a construçâo do viaduto. Em segundo lugar, foi
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ali construlda a Via do Minério, encurtando a distância entre o Barreiro e o
Centro de Belo Horizonte, propiciando urn acesso mais rápido e seguro.
Posteriormente, iniciou-se a construção do Distrito Industrial do Vale do
Jatobá, que hoje, corn mais de 100 indUstrias, sem düvida nenhurna,
signfficou urn grande aporte de recursos dos impostos carreados para o
nosso municlpio. Agora, estarnos na iminéncia de conseguir a irnplantação do
metrO de superficie, que poderá transportar Os passageiros daquela regiao,
em 18 minutos, ate o Centro da cidade. Hoje, leva-se uma hora. E, realmente,
uma grande conquista para aquela região a implantacão do metrO. Terernos
ali 140 mil passageiros sendo transportados diariarnente pebo metrO, e haverá
uma conexão corn o transporte rodoviãrio. Uma estacão no Centro do
Barreiro de Baixo fará o acoplamento dos passageiros dos 67 bairros que
fazem parte da adrninistracao do Barreiro, Os quais poderâo utilizar 0 metrO
como outro modelo de transporte para aquela região.

0 que nos entristece, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que a Prefeitura de
Belo Horizonte não tern investido no Barreiro. Uma fraca adrninistracão
regional não tern levado ate a periferia do Barreiro as obras sernpre
solicitadas pelos rnoradores da região. Esperamos que o Prefeito dé urn
pouco mais de valor, pois a arrecadação da Mannesmann é a rnaior fonte
isolada de arrecadacao da Prefeitura de Belo Horizonte. Assirn, não basta
melhorar so o transporte; alias, o transporte está recebendo urna grande
contribuição do Estado, corn o Governador Eduardo Azeredo. Ele foi
sensibilizado por aquela população e providenciou urn aporte de mais de
R$100.000.000,00, para que fosse dado andamento as obras do metrO,
especificarnente o ramal Calafate-Barreiro. Fica registrada a satisfacão
daquela população e rneu contentarnento corn urna obra que esperamos por
mais de 17 anos, e não foi concretizada antes, devido a falta que faz urna
Secretaria de Transportes. 0 transporte aqui e relegado a terceiro ou quarto
piano, e Minas Gerais ainda tern mania de olhar sornente o transporte
rodoviário e esquecer que temos urn importante meio de transporte, que é o
hidroviário. Somos a segunda bacia do Pals, praticamente a segunda do
mundo, e ate hoje nao temos nenhuma iniciativa corn relacão ao transporte
hidroviário. São Paulo começou a cuidar da navegação do rio Tietê junto corn
Minas Gerais, quando aqui existia uma Secretaria de Transportes. Hoje,
avançou corn mais de 1.300km de extensão, em São Paulo e no Paraná, e
Minas Gerais não avançou nada nesse setor. Devido a extensão territorial,
ate hoje, não ternos ninguém cuidando, especificamente, dos carnpos de
aviação no Estado.

Tudo isso acontece pela miopia de certos governantes. Havia urna
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Secretaria que funcionáva a contento; se a Secretaria de Transportes tivesse
dado continuidade ao seu trabaiho, terIamos o transporte hidroviário, através
do rio das Veihas, chegando ao MunicIpio de Santa Luzia. Teriarnos a
construção de seis ecusas, passando peJo lado de Trés Marias, chegando
ate as proximidades de Santa Luzia. Também através do rio Abaeté e pelo
ago de Trés Marias, terIamos o transporte hidroviário, o que seria sonhar de
olhos abertos. Na época, quando ful o 1 0-Secret6rio daquela Secretaria, a
convite de Trancredo Neves, havia urn grupo do exterior que queria disputar,
ou usufruir daquele transporte hidroviário, através de urn convênio por 20
anos, tempo que, para o Estado, nada representa. Eles construiriam as 6
eclusas através do rio das Veihas ate o lago de Três Marias. E através do rio
Abaeté seriarn construidas 7 eclusas ate aquela cidade. Isso significaria urn
grande ganho para Minas Gerais em investimento, urna vez que o transporte
hidroviário é 14 vezes mais barato que o rodoviário.

Assim, fica a rninha preocupação, rnais uma vez, para que o Estado seja
dotado de uma Secretaria de Transportes. Essa Casa houve por bern, através
da modificaçao de seu Regimento, reconstituir a Comissão de Transporte,
que, sem düvida nenhurna, no próximo ano, Ira forcar o Governador eleito a
criar a Secretaria de Transportes para que Minas Gerais não fique a reboque
de outros Estados da Federação.

Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob.
o Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados: - Lé

requerimento em que pede seja encaminhado oflcio ao Governador do
Estado, para que determine aos Secretários da Fazenda e da Educação o
cumprimento da Lei n o 12.425, de 27/12/96, regulamentada pelo Decreto n°
38.886, de 1°/7/97, especificamente no que dispöe o art. 6 1, § 31, do referido
Decreto. Ajustificaçao é a que se segue.

"Justificaçao: A Lei n° 12.425, de 27/12/96, altera a Lei n o 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislaçao tributária estadual e está regulamentada
pelo Decreto no 38.886, de 1 1/7197, que aprova o regutamehto das taxas
estaduais.

o art. 61, § 30, do referido decreto destina 1/5 dos recursos provenientes da
arrecadação dessas taxas a contratação e a manutenção de servicos de
segurança nas escolas püblicas localizadas nos municIpios onde ocorreu a
arrecadação, de acordo corn critérios estabelecidos pela Secretaria da
Educação.

São, portanto, responsáveis pela aplicaçao do dispositivo em questao as
duas Secretarias referidas neste requerimento, as quais compete cumprir
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prontamente as determinacöes legais e administrativas, cujo interesse major
é a seguranca da populaçäo escolar.

Cientes da relevância da causa que nos moveu a apresentar esta
proposicão, contamos corn a aprovacâo de nossos pares."

Sr. Presidente, queremos aqui reverenciar a memória de urn dos rnaiores
estadistas da America Latina, que foi GetUlio Vargas.

No ültimo dia 24 de agosto, ocupamo-nos daquilo que consideramos urn
dever cIvico, ditado por nossa condiçao de brasileiro consciente, de
mandatário do povo mineiro nesta Casa e, mais ainda, de membro de urn
partido, o PDT, que é urn legItirno continuador dos ideais trabalhistas neste
Pals.

Concentramo-nos na leitura da carta-testamento que nos deixou o saudoso
Presidente GetUlio Dornelles Vargas, cujo falecirnento ocorreu, exatamente,
ha 44 anos. Não pretendemos fazer, nesta tribuna, urn retrospecto da vida de
GetUllo. E bern verdade que seria tarefa formidável e serviria como oportuna
ilustração para os brasileiros mais jovens, rnuitos dos quais, do estadista de
São Borja, so ouviram o nome e esparsas referéncias.

Mas o tempo urge. Ha que buscar no passado as liçöes para as agruras
presentes, e essas liçOes as encontraremos, sern dUvida, na obra getulista,
de que a missiva testamentária é parte integrante. E nessa obra que nos
fixaremos, ate porque eta vern sendo insidiosamente atacada pelo
pseudoliberatismo dos atuais governantes.

Realmente, e de estarrecer o que o Governo Fernando Henrique Cardoso
vern fazendo contra o trabaiho e os trabalhadores. Acompanhado por séquito
de fãrnulos em que se destaca a chamada equipe econOmica e escudado no
beneplácito de mandatários estaduais - entre eles, o atual ocupante do
Palácio da Liberdade -' o Presidente da RepUblica avança em nome de urn
neoliberalismo que contempla escandalosamente a extrema direita e
aquinhoa, de forma generosa, as eternas elites econömicas. Sern falar que é
discIpulo subserviente da doutrina da globalizaçao, imposta pelas poténcias
do hernisfério node para defender seus próprios e leoninos interesses.

Contra esse estado de coisas, estamos certos, iria insurgir-se o nosso
hornenageado. Afinal, ninguérn esteve mais próximo da verdadeira
nacionalidade que ele, a ponto de podermos dividir a histOria republicana ern
dois perlodos distintos: antes e depois de Getülio. Entre esses rnarcos,
insere-se a chamada Era Vargas, que representou 24 anos de
importantIssirnas realizaçães em prol da sociedade brasileira.

Antes do advento de Vargas, ate por volta de 1930, o trabalhador brasileiro
- não sera exagero afirmá-to - vivia na condição de semi-escravo. Em rneio a
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urna economja baseada na monocultura cafeejra e corn a indusfrializacao em
estágio inicial e titubeante, as atividades produtivas se apoiavam nos braços
de obreiros corn pouquIssimos direitos. Não se cogitavam beneficios sociais,
salários condignos, iimitaçao dos horários, assisténcia médica ou dentária,
férias e descanso semanal remunerados, estabilidade no emprego,
aposentadorias e pensöes. Em outras palavras, era urn quadro em que o
operárjo e sua familia, do nascimento a morte, estavam condenados a
instabilidade e a injustiça, num Pals que se proclamava moderno e
democrático Mas veio GetUijo, e sua vinda foi como que urn sopro renovador,
desaojando o arcaico em nome da modernidade. Sob sua inspiraçao e por
sua iniciativa, o Pals conheceu a Consolidacâo das Leis do Trabalho, a
Prevjdêncja Social, o Partido Trabaihista Brasjlejro e o sistema sindical, para
citar alguns dos pilares da obra grandiosa. Enquanto a Iegislaçao trabaihista
sacrarnentava direitos sagrados e indiscutiveis o ôrgão previdenciárjo
dispunha sobre a assisténcia social em sentido amplo e efetivo; ao mesrno
tempo, o partido e o sindicato se encarregavam das representacoes politicas
e assocjativistas

Consciente de que a defesa do empregado sO teria sentido se houvesse
emprego, GetUlio, outrossim, incentivou a industrializaçao para gerar novos
postos de trabalho. Dessa época, temos a implantacao do parque sidertrgico
nacional, para dar um exemplo, e foi nessa época que o Brasil deixou de ser
mero fornecedor de matérias-primas e de produtos agropecuários.

Foi realmente urna revoluçao aquela que nosso homenageado fomentou.
Revoluçao justa e válida que, como todas as revoluçaes, iria contrariar
interesses que levariam a queda do lider. No caso, as partes incomodadas
foram Os grupos oligárquicos que dominararn e ainda dorninam a economia
brasileira, para Os quais é inaceitável a auténtica social-democracia, e Os
quais perseveram no mais ortodoxo e selvagem capitalismo.

Vale a pena, a propósito, ressaltar alguns dos trechos da carta-testamento
quando Getülio justifica o gesto de se sacrificar, em funçâo das pressOes que
vinha suportando. A realidade a que ele se refere é dolorosamente atual, ye-
se que a espoliacao do trabalhador subsiste, senão vejamos: "A campanha
subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais
revoltados contra o regime de garantia do trabaiho. Contra a revisão do
salário minimo se desencadearam Odios. Não querem que o trabaihador seja
Iivre. Nâo querem que o povo seja independente".

Sao frases que coihemos, aleatoriamente, na seara de verdades que é 0
histOrico documento, o qual, como já observamos, reveste-se de inquietante
oportunidade Hoje, a globalizaçao e o neoliberalismo abrem nossas fronteiras
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ao produto estrangeiro pesadarnente subsidiado, caracterizando desleal
concorrência, que acarreta a quebra para nossas ernpresas e a perda de
emprego para nosso operário. Hoje, o patrimOnio da Naçäo é alienado a
toque de caixa e a qualquer preco, para atender a processo privatista que poe
em risco a prOpria soberania nacional. Hoje, o salário mInimo se encontra no
triste e ridIculo patamar de R$130,00, os salários estâo congelados por tempo
indeterminado, o sistema püblico de saide degringolou, a previdéncia social
foi saqueada, e o arrocho fiscal sacrifica cruelmente o orçamento das
familias. E o saco de maldades atestado pelo próprio Presidente da
RepUblica, para acobertar o buraco negro dos juros estratosféricos - que
fazeni daqui o paralso do capital internacional especulativo - para näo
mencionar os deslizes de banqueiros amparados pelo PROER.

Não mudou muito, portanto, a situacão por cuja meihoria Getülio ofereceu
sua vida. A diferenca é que, naquele tempo, achava-se no Catete urn
estadista que era amigo dos pobres, enquanto, hoje, acha-se no Planalto urn
cidadão que faz o jogo dos ricos.

E forcoso reconhecer que a obra getulista comecou a ser solapada antes do
atual Governo. 0 instituto da estabilidade, por exemplo, foi derrubado ainda
na década de 60, no auge da ditadura militar. Fol substituido pela opcão,
tornada obrigatOria pelos empregadoreS, ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço. Na gestão Collor, de triste rnemOria, o patrimônlo depositado no
Fundo sofreu rude golpe, ao nâo serem corrigidos seus valores de acordo
corn a taxa inflacionária. No final, o trabaihador perdeu duplamente, rnas a
perda não cessou al: continua, agora, corn a reforma previdenciâria em
trarnitacão, a qual, entre outros aspectos, fará da rnerecida aposentadoria urn
sonho distante para milhOes de brasileirOS.

Não tencionamos fazer a apologia de Getülio Vargas, atribuindo-Ihe o dom
da perfeiçâo. Defeitos, ele os teve. Não podernos esquecer, por exernplo, o
autoritarismo que caracterizou o perlodo do Estado Novo. No entanto, as
falhas, nele, se juntaram as qualidades para forrnar o grande homem. E é sob
essa Otica que devemos analisar seu gesto ao pOr fim a prOpria vida.

De fato, muitos questionam sua opcâO pelo auto-exterrnInio. A ética cristã,
realrnente, não nos perrnite estar corn ele de acordo, mas seria injusto nâo
lhe reconhecer enorme grandeza moral. Embora tenha utilizado instrumento
equlvoco, foi o que encontrou para demonstrar sua preocupacâO para corn o
futuro dos desvalidos. E se quisermoS penetrar ern seu foro intimo, naquele
rnomento trágico, basta volver a sua carta-testamento, quando ele afirrna,
dirigindo-se ao povo - "Escolho este rneio para estar sempre convosco.
Agora, serenarnente, dou o primeiro passo no carninho da eternidade e saio
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da vida para entrar na HistOria".

Se, de onde estiver, puder Getilio observar o que aqui se passa, haverá de
se sentir desiludido e frustrado. Haverá de concluir que seu sacrificio foi em
vão; que a injustiça continua; que as pobres estão sempre mais pobres e Os

ricos, mais ricos; que o trabaho escasseia para muitos na mesma proporção
em que o capital se multiplica para poucos. Haverá de constatar, corn
indignaçao, que ate da sigla de seu partido, que congregava o trabalhismo
mais leg itimo, ele foi despojado.

Existe, no entanto, uma maneira de não decepcionar o espirito desse
brasileiro dos Pampas, desse homern inspirado que enxergou além de seu
tempo e se imolou pela causa em que acreditava. Seri proximamente,
quando das eleicöes de outubro, pela escoiha consciente, isenta e
responsável que se espera do cidadão brasileiro, em geral, e daqueles
integrantes da forca de trabaiho, em particular.

o Presidente da RepUblica, em seu afã de garantir a reeleição, tern feito
declaraçoes e promessas no minimo mirabolantes. Entre elas, podemos citar
a assertiva de que ira, no segundo mandato, criar 8 milhöes de novos
empregos, em cenário econômico que conternplará crescimento anual de 6%.
Seria Otimo acreditar nisso, é disso que precisamos, mas trata-se de simples
falácia. Se assim não fosse, estaria ele, desde já, trabalhando na construção
de tao positiva realidade futura. Ao contràrio, o que está fazendo é dilapidar o
patrimônio pUblico, desestimular novos empreendirnentos produtivos e levar a
incerteza a todo o povo.

Pois é contra esse tipo de manipulação que o eleitor brasileiro deve
manifestar-se nas urnas. Assim fazendo, estará abrindo caminho para que
encontremos a iuz no fim do tune!. Assim agindo, ira aproximar-nos daquele
Brasil justo e prOspero que Gettlio Vargas almejava.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
o Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente "ad hoc", valoroso

guerreiro norte-mineiro, Deputado José Braga, senhores, senhoras, senhores
da imprensa, Srs. Deputados, ha urn provérbio antigo que diz:" 0 Governador
Clue dá ouvidos a paiavras mentirosas achará que todos as seus servos são
perversos". Esse é um ditado biblico, em Clue Salomão, fazendo uma análise
do homem politico - análise essa em que descreve o homern politico,
especialmente aquele que tern o poder executivo -, descreve a sabedoria
como urn homem a quem Deus revestiu de autoridade para que pastoreasse
o seu povo. E conclui dizendo que a Governador que dá ouvidos a palavras
mentirosas ira achar que todos as seus correligionários são perversos.

Srs. Deputados, considero urna faita de respeito para corn a povo, urna falta
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de sensibilidade, urna falta de vocacão polItica para apascentar a pólis, a
cidade, a comunidade, o povo, considero reprovado politicamente urn
Governador que ouve apenas a palavra de seus assessores e não faz
reflexão sobre os interesses e o clamor do povo. Já é a quinta vez que S.
Exa., o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo, faz isso. E procuro
compreendê-lo corno pessoa ate porque, assessorado como está, talvez as
palavras que tern ouvido a tenham levado a decisöes tao antipopulares.
Como bern diz a sabedoria aos governadores: "Tira da prata a escória e ela
se tornará uma peca para o artesão". Tira da presenca do Governador os
homens mentirosos e o seu rnandato se firmará na justica. 0 projeto de lei
que a Governador enviou a esta Casa ja trarnitava ontem em 2 0 turno, estava
pronto para ir a sancão e o Governador mandou retirá-lo. Projeto esse que
tinha e tern a aprovação e o apoio da maioria dos pares desta Casa; projeto
esse que corrige uma injustiça que certamente leva a nosso povo a coiher a
canseqüência da sua maldade, da sua injustica. Vivemos num mundo sob o
so!, em que todo efeito tern urna causa. Não ha efeito sem causa. As leis fixas
que nos regem ultrapassam a legislacao e ate a cornpreensão do hornem. Ha
a lei da gravidade, a lei da semeadura e da coiheita. Diz o apôstolo Tiago: "Se
vacê semeia vento, coihe tempestade".

Se você semeia urn saco de milho, você pode colher 100 sacos. F assim
tarnbém aquele que semeia a injustica e a permite coihe gemidos e clamares
do povo e infelicidade para si prOprio, ainda que cercado de benesses e
riquezas palacianas.

Senhores, parece simples. E urn projeto que abriga as estacöes rodoviárias
e paradas de önibus a terem banheiros gratuitos para os usuários dos Onibus,
para aqueles que estão viajando, para aqueles que adquiriram passagern. 0
que acontece no Pals é uma exploração do pobre, do homem, dos rnenos
favorecidos. Aproveitam todas as oportunidades para tirar o dinheiro do povo,
que já o tern tao escasso. Não são sarnente as empresas de transporte
coletivos, rnas vimos também a própria TELEMIG agora explorando a ciasse
consumidora do nosso Estado, abrigando a quern tern telefone celular que
não seja digital a comprar urn digital, se quiser usufruir do bina, que pode ser
acoplado a qualquer telefone. Fizeram isso. E o Presidente da TELEMIG
declarou: fizemos isso, porque quisemos; decidimos fazer isso porque é uma
forma de ganhar dinheiro; é urna forma de vender para quem compra, para
quem tern dinheiro, que é urna pequena camada do Brasil que precisa ser
explorada. E é a rnantenedora dos grandes cartéis, dos grandes trustes, dos
grandes monopóiias no nosso Pals.

As estaçOes rodoviarias recebern ali a pava brasileiro, o trabalhador, o
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profissional liberal, a mae, o pai de famulia, que nào podem viajar de avião e
viajam de Onibus, ainda que os Onibus aqui sejam mais caros que as aviöes
nos Estados Unidos, porque aqui existe urn rnonopOlio de todas as atividades
que arrecadam dinheiro, como a do transporte cotetivo.

Temos urn projeto tramitando nesta Casa, que dá a todo cidadão brasileiro
residente no Estado de Minas Gerais a oportunidade de, se quiser, montar a
sua ernpresa de ônibus intermunicipal. Basta que ele tenha, para cada dois
ônibus, urn de reserva e disponha sobre a estado de conservação deles, que
devem ser novas. Ora, é urn projeto simples, que abre as portas para a
arrecadaçao de dinheiro, de riquezas da sociedade ou peo menos para a sua
rnanutenção. Mas esse projeto ainda não velo a Plenário e já recebeu
oposição no inIcio, porque fere os interesses de urn grande monopolio no
Brasil, chamado transporte coletivo, em que ha empresas coma a Gontijo e a
Penha, que agora é da Itapemirim. Lembro-me bern que a Penha competia
corn a Itapemirim para Brasilia e que meihorava rnais a cada mês seus
Onibus, colocando rodomoças, servindo guaraná, misto-quente; e a
Itapernirirn começou a cotocar aqueles ônibus corn poltronas bern separadas,
as "tribus". Mas al a Itapemirirn cornprou a Penha, a que é proibido pela
Constituiçao, e fez urn monopOlio. Todo mundo sabe disso e as autoridades
se calam, porque a nossa Presidente nào levanta a sua voz para arneaçar
quern tern o poder econOmico.

Estaçoes rodoviárias são tao distintas dos aeroportos, não so porque Os
aviöes tern asas, mas tambérn porque seus passageiras tern dinheiro. Essa e
a razão pela qual, se urn cidadão brasileiro cornprar uma passagem de
Onibus, ele tern que calcular quantas vezes vai precisar usar a banheiro
durante a viagem, porque terã que pagar por issa. Certa feita, na cidade de
Curvelo, deparei-me corn urna mae de farnIlia que não podia levar seus flihos
ao banheiro, porque teria que pagar R$0,70 por pessoa. Aqui se paga
R$0,40. Irnaginern urn pal de famIlia, a esposa, mais quatro flihos: são 6
vezes R$0,40, a que dá R$2,40.

Isso faz diferença. Na passagem já está induso a usa da estação
rodoviária, de suas dependéncias e das paradas de Onibus. Isso porque tira
urn pouco do lucro dos exploradores, do consumo forçado que tern a
passageira. Esse projeto foi vetado, sern nenhurna explicação, por S. Exa. a
Governador do Estado. E como vetado? Agora, sabendo ele que esse prajeto
retornaria, manda que urn de seus servos - a qual cansidera perverso - entre
corn uma emenda prejudicada, corn a (mica intuito de fazer corn que esse
projeto não seja votado, aprovado e por ele sancionada ou vetado, a que Ihe
traria urn descrédito maior ainda.
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Senhores, a minha insistência ern usar a palavra é pela fato de que a

palavra propagada encantra, nos caraçOes, ressanância, e a voz do povo é,
as vezes, a voz de Deus. Poderá responder nas eleiçöes a que tern sentido, a
que tern sofrido corn uma adrninistracão draconiana, que aprirne a povo em
benefIcio exclusivo de seus interesses particulares. Cito a caso das
professoras primárias. Quando a propaganda diz que Minas tern a meihor
educacãa do Brasil, vernas no interior professoras primárias sem candiçöes
de pegar ônibus para levar a ensino aos alunos, peganda carona, arriscanda
vidas para ganhar urn minima salário. Não ha preocupação corn a indivIdua,
não ha preacupacãa corn a hornem, ha preacupacão corn a arrecadação, corn
a acUrnulo de riquezas para aplicaçãa de acordo corn seus prOprias
interesses, coma se a Estado fosse samente uma empresa. Mas a Estado é
rnais que urna empresa, a Estado é, acima de tuda, uma familia, a famIlia do
pova de Minas Gerais. Vejam a aurnento do IPVA, da água, da luz. Quando
este Deputada levantau-se contra aquele aumenta, teve cortadas todas as
verbas prametidas pelo Governador a entidades e a municIpios carentes.
Verbas destinadas a canstrucãa de pocos artesianas, a prajetas de
eletrificacãa, a orfanatas e a asilos foram cortadas exciusivarnente parque
este parlamentar usou do direita de nãa concordar cam a Sr. Gavernador.
Senhores, ate quando essa iniquidade perdurará? Ate quanda quiserrnas. No
momenta em que a pova tama cansciência, no momenta em que a politico
tarna consciência de sua grande funçaa para cam Deus e para corn a pava e
de que vai responder, no tribunal de Deus, par cada acãa sua neste Plenário,
temas uma respansabilidade altIssirna. Se avaliássemas, gernerlarnas, coma
disse a Padre Antonio Vieira, porque norteamas, legislamos, direcianamos a
pova. Quantas vezes a pava não é sequer cansiderada quando as interesses
facciosos, partidaristas au de grupas econãmicos patentes conflitarn corn a
seu interesse. E necessário que haja uma mudanca de conceita pela politico.
Gostaria que essa mudanca de canceita fosse encontrar guarida na rnente de
S. Exa. a Governador e do Presidente da Repüblica: a Nacãa é a pava, a
cornpramissa de urn politico é corn Deus e corn a pava; as acordos devern
ser, prirneiro, levadas a uma baliza ao principal acordo que temas corn Deus
e corn a pava que nos elegeu.

Srs. Deputadas, rneus senhores e rninhas senhoras, é urna pena.
Levantarnas urna questãa de ordem e esperamos que na próxima plenária
tenhamos a respasta e a volta desse prajeta, que, ernbora simples, é
impartante para a classe dos usuárias de Onibus do nosso Estado. Muito
abrigada.

2a Parte (Ordern do Dia)

II
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P Fase

Abertura de lnscriçOes
o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa 6 2 a Parte da reunião, corn a 10 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as cornunicaçôes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estäo abertas as inscriçöes para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissöes
o Sr. Presidente - A Presidéncia val designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçao n o 58/98, do
Deputado Geraldo Rezende e outros, que altera a redaçäo do art. 288 da
Constituiçao do Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado José Bonifácio;
suplente - Deputado José Militão; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião
Navarro Vieira; suplente - Deputado Wilson Pires; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antonio Andrade; suplente - Deputado AntOnio Julio; pelo PDT:
efetivo - Deputado Alencar da Silveira Junior; suplente - Deputado Joäo
Batista de Oliveira; pelo PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa; suplente -
Deputado Dinis Pinheiro. Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

Despacho de Req uerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Rezende, em que

solicita a retirada de tramitaçao do Projeto de Lei no 1.869/98, de sua autoria,
que declara de utilidade pCiblica o Asilo São Vicente de Paulo, corn sede no
Municiplo de Estrela do Su!. 0 projeto encontra-se na Comissâo de Justica,
aguardando parecer. A Presidéncia defere o requerirnento, de acordo corn 0
inciso VIII do art. 232 do Regimento interno. Arquive-se o projeto.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária marcada para hoje, as 20 horas, e
convocando os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, as 14 horas,
corn a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada é a publicada na
ediçao anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 3/9/98
Presidéncia do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordern do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Maria Olivia - Anivaldo Coelho - Gil Pereira - João Leite - Miguel Martini -
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Paulo Pettersen - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcelios - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existência de nümero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 8, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edicäo
de 5/9/98.).

ATA DA 1290 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As quinze horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto de mil novecentos
e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Kemil
Kumaira, Sebastião Navarro Vieira, Alencar da Silveira JUnior e Marcos
Helênio (substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por indicacão da
Lideranca do PT), membros da Comissäo supracitada. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kurnaira, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alencar da Silveira
JUnior, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia
informa que a reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta
e, na fase de distribuicão de matérias, designa o Deputado Sebastião
Helvécio para relatar Os Projetos de Lei n°s 1.121/97 e 1.800/98, no 1° turno,
e 994/96, no 20 turno; o Deputado José Braga, para relatar os Projetos de Lei
n

o
s 924/96, no 20 turno; 1.354/97 e 1.621/98, no 10 turno; o Deputado AntOnio

Roberto, para relatar o Projeto de Lei n o 272/95, no 10 turno; o Deputado
Durval Angelo, para relatar o Projeto de Lei n o 1.597/98, no 21 turno, e o
Deputado Mauri Torres, para relatar o Projeto de Lei no 1.799/98, no 1 0 turno.
Na ausência do Deputado Antonio Roberto, redistribui ao Deputado Sebastiäo
Navarro Vieira os Projetos de Lei n

o
s 1.569/97, 1.631, 1.640 e 1.761/98; e ao

Deputado Marcos Helênio, os Projetos de Lei n
o
s 1.470 e 1.485/97; e, na

auséncia do Deputado Mauri Torres, redistribui ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira o Projeto de Lei n o 1.640/97. Logo após, acusa o recebimento
da seguinte correspondéncia: ofIcios dos Srs. Murilo Flores, Secretário de
Desenvoivimento Rural do Ministério da Agricultura (5); Homero Ferreira Diniz
e Ruy Scares Leal, Superintendentes de Negócios da CEF, respectivamente,
titular e substituto (7); Manoel Geraldo Dayrell, Chefe de Gabinete da
Presidência da CODEVASF; Carmelinna dos Santos Rosa, Chefe de
Gabinete Substituta da Secretaria dos Direitos Humanos; Raul do Valle
JUnior, Diretor Executivo do Programa de Reforma da Educacao Profissional,
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do Ministério da Educaçao e Desportos e da Secretaria da Educação; Mario
Jorge de Carvalho Lima, Secretário Executivo da Cornissâo Gestora do
Programa Emergencial de Frentes Produtoras; Antonio Luiz Musa de
Noronha, Diretor Superintendente de Orçamento da Secretaria do
Planejamento e Coordenaçao Geral; João Heraldo Lima, Secretário da
Fazenda; Eduardo Maia Boteiho, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional
do Trabalho - 3a Região; Fernando AntOnio Rodriguez, Secretário de
Recursos Hidricos inter:no, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
HIdricos e da AmazOnia Legal (2); e Cicero Silva Junior, Secretário de
Educaçao a Distancia substituto, do Ministério da Educação e Desportos.
Passa-se a P Fase da Ordem do Dia. Corn a palavra, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira emite pareceres mediante os quais conclul pela aprovação dos
Projetos de Lei nos 1.269/97 e 1.631/98 no 20 turno, na forma do vencido no
1° turno; 1.569/97 no 1° turno, corn a Emenda no 1, da Comissäo de
Constituiçao e Justiça; 1.640/98 no 1 0 turno, corn as Emendas n°s 1 a 3, da
Comissão de Constituiçao e Justiça; 1.701/98 no 1 1 turno, corn a Emenda no
1, da Cornissão de Administraçao PUblica; 1.708/98 no 1 0 turno, corn a
Emenda no 1, da Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia;
1.755, 1.761 e 1.859/98 no 1 1 turno. Submetidos a discussão e votação, cada
urn por sua vez, são os pareceres aprovados. Corn a palavra, o Deputado
Marcos Helênio ernite pareceres mediante os quais conclul pela aprovação
dos Projetos de Lei n

o
s 1.485/97 no 20 turno, na forma do vencido no 1 1 turno;

e 1.640/98 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo no 1, ficando prejudicadas as
Emendas n°s 1 a 7 e 9 a 11; e pela rejeição da Emenda no 8 a este projeto.
Colocados em discussão e votação, cada urn por sua vez, são os pareceres
aprovados. Logo após, o Presidente informa que, ate o encerramento das
eleiçOes, as reuniOes ordinárias da Comissão serão realizadas as tercas-
feiras, as 15h3Omin. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlarnentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das CornissOes, 2 de setembro de 1998.
Kernil Kurnaira, Presidente - Sebastiâo Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -

Gilrnar Machado - Ailton Vilela.
ATA DA 20a REUN!AO ORDINARIA DA COMISSAO DE SACJDE

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de agosto de mu
novecentos e noventa e oito, cornparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados Jorge Hannas, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão, membros da
Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, o Deputado Jorge Hannas
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assume a Presidência e, havendo nümero regimental, declara abertos os
trabalhos e, em virtude da aprovacão de requerirnento do Deputado Wilson
Pires, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. Prosseguindo,
lê correspondência recebida da diretoria do Hospital das Clinicas da UFMG e
passa a discussão e a votação de proposicOes sujeitas a apreciacão do
Plenário da Assembléia. Após, o Deputado Wilson Pires, relator do Projeto de
Lei no 1.709/98 no 1 0 turno, faz a leitura de seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovacão da matéria na forma do Substitutivo n o i, da Comissão
de Constituição e Justiça, corn a Ernenda no 1, que apresenta. Submetido a
discussão e votação, e o parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente
passa a discussão e a votação de proposicOes que dispensam a apreciação
do Plenário da Assembléia. Subrnetido a discussão e votação, é aprovado em
turno ünico o Projeto de Lei n o 1.795/98 (relator: Deputado Jorge Hannas).
Ato continuo, o Presidente passa a discussão e a votação de proposicOes da
Comissão. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerirnento em
que solicita sejam convidados a participar de reunião da Comissão o
Secretario de Estado da Saude, o Secretário Municipal de Saude de Belo
Horizonte, os Prefeitos da Regiäo Metropolitana de Belo Horizonte e os
representantes da União dos Vereadores do Estado de Minas Gerais -
UVEMIG -; da Cãrnara dos Diretores Lojistas, da Federacão do Comércio e
da Fundação Nacional de Saude - FUS -, para debaterem a situaçäo da
dengue no Estado e avaliarem as medidas ja tomadas e as providéncias a
serem adotadas para o combate e a prevencão da doenca. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlarnentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das CornissOes, 2 de setembro de 1998.
Rorneu Queiroz, Presidente - Carlos Pimenta - Willson Pires - Adelmo

Carneiro Leão - Jorge Hannas.

TRAMITAçAO DE pRoposlçOEs
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 272195

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epigrafe tern
por objetivo autorzar o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de
Campina Verde.

Preliminarmente, foi a proposicão encaminhada 6 Comissão de Constituição
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e Justiça, que perdeu o prazo para exarar seu parecer.

Cabe agora a esta Comissão examiriar a matéria quanto a repercussäo
financeira decorrente de sua aprovaçao, nos termos do art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fu ndamentação
A proposição em análise dispöe sobre a transferência de dominio de bern

imável do patrimônio do Estado ao do municIpio e tramita nesta Casa em
atendimento as leis em vigor, que exigem a autorizaçao legislativa para serem
estabelecidos contratos cvis tratando de bens imOveis püblicos.

Examinado o processo , depreendemos que a medida proposta näo
acarreta despesas para os cofres püblicos neni gera impacto na lei
orcarnentária, embora acarrete reduçao no ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado.

Em vista disso e levando em consideraçao os benefIcios que serão
concedidos ao MunicIpio de Campina Verde, acreditamos ser a iniciativa
conveniente e oportuna.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 272/95 na

forma proposta.
Sala das Comissöes, 2 de setembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Gilmar Machado, relator - Sebastiâo Helvéclo -

Sebastião Navarro Vieira - AIlton Vilela.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.381/97

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em tela
objetiva autorizar a reversâo ao domInio do MunicIpio de Pogo Fundo do
imôvel que especifica.

Publicada em 18/9/97, foi a proposição distribulda a Comissâo de
Constituiçao e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 imôvel objeto da proposição constitui-se de urn terreno situado no

MunicIplo de Pogo Fundo, corn area de 3.520m 2, doado, sem encargos, pelo
referido municipio ao Estado de Minas Gerais, conforrne escritura piblica
constante nos autos do processo, Iavrada em 16/5/86, no CartOrio do 10
Oficio da Comarca de Pogo Fundo.
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Agora, o Executivo local pleiteia seja o imOvel reavido pelo rnunicIpio, a fim

de se construir, no local, uma escola.
Ha que se ressalvar, ainda, que o projeto prevê a reversão do imôvel,

modalidade essa descabida, haja vista que a aquisicào do terreno pelo
Estado foi feita por meio de doação pura e simples, ou seja, sem encargos.
Nessa circunstância, entendemos que a rnaneira apropriada de se transferir o
dornInio do bern ao patrimônio do rnunicIpio é por meio de doacäo.

Assim entendido, torna-se imperioso, por força do art. 17 da Lei n° 8.666, de
21/6/93, se faca constar no texto da lei os encargos decorrentes da doacâo,
corn o prazo de seu cumprimento, bern como a cláusula de reversão do
imóvel ao doador, na hipótese de não se Ihe dar, no perlodo de trés anos, a
destinacào prevista. Por esse motivo, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Quanto ao exame propriamente dito das questOes atinentes as possiveis
repercussöes financeiras devidas a aprovacão do projeto de lei, convém
ressaltar que elas näo acarretarão despesa para os cofres püblicos, nem
repercutirão na lei orçarnentária.

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

1.381/97 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° i, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N O 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municlpio de Pogo Fundo o imOvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Pogo

Fundo o imóvel constituldo de terreno corn area de 3.520m 2 (três mil
quinhentos e vinte metros quadrados), medindo 88m (oitenta e oito metros)
de frente e 40m (quarenta metros) de [ado, situado nesse municlpio, na Praca
Melo Viana, conforme escritura püblica constante nas fis. 131V a 132V do
livro no 51 do Cartôrio do 1 0 Oficio da Comarca de Pogo Fundo.

Paragrafo ünico - 0 irnOvel descrito neste artigo destina-se a construcão de
uma escola.

Art. 20 - 0 irnOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de 3 (trës) anos contados da data da lavratura da escritura
pUblica de doacäo, nâo Ihe tiver sido dada a destinaçäo prevista no artigo
anterior.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 2 de setembro de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - Ailton Vilela, relator - Sebastiâo Navarro Vieira
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.441/97
Cornissão de Fiscalizacao Financejra e Orcamentarja

RelatOrio
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto em pauta determina a

inclusão do ensino de inforrnática nos curriculos plenos dos estabelecimentosde ensino de 10, 20 e 30 graus.
Distribuida a Comisso de Constituicao e Justiça, que perdeu a prazo para

ernitir parecer, foi a proposicao encaminhada a Comissao de Educaçao,
Cultura, Ciêncja e Tecnologia, que opinou por sua aprovaçao e apresentou
Ihe o Substitutivo no 1. Em seguida, foi o projeto enviado a Comissão doTrabaiho, da Previdéncia e da Açao Social, que opinou por sua aprovacao na
forma do Subtjtto n° 1.

Vem, agora, a proposicao a esta Comissâo para receber parecer, em
obediência ao art. 102, VII, C/Co art. 100, II, do Regimento Interno.

Fundamentacao
o projeto em análise dispOe sobre a obrigatorieçjade do ensino deinformática nos estabelecimentos educacjonais A proposiçao foi aperfeicoadapor meio do Subtjttjvo no 1, que cria centros de informática nas escolas de

ensjno media da rede pUblica do Estado.
E inquestion6vel o benefIcio que advirá dessa medida, pois a informática é

urn recurso próprio do estãgio de evolucão por que passa a humanidade
tendo-se integrado as nossas açOes diárias. Portanto, seu aprendizado se faz
oportuno e imprescindivel para capacitar o aluno Consoante as exigências do
mercado de trabalho, cada vez mais técnico, e para proporcionarlhe a
acesso a esse Conhecimento, pois a maiorla dos educandos não teria
Condicöes financeiras para arcar corn as despesas desse aprendizado fora da
escola.

Todavia, a proposicao sob comento não indica a fonte de recursos das
despesas decorrentes da futura lei, que implicará significativos gastos para a
poder püblico. Assim sendo, apresentamos a Emenda n o 1 ao Substittjvo n°ao final redigida.

Conclusâo
Em face do exposto, somos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 1.441/97no 10 

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Educaçao Cultura, Ciêncja e Tecnologia corn a Emenda n o 1, a seguirredigida.

EMENDA No 1 AO SUBSTITUTIVO No 1
Acrescentese onde convier;
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"Art . .... - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotacão

a ser incluida, anualmente, na lei orçamentária.
Parágrafo ünico - A execução das despesas ficará condicionada a

disponibilidade financeira do Tesouro Estadual para esse fim.".
Sala das ComissOes, 2 de setembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Gilmar Machado, relator - Sebastião Helvécio -

Sebastião Navarro Vieira - Ailton Vilela.
PARECER PARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.571/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatória

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epIgrafe tern por
escopo autorizar a Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Varginha imóvel
de propriedade do Estado.

A proposicão foi apreciada preliminarmente pela Comissäo de Constituiçào
e Justica, que se manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou ao projeto as Emendas n°s 1 e 2.

Dando prosseguimento a tramitacäo do projeto, cumpre a esta Comissäo
examiná-lo, atendo-se as possIveis repercussôes financeiras decorrentes da
sua aprovacão, conforme está previsto no art. 102, VIII, "d", do Regimento
Interno.

Fu ndamentaçao
0 imóvel a que se refere a proposição é parte de urn terreno urbana que foi

doado ao Estado em 1953 pela Prefeitura Municipal de Varginha. De acordo
corn a instrumento püblico de doaçâo, ao donatãrio nãa foi estabelecido
nenhurn encargo quanta a destinacão a ser dada ao imôvel.

Atualmente, esse bern - cuja area total é de 19,36ha - encontra-se vinculado
a Secretaria da Educação, ja que nele está implantado a Educandario
Olegário Maciel. 0 Prefeito Municipal, considerando, corn toda a razão, que
tal area é excessivarnente grande para a firn a que se destina, clarna pelo
retorna ao patrimônia municipal de parte dela, cornpreendendo quatra
alqueires mineiros, para no local instalar urn centro de tratamento e
recuperaçãa de alcoólatras, toxicômanos e doentes mentais, utilizando parte
das instalaçöes do mencionado educandário.

No que respeita as repercussOes financeiras que possam advir da doacao,
e notório que elas sao, praticarnente, inexistentes. Isso é evidente,
considerando-se a natureza dessa rnodalidade de alienacão, pois, se alguma
irnposiçãa que acarretasse despesa fosse irnputada a urna das partes,
certarnente seria ao donatário, e nunca ao doador.

Par outro ãngulo, pode-se afirmar que, par via indireta, a doação do irnóvel
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implicará, de certa maneira, economia de despesa para c
propôsito da alienação é, justarnente, pOr em prátic
municipalização dos serviços pOblicos de saUde, a
passagem, está em curso em todo o Estado.

Manifestamos o nosso apoio as emendas apresentadas
aprimoram o texto do "caput" dos arts. 10 e 2°, sem, no
espIrito que Os norteia.

Conclusäo
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.571/97 no 10 turno, corn as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituiçao e Justiça.

Sala das Comissöes, 2 de setembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastiâo Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado - Sebastião Helvécio - AIlton Vilela.
PARECER PARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1743/98

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria
Relatôrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epIgrafe visa
a tornar obrigatoria a publicação semanal da arrecadação do ICMS.

A proposiçäo foi distribulda inicialmente a Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissâo examinar a matéria nos termos regimentais.
Fundarnentaçao

O projeto em tela pretende estabelecer a obrigatoriedade de se publicar
semanairnente, no órgäo oficial, a arrecadaçao do ICMS.

Em seu art. 1 1, o projeto atribui a responsabilidade dessa publicaçao a
institu ição bancária centralizadora responsável pela arrecadação.

Quanto a esse aspecto, entendemos nao ser possIvel nem aconselhável tal
atribuição.

Primeiramente, porque a Constituiçao Estadual estabelece, em seu art. 151,
que esta é atribuiçäo do Estado, que deverá divulgar, no ôrgão oficial, ate 0
ultimo dia ütil do més subseqüente ao da arrecadação, o montante de cada
urn dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os transferidos sob a
forma de convénios, os valores de origem tributária entregues e a entregar e
a expressao numérica dos critérios de rateio. 0 parágrafo ünico desse artigo
estabelece ainda que os dados divulgados serão discriminados por municiplo.

Hoje, essa publicaçäo está sob a responsabilidade da Superintendêncja de
Finanças da Secretaria de Estado da Fazenda e é feita apOs a verificaçao da
consistência dos valores arrecadados pelos Bancos credenciados e o registro
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contábil da receita.

Em segundo lugar, porque, corn o processo de privatização do BEMGE,
ainda não foi definido como vai ficar a centralização da arrecadacão, hoje a
cargo dessa instituiçäo financeira.

Na justificacào do projeto, argurnenta-se que a publicacão semanal, além
de possibilitar a transparência da arrecadacão, permitirá que os municIpios
tenham condicaes de fazer projecão dos repasses a receber. Em nosso
entender, esse argumento baseou-se na premissa de que a distribuiçâo do
ICMS é feita mensalmente, coincidindo corn a sua publicacao, o que näo é
correto. A cota-parte é distribuida aos municipios semanalmente, mais
precisamente no segundo dia Util de cada semana, corn base na arrecadacão
apurada na semana anterior. Assim, seria inócua medida que garantisse aos
rnunicIpios a possibilidade de se fazer a projecão dos repasses a receber,
uma vez que eles já estão recebendo, a cada semana, a sua parte no rateio
do ICMS.

Apesar de a publicacâo ser mensal, isso não compromete a transparência,
pois é apresentado demonstrativo contendo os rateios semanais, as periodos
da arrecadacäo a que se referem os rateios e o montante rateado. 0
rnunicIpio pode, portanto, verificar se os valores efetivamente recebidos
correspondem a cota-parte a que faz jus simplesrnente aplicando o seu Indice
de participação, que é publicado, ao rnontante a ser distribuido, também
publicado.

A nosso ver, a publicaçâo semanal nâo traria, portanto, rnaiores beneficios
aos municIpios, já que, coma dissernos, a transferéncia dos recursos, que é a
rnais importante, e feita sernanalmente, podendo a acompanhamento pelos
municipios ser feito mensalmente. Por outro ado, representaria aumento de
gastos, tornando a relaçäo entre a custo e a benefIcio desfavorável.

Conclusäo
Em face do exposto, sornos pela rejeiçao do Projeto de Lei n° 11 .743/98 no

E 1°turno.
0 	 Sala das Comissöes, 2 de setembro de 1998.
0 	 Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Ailton Vilela
E - Sebastião Helvécio - Gilmar Machado.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.799/98
Comissäo de Fiscalizaçâo Financeira e Orcamentária

Relatôrio
Por rneio da Mensagem n o 274/98, a Governador do Estado fez remeter a

esta Casa, para apreciação e deliberaçâo, o projeto de lei em epIgrafe, que
autoriza a Poder Executivo a doar imOvel ao MunicIpio de Formiga.
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Prelim inarmente, foi a proposição examinada pela Comissão de

Constituicâo e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, COnStitucjonalldade e
legalidade.

Agora, vern a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A iniciativa tern por finalidade prover o Poder Executivo da necessárja

autorizaçao legislativa para que o Estado doe ao Municipio de Formiga area
declarada de interesse social pelo Decreto n o 28.046, de 3/5/88, modificadopelo Decreto n o 23.104, de 28/10/92, e destinada ao Programa Comunitário
de Habitacao Popular - Pró-Habitaçao - para construçao de moradias
reservadas a populaçao economicarnente carente do Estado.

Posteriormente o citado Programa foi extinto por força do Decreto no
33.374, de 18/2/92, que delegou a Secretaria de Estado da Habitacao o poder
para executar as providéncias decorrentes de tal extinção. Vale mencionar
que essas providências seräo efetivadas pelo Municipio de Formiga, como
donatário do irnóvel, dada a sua condição de partIcipe do cOnvénjo Pro-
Habitaçao.

Dessa forma, a transferencia de dorninio da referida propriedade do Estado
para o municipio não acarreta despesas para os cofres pUblicos, nem tern
repercussao na lei orcarnentaria, razão pela qual nao encontramos Obice, do
ponto de vista financeiro-orcamentario, a aprovaçao da matéria.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no

1.799/98 no 10 turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 2 de setembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado - Sebastião Helvecjo - Ailton Vilela.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.800/98

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria
RelatOrio

Por meio da Mensagem no 275/98, o Governador do Estado fez remeter a
esta Casa, para apreciaçao e deliberaçao o projeto de lei em tela, que
autoriza o Poder Executivo a doar o imOvel que especifica ao Municipio de
Muriaé.

Publicada em 19/6/98, foi a proposiçao distribuIda a Comissão de
Constituicao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou-lhe a Emenda no 1.

Agora, vem a matéria a esta Comissâo para receber parecer, nos termos do
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art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A proposicão sob comento tern por finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao MunicIplo de Muriaé imóvel havido por doaçào pelo Estado, em 1959,
do referido municlpio, para a construcào da Escola Estadual Mario Macedo,
que ali funcionou por longo tempo e hoje continua suas atividades no prédio
do Centro Educacional Dom Delfim.

Atualmente, o municIplo tern interesse em instalar no local a Escola
Municipal Sebastião Laviola, o que é de inegável interesse social, além de
fazer cessar a ociosidade em relacâo ao aproveitamento do bern püblico.

Ha de se considerar que a transferência de domInio da referida propriedade
do Estado para o municlpio näo acarreta despesas para os cofres püblicos
estaduals, nem tern repercussao na lei orçamentária, razào pela qual näo
encontramos ôbice do ponto de vista financeiro-orçamentário a aprovação da
matéria.

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

1.800/98 no 10 turno, corn a Emenda no 1, apresentada pela Comissäo de
Constituição e Justica.

Sala das Comissöes, 2 de setembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Ailton Vilela - Gilmar Machado.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.597/98

Comissão de Fiscalizacâo Financeira e Orçamentaria
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen Freire, o projeto de lei em tela
tern por finalidade autorizar o Poder Executivo a celebrar convênios corn a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.

No 10 turno, a proposicão foi aprovada em sua forma original.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no âmbito de sua

corn peténcia.
Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto de lei em foco visa a
celebraçâo de convênios entre o Poder Executivo e a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, para que órgâos estaduals, tais como escolas, postos
de saüde e outros, situados em distritos, vilas ou povoados desprovidos de
agéncias de correios possam receber e guardar a correspondéncia destinada
aos moradores locals.

Das dificuldades enfrentadas pelas comunidades situadas nos pontos mais
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distantes do Estado, o isolamento geográfico é, sem dUvida alguma, a que
mais prejuIzos Ihes traz, pots a precariedade de acesso dificulta o
recebimento de mercadorias e correspondêncjas enviadas pelo correio.
Resulta dessa situaçao, enorme prejuIzo, tanto para o destinatário como para
o remetente.

Dal se infere a importância da proposiçào em foco, e a sua aprovaçâo é
medida salutar e de grande alcance social. A proposição não provoca impacto
no orçamento do Estado e a estrutura administrativa necessária para fazer
frente ao nela disposto se encontra pronta.

Coriclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.597/98,

no 21 turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 2 de setembro de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Gilmar Machado, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Sebastião Helvécto - Aliton Vilela.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNIcAçA0

- 0 Sr. Presidente despachou, em 2/9/98, a seguinte comunicaçao:
Do Deputado José Militäo, dando ciência a Casa do falecimento de Adalmo

Passos Lopes, ocorrido em 29/8/98, em Perdães. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SABADO, 5 DE SETEMBRO DE 1998

ATA

ATA DA i a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE

MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PUBLICA E PRIVADA,
BEM COMO A cOMERC,ALIZAcAO DOS MESMOS NO ESTADO

As dez horas e dez minutos do dia vinte e seis de agosto de mil novecentos
e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Wilson
Pires, Adelmo Carneiro Leâo, Irani Barbosa e Sebastião Helvécio, membros
da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Wilson Pires, declara abertos os trabaihos e, em virtude da
aprovacâo de requerimento do Deputado Irani Barbosa, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissäo presentes. A Presidência esclarece que a finalidade
da reunião e a apreciacão do cronograma dos trabaihos da Comissão e passa
a palavra ao relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que apresenta a sua
sugestão de trabaiho. Durante a discussâo do cronograma, 0 Deputado Irani
Barbosa propOe algumas alteraçöes na ordem das pessoas a serem ouvidas,
o que e acatado pelo relator. Colocado em votacão, o cronograma é
aprovado, corn os seguintes depoentes: dia 2/9/98 - o Superintendente da
Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saüde, os Coordenadores da
Vigilância Municipal e do NCicleo de Processamento de lnformacöes sobre
Rernédios Falsificados da PolIcia Federal de Minas Gerais e o Diretor da
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais; dia 9/9/98
as Presidentes do Conseiho Regional de Farmácia de Minas Gerais e do
Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais, o Superintendente-Geral da
Fundaçao Ezequiel Dias, o Coordenador do PROCON de Belo Horizonte e a
Chefe da Delegacia Especializada de Ordem EconOmica; dia 16/9/98 - vitimas
de remédios falsiflcados; dia 23/9/98 - vItimas de remédios falsificados; dia
30/9/98 o Secretário de Estado da SaUde e o Secretário Municipal de SaUde
de Belo Horizonte; dia 7/10/98 05 Presidentes da Associação Médica de
Minas Gerais, do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e do
Sindicato dos Medicos de Minas Gerais; dia 14/10/98 - o Superintendente-
Geral da FHEMIG e os Diretores do Hospital das ClInicas e do Instituto Raul
Soares; dia 21/10/98 - o Presidente da Associaçâo dos Hospitals Particulares
de Minas Gerais, os Diretores da Santa Casa de MisericOrdia de Belo
Horizonte e dos Hospitals Fellcio Rocho e Hello Angotti, da Associação de
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Combate ao Cancer; dia 28/10/98 - os proprietários da Açâo Distribuidora de
Medicarnentos de Belo Horizonte; da Distribuidora Dinãmica Medicamentos
Ltda., de Belo Horizonte; da Distribuidora Opção Cornércio de Medicamentos
Ltda., de Paracatu; da Distribuidora Centro Crürgico Ltda. e o Presidente da
Federaçao das Empresas de Transporte Rodoviárjo de Cargas de Minas
Gerais; dia 4/11/98 - os proprietárjos da Acess Distribuidora Farmacêutica, da
Minas Prata Distribuidora, da Endoterápica LaboratOrio, da Distribujdora
Hospitaval Ltda. e da Master Distribuidora; dias 11, 18 e 25/11/98 -
elaboraçao do relatOrio final; dia 2/12/98 - apreciaçao do relatório final. 0
Presidente indaga aos membros da Comissão se ha alguma proposiçao a ser
apresentada. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão, corn a palavra, apresenta
requerirnentos solicitando seja enviado oficio ao Procurador-Geral de Justiça,
Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, para que indique membros das Promotorias
de Justiça de Defesa do Cidadão-Consumjdor e de Defesa da Ordem
Econörnica e Tributária, para acompanharem as trabalhos desta CPI; seja
enviado ofIcio ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brash - seçáo de
Minas Gerais, Sr. Marcelo Leonardo, para que indique urn representante da
instituicao para acompanhar os trabalhos da CPI; seja enviado ofIcio aos
Superintendentes da Vigilância Sanitária Federal, Estadual e do Municipio de
Belo Horizonte, pedindo as listas oficiajs de remédios, corn o norne do
respectivo laboratOrjo fabricante e o nUmero do tote onde foram constatadas
falsificaçoes; e seja divulgado, nos meios de comunicacao de que a Casa
dispöe, o nUmero do serviço charnado Fate corn as Cornissoes, telefone 290-
7828, para que a população, durante o funcionamento desta CPI, possa fazer
denUncjas e fornecer informacoes acerca da falsificaçao de rnedicamentos,
desde que que a pessoa se identifique. 0 Deputado Sebastião Helvécio
apresenta requerirnento solicitando seja enviada a esta Cornissão a relacao
de medicarnentos falsos levantados pelo PR000N da Assembléia.
Colocados em votacão, cada urn por sua vez, são os requerimentos
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determjna a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 2 de setembro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Irani Barbosa - Carlos

Pirnenta
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 1998

ATA

ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE

MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PIIJBLICA E PRIVADA,
BEM COMO A COMERCIALIZAçAO DOS MESMOS NO ESTADO

As quinze horas do dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Wilson Pires, Carlos
Pimenta, Adelrno Carneiro Leão e Marcos Helênio (substituindo este ao
Deputado Antonio Roberto, por indicacao da Liderança do Bloco Parlarnentar
de Oposicão), membros da supracitada Comissão. Havendo nCimero
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Wilson Pires, declara aberta a
reunião e informa que sua finalidade e a de eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e programar os trabalhos da Comissão. Em
seguida, determina a distribuicao das cédulas de votacão, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Adelmo Carneiro Leão para atuar como
escrutinador. Procedendo-se a apuracão dos votos, é proclarnado eleito para
Presidente o Deputado Wilson Pires, corn quatro votos, e para Vice-
Presidente, o Deputado Antonio Roberto, tambérn corn quatro votos. Sendo o
Presidente "ad hoc" eleito Presidente da Comissão, e estando ausente o Vice-
Presidente eleito, fica a Deputado Wilson Fires impossibilitado de tomar
posse. Não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente "ad hoc" agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reuniäo especial, a ser realizada no dia 18/8/98, as 16 horas, no
Plenarinho II, corn a finalidade de se dar posse ao Presiderite e ao Vice-
Presidente eleitos, designar o relator e programar os trabalhos; determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

E
	 Sala das ComissOes, 18 de agosto de 1998.

0	 Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Wilson Fires - Adelmo Carneiro
Leão - Alencar da Silveira Junior.

E
0

U,

FIq
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 1998
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ATAS
ATA

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 8/9/98
Presidência da Deputada Maria Olivia

Sumário: ComparecimentO - Falta de "quorum" - Ordern do Dia.
ComparecirnentO

- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Maria Olivia - Anivaldo Coelho - Djalma Diniz - Durval Angelo -

Gilmar Machado - Joâo Leite - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Ronaldo Vasconcellos - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum'
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 141115min, a lista de

comparecimento não registra a existência de nürnero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, as 14 horas, corn a seguinte
ordern do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição de

9/9/98.).

ATA DA 404a REUNIAO ORDINARIA, EM 9/9/98
Presidéncia do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Cornparecimento - Abertura - ja Parte: 
11 Fase (Expediente): Atas

- CorrespondënCia Mensagern n° 291/98 (encarninha o Projeto de Lei no
1.901/98), do GovernadOr do Estado - Oficios - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentacão de Proposicöes: Projetos de Lei n°s 1.902 e 1.903/98 -
Requerirnentos n°s 2.674 a 2.676/98 - Cornunicacoes: Comunicacöes dos
Deputados Paulo Schethno e Maria Olivia (2) - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Marcos Helênio, Dun/al Angelo, Alencar da Silveira JUnior e
GlIrnar Machado - Encerramento - Ordern do Dia.

Comparecirnento
- Cornparecem os DeputadoS:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Ivo José - Maria Olivia - Adelmo

Carneiro Leäo - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro
Antonio - Anivaldo Coelho - Dimas Rodrigues - Djalrna Diniz - Dun/al Angelo -
Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite - José Bonifãcio
- José Braga - José Henrique - José Militão - Marcos Helênio - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura

das atas das três reuniOes anteriores.
i a Parte

i a Fase (Expediente)
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secretária, nas funçOes de 21-Secret6riO,
procede a leitura das atas das trés reuniOes anteriores, que são aprovadas

sern restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado Wilson TrOpia, 1 1-Secret6riO "ad hoc", lé a seguinte

correspondéncia:
"MENSAGEM NO 291/98*

Belo Horizonte, 8 de setembro de 1998.
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceiência, para ser submetido ao
exame e deliberacao da egrégia Assernbléia Legislativa, o Projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar imOveis a Universidacie do
Estado de Minas Gerais - UEMG.

A liberação patrirnonial prevista no Projeto dá continuidade as medidas
adotadas pelo Governo, corn vistas ao fortalecimento da Universidade do
Estado.

E que, cumprindo àquela autarquia, como objetivo maior, assegurar a
interiorização do ensino universitário, corn atendimento prioritário as areas
ainda não servidas por ensino pUblico superior, näo pode o Estado deixar de
dotá-la dos recursos indispensáveis a realizacäo de seus fins.

Os imOveis cuja transferéncia de dominio a UEMG ora se propöe poderao
ser utilizadas na obtencão de recursos que permitam a amp!iaçao de sua
instalaçoes fisicas. Além disso, ao reservar urna area destinada corn
exciusividade a construçao e funcionamento do "campus" universitário na
Capital, terá o Projeto em boa hora solucionado questão que vem
preocupando a administracao da Universidade.

Nesta Oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestaçao de meu alto
apreço e especial consideracao.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 1.901/98

Autoriza o Poder Executivo a doar imôveis a Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Universidade do Estado
de Minas Gerais - UEMG - os seguintes imOveis de propriedade do Estado:

I - area remanescente de terreno corn 2.000.000,00m 2 aproximadamente,
situada no MunicIpio de Ouro Preto, a ser desrnembrada de uma area maior
onde se localiza urn cemitério, a cadeia e urn galpäo, constante do registro no
2, feitojunto a matrIcuja n o 2.149, livro 2G, do Cartôrio de Registro de ImOveis
da Comarca de Ouro Preto;

II - area de terreno corn 345.941,00rn 2 aproximadamente situada no
MunicIpio de Ouro Fino, constante do registro n o 2, feito junto a matrIcula no
161, Jivro 02, do CartOrio de Registro Geral de lmOveis da Cornarca de Ouro
Fino;

III - area de terreno corn 360ha aproxirnadamente situada no MunicIpio de
Manhuaçu, da qual deverâo ser excluidos 90.000,00n, 2, havida através de
carta de adjudicaçao expedida pelojuiz de direito da P vara civel da Comarca
de Manhuaçu, nos autos do processo de execução fiscal de no 212/92,
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originária da matrIcula n o 10.347, do livro 02, do Cartório de Registro Geral de
lmóveis da Cornarca de Manhuaçu;

IV - area de terreno corn 92.000,00m 2 aproxi madam ente, e respectivas
benfeitorias, situada no Municipio de Pará de Minas, constante do registro no
1, feito nas matrIculas n

o
s 18.423, livro 2-BT, 13.954, livro 2-BC, e 13.236,

livro 2-BA, do Cartôrio de Registro Geral de ImOveis da Cornarca de Pará de
Minas;

V - area de terreno corn 200.000,00rn 2 aproxirnadarnente, situada no
Municiplo de Barbacena, a ser desmembrada de urna area maior, originária
da rnatrIcula no 36.036, livro 02, do CartOrio de Registro Geral de ImOveis da
Comarca de Barbacena;

VI - area de terreno corn 3.000.000,00m 2 aproximadamente, situada no
MunicIpio de Trés Coracoes, a ser desmembrada de uma area rnaior,
originária da matrIcula no 4.645, livro 02, do Cartório de Registro Geral de
IrnOveis da Cornarca de Três Coracoes;

VII - area de terreno corn 501.487, OOM2, situada no Alto do Cachimbo,
MunicIpio de Uberaba, constante do registro no 13.555, fis. 193, livro 3-M, do
CartOrio do 1 0 OfIcio de Registro de Imôveis da Cornarca de Uberaba;

VIII - area de terreno corn 29.266,80m 2, constitulda pelos lotes n
o
s 1-A, 2-A,

3-A, 4 e 5, cia quadra 61, situada na Av. José Cândido da Silveira corn a Rua
Camilo Prates, no 390, no Bairro União, em Belo Horizonte, originária dos
registros feitos junto as transcricöes de n

o
s 23.120, fis. 172, Iivro 3-T; 31.887,

fls. 34, livro 3-AB; e 31.932, fis. 45, livros 3-AB, do CartOrio do 40 OfIcio de
Registro de Irnôveis de Belo Horizonte.

§ 1 0 - Os irnôveis mencionados nos incisos I a VII deste artigo destinam-se
a obtencão de recursos para a ampliaçâo das instalaçöes fIsicas da
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, podendo ser dados em
garantia de operaçöes financeiras, vendidos a terceiros, ou mesmo ser
objetos de daçäo em pagamento, desde que tais operaçOes sejam iniciadas
ate 5 (cinco) anos após a Iavratura cia escritura de doação, sob pena de
serem os imóveis revertidos ao patrirnônio do Estado.

§ 20 - 0 imOvel de que trata o inciso VIII deste artigo destina-se
exciusivarnente a construcão e funcionamento do "campus" universitário da
UEMG em Belo Horizonte, devendo a sua implantação ser iniciada ate 5
(cinco) anos após a lavratura de escritura de doaçâo, as expensas cia
donatária, sob pena de sua reversào ao patrimônio do Estado.

Art. 20 - A Comissäo Especial encarregada da avaliaçâo dos imOveis terá a
seu cargo a elaboração de plantas especIficas dos imOveis descritos nos
incisos I, III, V, VI e VIII do artigo anterior, de modo a determinar Os Iimites

A.
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Esta lei entra em vigor na data de sua PublicaçaoArt.

40- 
Revogam5 as disposics em cofltrárjo especjalmeflte o inciso Ido artigo 50 da Lei no 12.422, de 27 de dezembro de 1996."- P

ublicado vaj o projeto as ComjssOes de Justica e de FiscalizacaoFinanceira Para parecer, nos termos do art. 188, C/C o art. 102, do Regiment0Interno.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

OF(CIOS
Do Sr. Odelmo Leão, Deputado Federal, 

agradecfl 0 o Convite Parap
articipar da reunjão especial em homenagem ao Ministérjo 

PUblico do
Estado

Dos Srs. Fernando Antonio Rodriguez Secretárjo de Recursos HIdricosln
terino, Raul David do Valle JUnior, Diretor Executivo da UCP do Ministérioda Educaçao e do D

esporto (2), informando a Casa a celebraçao dosconvênios que mencionam (- A Cornissão de Fiscalizaçao Financeira Paraos fins do art. 74 da Constituiçao 
Estadual, c/c o art. ioo, inciso XVI, doRegimen0 Interno)

Do Sr. Joâo Bosco Murta Lages, Conselhejropresjdent do 
Tribunal de

Contas do Estado, enca
minhando o RelatOrjo de Atividades desse Tribunal,relativo ao 20 trimestre de 1998 (- A Comissão de Fiscalizaçao Financeira)Do Sr. João Mendes So

brinho, Presidente da Câmara Municipal de RioPardo de Minas com
unicando que o Sr. Juscelino Miranda Costa assumiu avaga do Ver

eador Elton Cipriano falecido em 25/5/98 .Do Sr. José Manoej Lemos, Presidente da Câmara Municipal de São Joséda Barra, encaminhando exemplar da Lei Orgánica desse MunicipioDo Sr. P
erboar Tiago de Queiroz, Presidente da Câmara Municipal deIturama enca

minhando a Casa a "Revista do CinqUentenj0 do Legislativ0Municipal de Iturama"

Do Sr. Evando Mfrra de Paula e Silva, Presidente da CETECencaminhando a Casa urn exemplar do "Guia das Empress de Fundjcao deMinas Gerais" (- A Comissão de Turismo)
Dos Srs. Célio Murilo de Carvajho Valle, 

DiretorGeraI do IEF, e João PauloPires Vasconceios da Ass
essoria Especial do Governador Para AssuntosSindicais, agradecendo o convite Para a aula 

inaugural do Curso deEspecia:izacao em AssessoriaT6cnico-L
eg islativa AvancadaDo Sr. Alj5j0 Pi

menta, Reitor da UEMG, encaminhando cOpia de oficioenviado ao Secretarjo do Plan
ejamento no qual solicita a alteracao dosvalores fixacjos Para o orcamento de 1999 da UEMG. (- A 

Comissâo de
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Fiscalizaçâo Financeira.)
Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de NegOcios da CEF (3),

dando ciência a Casa da liberação de recursos flnanceiros destinados ao
Estado e a COPASA-MG. (- A Comissäo de Fiscalização Financeira, Para Os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento
lnterno.)

Do Sr. Eduardo Maia Botelho, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional
do Trabaiho - 3a Região, encaminhando o "Relatôrio de Atividades do
Ministério PUblico do Trabalho na Erradicação do Trabaiho Infantil -
1997/1998". (- A Comissão do Trabaiho.)

Da Sra. Inds Maria Dutra e Silva, Promotora de Justiça, e outros,
encaminhando cópia de oficios enviados aos Promotores de Justiça Criminal
das Comarcas de Contagem, Salinas e Leopoldina, referentes aos
sentenciados José Vieira, Airton de Oliveira Santos e Mario LUcio da Silva. (-
A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. José Antonio de Moraes, Corregedor-Geral de PolIcia, solicitando
maiores informaçoes sobre o pedido contido no Requerimento n° 2.646/98, da
Comissäo de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.646/98.)

Do Sr. Geraldo Magela de Assis, funcionário pUblico, solicitando o
cumprimento da senten(;a que obriga o Estado a efetuar o pagamento da
vantagem pessoal de 60,68% aos ex-servidores da extinta MinasCaixa. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.521/98.)

Do Sr. Sebastião Lucas Filho, Secretario Executivo da Associação dos
Municipios da Microrregiâo do Vale do Rio Grande - AMVALE -,
encaminhando o "RelatOrio Mensal de Atividades da AMVALE" referente a
julho de 1998.

Do Sr. Alfeu Silva Mendes, Presidente da Organizaçao das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais - OCEMG -, agradecendo o empenho da Casa na
aprovaçäo da Lei n° 12.989, de 30/7/98.

Do Sr. Faiçal David Freire Chequer, Presidente da Fundacão Universidade
de ItaUna, encaminhando cOpia do Estatuto da Fundaçao Universidade de
ItaUna. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. VItor Manuel D. da Costa, Presidente da Celulose Nipo-Brasileira
S.A. - CENIBRA -, em atenção a requerimento do Deputado Alberto Pinto
Coelho, prestando informaçoes sobre acOes tomadas Para a criação de
Reservas Particulares do PatrimOnio Natural.

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte, encaminhando o "TermOmetro de Vendas" do més
dejulhode 1998.

11
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2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposicoes

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

- Nesta Oportunidade, são encaminhacias a Mesa as seguintes proposicOes:
PROJETO DE LEI NO 1.902/98

Declara de utilidade püblica a Loja Maçonica lndependência II n o 49, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja MaçOnica lndependencja

ii n'49, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de setembro de 1998.
Wanderley Avila

Justificação: A Loja Maconica Independéncia II foi fundada em 6/6/94, como
sociedade civil autônoma, sem fins lucrativos. Sua principal finalidade é a
prática da beneficência e dos princIpios que regem a maconaria.

A entidade espera receber o tItulo declaratOrio de utilidade pUblica para dar
prosseguimento ao trabaiho social que vem desenvolvendo.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao, para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.903/98
Declara de utilidade püblica o Conselho Central da Sociedade de São

Vicente de Paulo, corn sede no MunicIpio de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Conseiho Central da

Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no MunicIpio de Sete Lagoas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de setembro de 1998.
Miguel Martini
Justificação: 0 Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo é

sociedade civil beneficente sem fins Iucrativos, cujo objetivo primordial é a
prática da caridade cristã por meio da assistência social. Assim, orienta, por
meio das conferéncias vicentinas e dos conseihos particulares a ele
subordinados, as famIlias necessitadas e fornece-Ihes produtos básicos para
sua subsistêncja.
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E seu propOsito, ainda, manter creche e asilo para abrigar crianças e idosos
carentes, completando, assim, a sua obra filantrOpica e social.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
püblica, razão por que esperamos a anuência dos nobres pares a concessão
do titulo declaratOrio proposto.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 2.674/98, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja

encaminhado pedido de informacães ao Secretário da Justica sobre a
situacão dos advogados que exercem a função de Defensores junto as
unidades do sistema penitenciário do Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

NO 2.675/98, do Deputado Ibrahim Jacob, socilitando seja formulado apelo
aos Secretários da Fazenda e da Educacão, corn vistas a que cumpram o que
determina a Lei n° 12.425, de 27/12/96, regulamentada pelo Decreto n°
38.886, de 1 1/7197. (- A Comissão de Educacão.)

NO 2.676/98, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado , ao Secretário de Agricultura e ao Diretor-
Geral do IMA, corn vistas a que se autorize a cornpra de sementes
desenvolvidas pela EMBRAPA e pela CODETEC aos produtores de algodão
do Triângulo. (- A Comissão de Politica Agropecuãria.)

Comunicaçöes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacães dos Deputados Paulo

Schettino e Maria Olivia (2).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, profissionais da imprensa que cobrem as atividades desta Casa,
pUblico em geral, mais uma vez nos deparamos corn atos do atual Governo
que, na meihor das hipóteses, nos colocam em düvida sobre a lisura e a
seriedade na realização dos negócios pUblicos na atual gestão.

Foi publicada no "Minas Gerais" do ültimo dia 3 ata de Assembléia Gera[
Extraordinária da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIC -, por
melo da qual tivemos a comprovação da Iiberação de R$1.500.000,00 para a
empresa de publicidade SMP & B, tendo em vista o patrocInio do Enduro da
Independência, realizado no ültimo fim de semana. Já tomamos
conhecimento de que essa empresa pertenceu ao Sr. Clésio Andrade,
candidato a Vice-Governador da chapa de Eduardo Azeredo.

0
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Vou continuar a minha denüncia. Em que pese a importância do citado
evento esportivo Para 0 desporto e 0 turismo de nosso Estado, cuja avaliaçao
exata airida está por ser realizada, chama-nos a atençao a ausência de
motivoS para se priorizar tal evento esportivo em detrimento de tantos outros
de signficado social mais amplo, como também não fica bern clam em que os
ramos hoteleiro e de turismo estäo sendo realmente beneficiacios.
PerguntamO-nos, entào: quem realmente está sendo beneficiado corn volume
de recursos püblicos tao elevado? Quem foi beneficiado corn esses
R$1.500.000,00 liberados pela COMIG?

Vamos recordar: a empresa beneficiada corn esses recursos é a SMP & B,
que realiZa 0 enduro e esteve a frente da carnpanha de Eduardo Azeredo em
1994.

A COMIG, cujo Presidente é 0 coordenador da carnpanha de Azeredo,
resolve, mediante Assembléja Geral, repassar dinheiro, rnuito dinheiro, para
uma das empresas que fez a propaganda do candidato Azeredo em 94.

Näo ha qualquer comprovaçao desse Custo liberado. Pelo contrário, as
informacOeS que tern chegado ao nosso gabinete dão conta de que o valor
total do evento seria ate dez vezes menor que o valor desembolsado pelo
Governo. E notem que a COMIG não foi a ünica a patrocinar o enduro. 0
Banco do Brasil, o BH Shopping, a Honda, a Lubrax e a COPASAMG, entre
outros, patrocinaram a disputa. Será que esse enduro é tao caro? Será que
as outras empresas também arcaram corn R$1.500.000,00? Afinal, como a
COMIG encontrou tanto gasto para patrocinar?

Por outrO lado, ficamos a indagar se a situaçâo da COMIG é tao boa, tao
sOlida, tao pujante que lhe permita patrocinar, corn R$1.500.000,00, urn
evento cujo alcance, embora notOrio, e absolutarnente limitado. Alias, não e
de hoje que estamos de olho nessa empresa. Pensamos, também, no
discurso daqueles que pregam a Preponderância da iniciativa privada e o
dominio do mercado em nossa sociedade. Não seria 0 caso de, pelo menos,
questionarmos essa estatizaçao do Enduro da Independéncia?

Ainda neste caso, é importante salientar que a empresa largamente
beneficiada - e não é a primeira vez -, além de prestar serviços de
propaganda a Azeredo e ao Governo, pertencia, ate recentemente, ao Sr.
Clésio Andrade, não por acaso o candidato a Vice-Governador na chapa de
Azeredo. E, ainda, uma histOria mal contada a questao do controle da SMP &
B e da DNA, duas empresas que participaram da campanha de Azeredo em
94 e que, posteriormente, corn dificuldades financeiras, teriarn sido salvas por
contratos corn 0 Governo e, especialmente, pelo Sr. Cléslo, que comprou a
SMP & B em momento delicado da ernpresa. Essa empresa,
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espetacularmente, senão improvavelmente, consegulu, em urn curto espaco
de tempo, se capitalizar, retomar o controle das mãos do born Cléslo e ainda
adquirir a DNA. Devemos rnencionar que todas as pessoas do meio
publicitário corn que pudemos fazer contato ontem e hoje foram unânimes em
afirmar, em "off', que essa histOria é, no rninimo, mal contada, parecendo
certa a presença de Clésio Andrade nas empresas.

Queremos, portanto, saber ate aonde vai esse caso. E nossa obrigação
enquanto parlarnentar e e direito do povo mineiro. Estarnos falando de urn
Governador candidato a reeleição que ainda tern sobre si o peso de urn
processo por abuso de poder econôrnico nas Ultimas eleicoes. Será que
Azeredo gostou tanto dos rnétodos de Hélio Garcia em 1994 que os está
repetindo?

Não estarnos aqui formalizando uma acusação, estamos apresentando
documentos sobre essa transferência de R$1.500.000,00. Apenas estamos
juntando fatos. Por isso, protocolamos hoje, na Cornissâo de Administracão
Ptblica desta Casa, requerimento convocando a diretoria da COMIG, para
que, se 0 Sr. Carlos Cotta estiver licenciado, seu substituto venha aqui, pois
nâo ficou explicado aquele edital de Iicitaçäo de exploração das termas de
Araxá, através do Grande Hotel de Araxá, de cujos prejuIzos o Estado será
urn sôcio.

Esperamos que a direção da COMIG e o próprio Governo nâo se furtem a
dar explicacöes de seus atos. A necessidade da presenca de Carlos Cotta e
dos dernais Diretores nesta Casa, antes das eleicöes, decorre do imperativo
de rnoralidade que deve nortear os atos da administração pCiblica. 0 uso da
máquina piblica para beneficiar interesses privados é parte de nossa pior
tradição politica, que deve ser extirpada de nosso Estado. Ha, nesse caso,
indIcios de favorecimento a determinados interesses particulares.

0 fato de a Casa estar vazia e de as Deputados, as vezes, não estarern
vigilantes nâo significa que aceitaremos essas falcatruas. Vamos, ate o Ultimo
minuto, fiscalizar os atos do Governo ou de quem quer que seja, pois esse é
o nosso papel enquanto parlarnentar. E eles nos devern essa explicação, pois
R$1.500.000,00 foram transferidos para uma ernpresa particular, Clue tern
corno socio majoritário o Sr. Clésio Andrade, que hoje é Vice-Governador, a
fim de beneficiar o Enduro da lndependência. Precisamos parar corn esses
beneficios. Ha pouco tempo, tivemos outro Secretário de Estado liberando
quase R$1.000.000,00, para se trazer aqui a seleção brasiieira. Esse nao é a
papel do Estado, que deve estar a serviço do coletivo, da maloria que
necessita de polIticas sociais: habitação, saneamento básico, etc., ao invés
da corrupção existente.
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Aguardamos aqui a presença dos Diretores da COMIG, que tern sido uma

empresa laranja para beneficiar poilticas de falcatruas e candidatos corruptos.
o Deputado Alencar da Silveira Junior (Em aparte) - Corn esse

pronunciarnento de V. Exa., Deputado Marcos Heiênjo, ficamos boquiabertos
corn a situacão e lembrarnos que nao é urn enduro, mas é duro vermos essas
atitudes. Mas V. Exa. fez também colocacoes sobre a Sr. Clésio Andrade e ja
o está considerando como Vice-Governadar, sendo que ele é apenas
candidato ao cargo de Vice-Governador. Porém, corn certeza, teremos o
Vice-Governador da chapa de Patrus Ananias.

o Deputado Marcos Helêrüo - Realmente, cometi urn erro, falel Vice-
Governador, mas é urn candiciato ao cargo de Vice-Governador, e esperarnos
que não se eleja, pals, se já começou dessa forma, imagino o que não será
transferjdo para esses grupos, corn esquemas armados, que privatizam urn
BEMGE par cerca de R$400.000.000,00 e gastarn, da mesma forma,
R$1.500.000.000,00 corn a CREDIREAL E nesse ponto que sobra dinheiro
para a campanha, e, por isso rnesrno, digo que näo tenho rnais estOmago
para tolerar esse tipo de polItica.

Não agüento mais ficar nesse ambiente, aceitando esse tipo de corrupçao.
Vou me despedir da vida püblica coma Deputado, mas estarei, coma
advogado, acompanhando aquilo que for necessárjo. E reairnente asqueroso
depararmos corn casos coma esses, que dificilmente serão apurados. As
campanhas são milionárias, pois hoje a poder econOmjco está ganhando as
eleiçoes. Não existem mais a ideologia e a preocupacao corn projetos socials;
as e!eiçôes são ganhas par aquele que compra votos, que tern poder
ecanômjco para comprar cabos eleitorais e fazer gastos enormes, mas o
dinheiro sempre vem do pobre contribuinte. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a pa!avra, o Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, especialmente

a Deputado Alencar da Silveira Junior, urn dos propanentes da criação da TV
Assernbléia. Ontern esta Casa viveu urn momento Impar. A noite de ontem,
dia 8 de setembro, foi, para esta Casa, urn momento de reflexao, de
meditacao, mas tambérn urn momento de protesto e de indignaçao. Foi
também urn momenta de solidariedade urn momenta de encontro de rnuitas
geraçaes, que lutaram e lutam par justiça; foi urn momento de resgate da
história.

Ontem tivemos, nesta Casa, a lancamento do iivra do Prof. Michel Marie Le
Ven sobre a vida do ex-Presidente do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e
ex-Deputado Estadual Dazinho, José Games Pimenta. 0 titulo do livro é uma
provocação: "Dazinho, urn Cristão nas Minas". Este parlamento orgulha-se de
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ter na sua história esse cristäo da Acão Católica Operária, urn sindicalista, urn
homern que é uma legenda em Minas Gerais, coma Deputado Estadual.
lnfelizmente, ern abril de 1964 esta Casa não agiu como Poder, não teve
autoridade, pois meia dUzia de coronéis e de capitães aqul vieram e
determinaram que Dazinho não poderia mais ser Deputado, pals era inimigo
do regime, da ditadura que se implantava no Pals. Junto corn Dazinho foram
cassados as Deputados Riani e Bambirra.

Esse livro, "Dazinho, urn Cristão nas Minas", resgata essa histOria, resgata
a vida de Dazinho, sua infância pobre na zona rural, sua luta pela
sobrevivência, sua ascensâo coma grande Ilder e dirigente sindical dos
mineiros. 0 livro rnostra a sua passagern por esta Assembléia, época em que
nunca se esqueceu de suas origens, pois, pela manhã, Dazinho vestia seu
rnacacão e descia no inferno da Mina de Morro Veiho; a tarde, aqui estava,
coma Deputado Estadual, no prédlo da Rua Tamoios.

Dazinho nunca se esqueceu de seu compromisso evangélico, de seu
compromisso de cristão, que a impulsionava para a luta, para assumir a
compromissO radical corn as trabalhadores. 0 livro registra tambérn todo o
perlodo posterior a cassação de Dazinho, a prisão, as horrores da prisão na
ditadura militar, tempos que esperamos não voltern a existir. Relata a
reconstrução de sua vida, a rnilitância no Partido dos Trabaihadores. Não dna
que mostra urn rnornento triste, mas urn momenta sublime da vida de
Dazinho, quando, ha cinco anos, sofreu urn grave acidente, que o deixou
imobilizado em seu leito. Digo urn rnornento sublime porque, mesrno no leito,
nesses cinco anos, Dazinha teve a coragem, a ousadia e a grandeza de tirar
dai licöes de vida. De forma apropriada a livro compara Dazinho corn Jo, da
Biblia, corn a sofrirnento de JO, alguém que não aceita a sofrimento corn
resignação, rnas luta. Jo lutava ate contra as inditosos enviados de Deus, que
queriam faz6-lo submisso naquele sofrimento. Nessa luta, Dazinha, de seu
leito, vem dando liçoes a todos que Ia a procurarn, liçOes profundas.

Destaco alga especial nesse livro, que perpassa toda a histOria, sintetizada
no capItulo final, que e provocante par mostrar a retorno de Dazinho ao seu
lar nesses cinco anos. 0 tItubo é "Ao encontro do Pai". Coma seu fllho, Marcos
Games Pimenta, registra nesse capItubo final, "a caso do pai é a seguinte, é a
que o Jorge fabou: ele era urn hornem para ser do rnundo". E depois Marcos
conclui: "agora ele voltou para ser urn homem da gente". Mas Dazinha
continua sendo cidadão de Minas, cidadão do rnundo, lutador pelas grandes
causas de direitos humanas.

Meu gabinete fica feliz par ter participado do projeto do livro de Dazinho, par
ter participado na ajuda a prôpria pesquisa sobre a vida de Dazinho, par ter
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articipado da ediçao, dos custos da gráfica da edicao do material. Ficarnossatisfeitos por isso, porque podemos, de aiguma forma, usar Os vastos epolpudos recursos que aqui recebemos para causas nobres como essa, queregistra a histOrja do Brash.
Gostaria de registrar aqui o que dissemos numa 

apresentaçao que faço naorelha do livro: "nâo posse deixar de 
contextualizar as acöes de Dazjnho

neste momento crucial da realidade brashjeira Sua praxis coerente é
atualIssima, sua Vida e obras são exemplos de como 

combater oindividualism0 ex
acerbado a exclusão e a exploraçao do homern pelohomem, onde Os mecarlismos mercadologicos e financeiros sufocam aspráticas de SOljdarj
edade e cidadanja Dazinho é o exemplo vivo da coerénciacristã, que e libertadora, comprometida e engajada e que luta contra 0 mundosubmerso do neoliberalismo escravizador e escravizante" Dessa formaconcluImos riossa apresentaçao do livro do companheiro Dazinho.

Ao mesmo tempo, quero anunciar a Casa que o livro contém urn anexo que
e urn projeto de lei. Como o livro foi lancado ontem, estou dando entrada corno projeto de lei que foi protocolado hoje, e é o seguinte (-Lé:)

"Atualiza a pensão especial de ex-Deputados cassados e concedeindenizaçao A Assernbléja Legi
slativa do Estado de Minas Gerais decreta:Aft 10 - 

A pensão especial de que trata a Lei n° 11.732 de 30 de dezembro
de 1994, concedida aos ex-Deputados Clodesmjdt Rianj, José GomesPimenta e Sinval Bambirra, passa a equivaler ao vencirnento rnensal dosDeputados Estaduajs"

Trata-se do reconhecirnento desta Assembléja ao abrir Os seus arquivos,de que essas cassacaes foram politicas. Se ha o reconhecimento de que acassacao dos trés Deputados fol polItica e de que houve 
submissão epersegujcao uma das forrnas de reconsiderar é atualizar essa pensão, quehoje e de pouco rnais de R$1.00 00 Assirn, poderja passar a ser deR$6.000,00 Estou apresentando urn requerimep0 junto a todos os LIderesp

artidárjos e espero que ate as próximas eleicoes esse projeto seja votadocorn urgencia urgen
tissima. Conto corn a presença de urn nümero major deDe

putados, ate as eleicoes para que esse projeto tenha tramitacao rápida.Em seu art. 20, o projeto determina o seguinte-
"A Assernbléja Legislativa do Estado de Minas Gerais concederé aos ex-Deputados a que se refere o art. 1 0 indenizacao equivalente ao vencirnentoatual dos Deputados Estaduais, rn ultipllcado pelo nürnero de mesescompreendidos entre a data da cassacão de seus 

mandatos e o términodaquela Iegislatur"

Todos sabemos que o Sinval, o Riani e o Dazinho tiverarn dois anos de
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seus mandatos abortados. Assim, nada mais justo que, atualizando a
indenizacao aos valores de hoje, a Assembléia pague o equivalente a esses
dois anos. A abertura dos anais da Assembléha e da ata das reuniöes de
cassacão permite hoje concluir que realmente a cassacão tern que ser de
alguma forma, no mInimo, reparada por esta Casa. Assim, a Casa aprenderá
que mandato dado pelo povo não pode ser cassado por qualquer "milico" de
plantão, como tmnharnos no perlodo da ditadura. Essa indenizacão seria urn
reconhecimento desta Casa ac, que representa o Dazinho.

Esperamos coritar corn o apoio de todos Os Deputados para a divulgação
do livro "Dazinho, urn Cristão nas Minas", do Prof. Michel, como também do
apoio de todos para uma aprovação rápida desse projeto, que, espero seja
aprovado ainda nesta legislatura, porque foi nela que Os Deputados tiveram a
coragem de abrir as atas secretas da reunião de cassação. Seria urn
reconhecimento aos Deputados desta legislatura e a esta Casa, se essa
medida fosse tomada.

Outro assunto que nos traz a tribuna é a questão da Ouvidoria de PolIcia.
Ontem, as ii horas da manhã, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
do Governo do Estado, por meio de urn projeto aprovado pela Assembléla
Legislativa, transformando-a ern Direitos Humanos, tomou posse o prirneiro
Ouvidor de Poilcia de Minas Gerais, Dr. José Roberto Rezende. Antes
gostaria de agradecer, porque durante trés anos lutamos pela implernentação
da Ouvidoria. Nesse perlodo, contamos corn o apoio da assessoria coletiva
do PT, da assessoria do gabinete, da Casa e, finalmente, corn a colaboração
dos Deputados.

o Governador, em setembro do ano passado, havia sancionado na Integra
a Lei n° 12.622. No entanto, ficamos cerca de urn ano sem que houvesse a
posse do Ouvidor. Sabemos que o problema foi o "lobby" dos cornandos das
duas polIcias, que não queriam a posse do Ouvidor. Essa questào foi
vencida. E de se louvar a açäo da Cornissão de Direitos Hurnanos da
Assembléia, tendo a frente o Deputado João Leite, para que a lei realmente
entrasse em execucão.

Ontem o Ouvidor tornou posse. A Ouvidoria já tern sede, e na prOxirna
semana haverá urn telefone para receber as denCincias. Desejarnos sucesso
a Ouvidoria e que realmente cumpra o seu papel de ajudar a criar uma policia
cidadã e comprometida corn os direitos humanos em Minas Gerais. Concedo
urn aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (Em aparte) - Obrigado, Deputado Durval Angelo.
Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar V. Exa. por esse projeto
tao importante que se torna lei. Tive a oportunidade de acompanhar a posse

i
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Gerais, hoje, tern urn endereço para reclamar- de qualquer abuso, de qualquer
violéncia por parte da poRcia. Temos mais urn local para exercer a defesa da
liberdade e da democracja

Queria também parabenizar, além de V. Exa., a Assembléja Legislativa, Os
Consultores, os funcionárjos da Assembléja Ontem, na posse do Ouvidor,
pudemos constatar várias iniciativas partidas da Comissão de Direitos
Humanos desta Assembléja, corn a constante ajuda de seus Consultores, dos
Assessores, que procederam a uma verdadejra transforrnacao na questào da
segurança do sistema penitencárjo em Minas Gerais. Ontem pudemos ouvir
da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e da Secretaria Adjunta de
Direitos Hurnanos sobre a transferêncja de presos, em dois anos, para a
sistema penitencjárjo deixando a Poilcia Civil livre para seu trabaiho nas
ruas. Constatarnos várias vitOrias da Assembléja Legislativa, que, junto corn a
sociedade, auvindo a sociedade, pOde apresentar essas leis, todas agora
sancionadas, mudando aquele quadro que tlnhamos. Sabernos que
precisamos de muito mais, mas, sem dUvicia, a Assembléja tern dado uma
grande contribuiçao para a dernocracia, para as direitos humanos, para a
liberdade no Estado de Minas Gerais. Obrigado e parabéns, Deputado Durval
Angelo.

o Deputado Durval Angelo - Agradeço a aparte do nobre colega. Sabemos
que, se o Poder Legislativo quiser atuar na sua funçao constitucjonal que é a
de fiscalizar e legislar, não tentando outros atalhos, terá a reconhecimento da
sociedade, corno V. Exa. bern registrou. Obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Alencar da Silveira Junior.
o Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores e senhoras, a que me traz mais urna vez a esta tribuna é a
necessjdade de fazer urn apelo, ern name do povo belorizontino ao Sr.
Presidente da BHTrans, Sr. Antonio Carlos Pereira, ao qual eu dizia, no ültimo
debate sabre o trânsito realizado nesta Casa, que Belo Horizonte iria parar. 0
Sr. Carião disse que Belo Horizonte era rnuito grande, rnuito maior que
qualquer pretensão e que não teria prablemas de trânsito, porque já estavarn
sendo resolvidas. lsso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fol ha seis meses, e o
que vemos hoje, em Belo Horizonte, é urn verdadejro caos. Belo Horizonte
no vai parar, porque ja parou. Hoje, a partir das 18 horas, ninguém transita
no centro e nas principais avenidas da cidade. Agora, neste exato momento,
as 1454rn1n., existe urn grande congestionamento ern plena Av. Afonso
Pena. 0 Sr. Carlâo tern que tornar alguma pravidéncia. 0 Dr. Celia de Castro
precisa fazer algurna coisa. 0 problema agravou-se ainda mais depois da
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licitaçäo do transporte püblica, do transporte coletivo.

o Deputada Irani Barbasa (Em aparte)* - Permita-me urn aparte. E so nãa
se esquecer de pedir ao Pericles Ferreira para trazer a Providëncia da terra
dele, ande existe uma cachaca corn esse name. Vacês vão tamar bastante
dela e ficarão satisfeitos.

o Deputada Alencar da Silveira JUnior - Tenha a certeza absaluta de que
quem cuida do trânsita de Bela Horizonte, coma a Sr. Carlão, sO pade estar
tarnanda Providência, ha muita tempo. E essa Providência que ele está
tarnanda, parque para se assentar all, para fazer alguma coisa e dirigir urn
órgäa coma aquele, da rnaneira coma está senda dirigida, sO pade ser assim.

Mas, valtando, entãa, aa que eu dizia, desde que a licitacão do transporte
pUblico foi propasta em Bela Horizonte: you deixar bern clara que não sou
contra a Iicitacäo para a transparte publico, mas acha que Belo Horizonte não
precisava de licitaçâo da maneira coma fai feita. Penso que paderia ter sida
irnplantado urn nova sistema, fazenda-se primeiro na regiãa do Barreiro,
depois na regiâo de Venda Nova... Conheço bern Bela Horizonte, sou
Deputada de Bela Horizonte. Bela Horizonte tern urn Deputada, que é a
Deputada Alencar da Silveira JUnior, porque trabalha aqul em Bela Horizonte,
continua fazenda a minha politica aqui na Capital mineira e quero deixar bern
clara que Bela Horizonte precisa, sem dUvida nenhuma, de obras no sistema
viário. Bela Horizonte precisa da ajuda do Governador Eduardo Azereda.
Dizem: "Ah, mas está fazenda a PROSAM, está abrinda várias avenidas".
Acho que sirn, a Governa do Estado está indo aa lugar certo, está
calabaranda; agora, cabe a Prefeitura fazer a sua parte. Mas onde está a
dinheira, ande estão as R$56.000.000,00 que foram arrecadados e seräo
arrecadadas mensalmente corn as Onibus que transitam em Bela Horizonte?
A que haras a Sr. Celia de Castro vai parar, pensar e dizer: "E a partir de
agora"? Será que ele está pegando a dinheira que está recebendo dos
empresárias do transporte e colocanda em autro departamento da Prefeitura?
E a mais grave que temas de lernbrar agora e que a dengue está valtanda a
Bela Horizonte e a Sr. Celia de Castro nãa está tomando providências, mas
sabre a dengue you falar em outra hora.

Corn certeza, coma Deputado Estadual de Bela Horizonte, coma Deputado
votado em Bela Horizonte, tenha de fazer este apelo, aqui da tribuna desta
Casa, ao Sr. Celia de Castro e ao Sr. Carlãa: Bela Horizonte, Sr. Carlão, nâa
está parando, Bela Horizonte ja parou. 0 prablerna do trânsita tern de ter
alguma saluçãa. Tenho a certeza absoluta de que está na hora de camecar a
pensar e a fazer algurna coisa. lmplantar urn nova sistema de transparte, que
cam certeza 6 necessário. Se deu certo num lugar, vamos fazer em outro?
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Eduardo Azeredo era Prefeito;
de transportes. Par issa, não
eles estãa sendo feitos. Corn

abras e corn Patrus Ananias

336
Acho que a intenção é válida, mas a povo belo-horizontjno não agüenta mais.
E taxa alta da BHTrans, taxa disso, taxa daquilo, e a povo não está vendo
nenhurna meihoria.

0 Deputado Marcos Helénia (Em aparte) - 0 Deputado Alencar da Silveira
JUnior, que realmente é urn Deputado de Belo Horizonte, que foi Vereador e
acompanha corn muito zelo os problernas de Belo Horizonte, ha de convir que
a nossa Capital cresceu assustadoramente. Hoje ela é uma das, vamos dizer,
maiores cidades da America. Dizem que Salvador tern uma população urn
pouco rnaior, mas Belo Horizonte, economicamente, é a terceira Capital do
Pais. E nos 100 anos de Belo Horizonte, corn certeza 90 anos se passararn
sern que fossem feitos investimentos no setor viário, tanto é que a Capital fol
projetada para ficar ao entorno da Avenida do Contorno, mas se expandiu
assustadorarnente. E born lembrar que numa pesquisa recente de Orgãos
internacionais, Belo Horizonte ficou colocada coma uma cidade em que a
rnaior problema não era a trânsito, mas a saUde, e que a trânsito não era
caOtico como na rnaioria das Capitals brasileiras. Isso foi publicado pelo
"Estado de Minas" e por vários jornais.

Entâo, temos percebido investimentos, coma a troca de semáforos,
intervençoes nas principais vias, coma no caso da Avenida Cristiano
Machado, que fol profundamente recuperada; da Avenida Amazonas; e da
Avenida Afonso Pena, que ficou corn várias alternativas de trânsito para quern
vai para a Zona Su!; na Zona Norte, no Coraçao Eucaristico, aquele fluxo da
Universidade Catôlica ja está solucionada. 0 que temos vista são grandes
investimentos. Houve ate urn Deputado, cantrária a posição do atual Governo
Municipal, que disse que ate se deu ao luxo de alugar au adquirir urn
helicOptero para fiscalizar rnelhor a trànsito.

Então, investimentos estäa sendo feitos. Esse prablema está sendo
acompanhado de uma maneira rnuito séria, mas a trânsito continua
problernática, porque a volume de carros aurnentou absurdamente e as
pessoas não priorizam a coletivo.

Também e preciso terminar - ista, sim, é mérito do Gaverno Federal - a
canstruçao do metro em Venda Nova. Quem passa par ali ye que as obras
estão em andamento. Alias, rnuitas pessoas a criticarani, por ele ser de
superficie, mas Ii, uma reportagem, que, na cidade de Bordeaux, na Franca, a
metro também é assim.

Investimentos estão e väo continuar sendo feitos, e vemos urn esforço
muito grande nesse sentido, sO que dos Ultimos dais Governos: a de Patrus
Ananias e a de Celia de Castro.

0 Deputado Alencar da Silveira JUnior - Tive a opartunidade, Deputado

Marcos Helênio, de ser Vereador quando a
desde aquela épaca, ha prajetas na area
concorda quando V. Exa. diz que so agora
Eduardo Azereda tivernos, sirn, algumas
também.

No entanto, hoje, é muito o dinheiro rnensalrnente arrecadada, mas
pequeno o investimento. Talvez o dinheira do transparte esteja sendo
aplicada em outra setar, coma, par exemplo, a saUde. Ha canteiras sendo
abertos, faixinhas sendo pintadas, placas colocadas, mas obras de volume,
em Bela Horizonte, nâo existem. Par issa nâo cancorda corn V. Exa. quando
diz que investimentas estãa acontecendo.

0 pavo belo-horizantina, que acompanha a dia-a-dia desta Casa, se esta
falando que investirnentos existem, corn certeza está. Estamas precisando de
grandes obras no sistema viária, de solução imediata. Bela Horizonte já
parou? ja parou. Estau repetindo a que a taxista fala, o motorista fala, a bela-
horizontino fala.

Par ser votado em Bela Horizonte, corn urn carinha especial, peca ao Dr.
Célio de Castro urna colaboração urgente. Haje, é preferivel andar a pé. Se
urna pessoa chegar a Lagainha, as 6 haras da tarde e descer do Onibus, ye
urn grande corredor de Onibus. Padera subir nos tetos desses e andar par
cirna deles, que vai chegar ao Centro da cidade, porque fica urn ônibus
colado no outra.

Se a sistema viário está confusa, está na hara de se calocar em prática o
projeta que deixei na Câmara Municipal, a BH-Bus, que são terminais urbanas
e ônibus articuladas. Acha que a retarna tern que sair dali. Não adianta urn
ônibus sair de Venda Nova e gastar 5 rninutas para chegar a Lagainha, mas
gastar 1 hara da Lagainha ao Centro. Precisamos de novas alternativas para
o sistema de transportes. A BHTrans está tentanda irnplantar a BH-Bus, mas
não adianta fazer a canfusão que fizerarn corn as Onibus. Hoje, h6 muitas
pessoas reclamando.

Vou trazer uma lista de mudancas que precisarn ser feitas imediatarnente;
as names das lacalidades que estäo sern Onibus e, antes, passuiarn
transparte adequada; as names de várias linhas de Onibus que precisarn ser
mudadas corn maior seriedade, porque seriedade existe, sim. SO estou
voltando a falar sabre esse assunto, porque a Carlão, desta tribuna, deste
rnicrofone, disse, ha seis rneses, que eu estava fazendo terrarisma. E eu
respondi: Belo Horizonte vai parar. Carlãa, Bela Horizonte precisa de algurna
soluçãa.

Mas ele cantinuava afirmando que este Deputado fazia terrorisma e haje ele

FIR
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deve pensar: nossa, que besteira eu falei. Porque o povo belo-horizontino
está vendo que a cidade nâo vai parar, ja parou!

Precisamos, corn urgéncia, de obras no sistema viário. Falo isso porque sou
Deputado Estadual eleito por esta cidade, faco politica em Belo Horizonte e
me preocupo corn ela. Sou Deputado de Belo Horizonte e, se eu nâo fizer
esse apelo, poucos o farào. Belo Horizonte, na época de eleição, sempre vira
uma terra de todo o mundo. Todos os 77 Deputados desta Casa buscani e
tern voto em Belo Horizonte, e, por isso, volto a falar que a responsabiljdade é
nossa e näo so minha. E de Francisco Ramalho, Marcos Helênio, Gilmar
Machado, Durval Angelo, enfim, de todos nôs. Todos nos, Deputados desta
Casa, estamos Compromjssados corn Belo Horizonte, porque, na hora de
buscar o voto, todos vérn aqui e buscam, mas, na hora de ajudar, nâo é sO
ajudar Ia na sua região onde é majoritário; tern que ajudar Belo Horizonte,
sim. A cidade pede socorro, senão varnos continuar parados.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Boa-tarde. Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, ocupo a tribuna nesta
tarde para falar de urn assunto extrernamente grave e que deve ser tratado
corn seriedade e atençâo por aqueles que defendem de fato - como falava
anteriormente a Deputado Alencar da Silveira Junior - Os direitos do povo
mineiro.

o que trago a vocés é a prestaçao de contas feita pelo Governo de Minas,
Dr. Eduardo Azeredo, junto ao Tribunal de Contas do Estado. Agora, ela se
encontra na Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orcarnentaria e,
lamentavelmente em virtude do processo eleitoral, está parada. Então,
vamos ter de votar esse orcamento, de afogadilho, no final do ano, sem uma
análise mais profunda.

Mas, estudando a balanço, quero destacar trés pontos que me charnaram a
atencäo dessa prestaçâo de contas e que trazem várias explicacoes do
Governo, que, no rneu entendirnento, são incorretas e, ao mesmo tempo,
apontam uma série de irregularidades.

Varnos ao primejro ponto: o Estado de Minas contratou, no ano de 1977,
novas dividas. Como o Governador foi a televisão dizer que não fez nenhuma
nova dIvida se, na prOpria prestaçâo de contas que ele faz ao Tribunal de
Contas, ele coloca que fez novos empréstimos? Então ou ele está enganando
o Tribunal de Contas, e se foi isso, cabe " impeachment" ou ele está mentindo
para a povo rnineiro no programa eleitoral - novas dividas junto a instituiçOes
bancárias, conforrne registra o dernonstrativo do serviço da divida a pagar,
constante na página 27 do balanço geral da adrninistracao direta. Eu falo, e é
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sO pegar a balanço e conferir na página 27.
Nesse demonstrativo, fica evidente que o saldo em 31/12/96 era de

R$21.100.000,00, passando para R$70.800.000,00 em 31/12/97. Portanto
houve urna elevaçao do serviço da divida a pagar, significando a contratacao
de novos empréstirnos.

No entanto, conforrne a Resolucão no 69, de 1995, do Senado Federal, que
fixa critérios para a realizacao de novas operaçOes de crédito, o Estado de
Minas Gerais não apresentava as condicoes necessárias para atendimento a
esses critérios, portanto não poderia contrair mais empréstimo dessa
natureza.

A Resolução n o 69, de 1995, do Senado, prevé que o Estado não pode
dispender, corn o pagamento de amortizaçOes, juros e demais encargos, mais
do que a margem de poupanca real, Cu 16% da receita lIquida real. Houve,
assim, urn flagrante desrespeito e descumprimento, por parte do Governo de
Minas Gerais, dos critérios previstos na citada Resolucão.

Segundo ponto: o balanco de 1997 apresenta urna nova conta - aquelas
invençOes do Secretário João Heraldo - que leva a rubrica de Fundos de
Recursos - Unidade de Tesouraria. 0 movirnento do exercicio apresenta
inscricöes da ordem de R$635.400.000,00 e baixas de R$379.900.000,00,
ficando para este ano urn saldo ou urn débito de R$255.400.000,00. Não
enteridemos essa conta. Não sabemos o que ela significa na contabilidade
normal. E na previsäo do orçamento que o Estado manda não ha nenhuma
rubrica corn relação a essa conta. E urna conta nova do Governo, da ordem
de R$255.400.000,00, que ninguém sabe explicar, e o Governo nâo explicou,
no balanço que enviou para o Tribunal de Contas, aonde foi parar esse
dinheiro. Entrararn R$635.400.000,00 nessa conta que o Secretário João
Heraldo abriu em separado. E ele so deu baixa de R$379.900.000,00. Está no
balanço que está na Cornissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Vamos exigir urn debate mais profundo sobre isso.

De acordo corn o relatOrio, essa conta inclui o total de recursos dos Orgãos
e das entidades da administração püblica que são adrninistrados pelo

0 Tesouro do Estado.
E
	 Pois bern, senhoras e senhores, a explicaçào não esciarece a origem, muito

menos o destino desses recursos. 0 fato é que esses recursos são
0 classificados como vinculados, devendo ser repassados as entidades e aos
0 Orgãos do Estado irnediatarnente. 0 Tesouro Estadual está retendo tais

recursos, o que pode configurar irregularidade e ilegalidade. Havendo
mudança de Governo o Estado terá que saldar esse valor, o que implicará
atraso no pagamento dos servidores püblicos em pelo menos urn més. Então



wp-

-	 340o Estado está fazendo indevi
damente retençao de recursos que deveriarn

estar indo ou para municipios ou para entidades que vém do GovernoFederal Esse é urn fato extremamente grave que consta no balançoapr
esentado ao Tribunal de Contas e é uma irregularidade, 

inclusive apontadapelo Tribunal de Contas.

Terceiro ponto: o balanco do Estado não esciarece qual foi o destino dadoaos recursos obtidos c
orn a alienaçao das acoes da CEMIG. Foramarrecadados R$951.200.000,00 corn a venda das acoes ordinárjas eR$258.700.000,00 c

orn as acoes preferencjajs Não ha qualquer explicaçaona prestaçao de contas do Governador Eduardo 
Azerecjo sobre a destinaçodesses recursos

Vejarn bern, as acoes da CEMIG foram vendidas por mais de 
1 biIho, e oGovernador Eduardo Azeredo no ano passado, na prestaçao de contas para

este ano, não disse onde foi Colocado urn centavo desse recurso das acOes
da CEMIG. Isso é muito grave. Isso e muito s6rio. Varnos exigir explicaçsna Comjssào de FiscaIizao Financeira e Orcamentaria Queremos saber
onde o Governador colocou esse dinheiro obtido corn a venda de urnp
atrimônio de Minas. 0 povo tern o direjto de saber onde o 

Governador estág
astando esse dinheiro 0 Tribunal de Contas ja deveria ter informacoessobre esse recurso

Portanto estarnos diante de uma situacao critica. 0 Governo de Minascontrai empréstimos de forma irregular, falta corn a 
transparéncia e manipulasabe-se corno, recursos que 

deveriarn ser imedjatarnente repassados a
Orgos e entidades da adrninistracao Püblica, o que COnstjtuj graveirreg

ularidade, e, como se no bastasse a incompeténcia 
adrnin jstrativa játao claramente demonstrada nesses quatro anos, vende as acaes da CEMIG,

urna empresa sOlida e que presta servicos 
inestimáveis aos rninejros e nãoexplica onde os recursos obtidos corn a venda foram aplicados

Esse é o governo de Minas Gerais. Esse é o Governo Eduardo Azeredo,urn amontoado de operacoes Sombrias, que precisam de uma explicaçao, ja.Não bastasse esta questao Clara de 
desobediéncia a lei, a populaçãobrasileira e, em es

pecial, a mineira terá pela frente uma surpresa altamentedesagradivel. 0 pacote econômico do Governo Federal já mostra o que vempor aI. A elevacao da taxa de juros 
promovida pelo Governo FernandoHenrique Cardoso impljca diretamente em urn aumento de R$1200000000na dIvida federal, urn nümero trés vezes maior que 

Os R$4.000.000,00 emcortes de d
espesas anunciados pelo Ministro Pedro Malan Vai cortar dinheiropara a agriculture as estradas e outros servicos, e sO corn elevaçao dos juros

aumentamos nossa divida em R$12.00000000 Varnos ter urn corte de
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R$4.000.000,00. Assirn, estamos tomando esse prejuIzo, apenas corn urn
decreto do Presidente Fernando Henrique, na ordem de R$16.000.000,00. 0
Presidente está nos dando esse prejuIzo corn esse decreto anunciado esta
semana por ele e pelo Ministro Pedro Malan.

Seguindo a nisca a receita do Fundo Monetário Internacional, o governo
eleva os juros, enchendo os cofres dos banqueiros e jogando pesado no corte
de despesas e no aumento de arrecadacão por via de aumento de tanifas. Em
ültima análise e definitiva instãncia, quern paga a divida da irresponsabilidade
governamental é o povo. No entanto, qua] é a estratégia de FHC? Manter em
banho maria tais medidas, anunciando-as somente apOs as eleicöes. Ou seja,
está sendo armada mais uma arapuca para a povo brasileiro. Tais medidas
tern reflexo imediato em Minas Gerais, uma vez que o Governo Estadual
segue a linha da subserviência ao Presidente da RepUblica.

Gostaria de lembrar aos representantes da imprensa aqui presentes, que
fazern a comunicação direta corn o povo mineiro, que foi justamente nesta
altura do ano, mais precisamente em outubno do ano passado, que o Governo
de Minas, seguindo a polItica federal, elevou a taxa do ICMS sobre o
consumo de energia elétrica de 18% para 30%. Quern está me ouvindo sabe.
Peguem a conta de Iuz de todos as mineiros e vejam que, hoje, pagamos uma
das taxas de ICMS mais altas do Brasil. Estamos pagando urna energia
extremamente cara, e isso e reflexo daquele pacote de outubro do ano
passado, do Presidente Fernando Henrique cuja aplicação em Minas Gerais
pelo Governador Eduardo Azeredo resultou em aumento do ICMS. Foi
tambérn nessa epoca que se elevou o valor do IPVA, corn grande trapaihada
feita pelo Secretário da Fazenda, Joäo Henaldo Lima, e por mim denunciada
nesta tribuna.

NOs, da Bancada do PT, estaremos atentos para barrar quaisquer medidas
nesse sentido que venham do Governo Eduardo Azeredo. Enquanto faz pose
de born moco na televisäo, esse Governo virtual, que faz urn "marketing"
escandaloso par um lado e age de forma timida e irrelevante por outro, está
arniando mais uma para as tnabalhadores mineiros. Espera apenas pelo fim
das eleiçöes para Iançar sobre suas cabecas rnais pacotes, deixando a conta
para a cidadäo que trabaiha e paga seus compromissos em dia.

Chega de abusos e arbitrariedades. Chega de doar dinheiro do povo para
as banqueiros. E por isso que estamos conclamando a populacão. 0 Governo
escondeu a crise enquanto pOde e hoje tern que assumir que ela existe e näo
e problema da economia mundial: ela é causada por sua incompetência,
porque ele deixou nosso povo, de forma irresponsável, desamparado,
despreparado para a cnise que todo mundo já sabia que viria.

W9
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342Montarnos urn pals para Os especuladores e largamos o povo na mao.
Agora, o povo vai pagar a conta dessa irresponsabilidade do Governo. Por
isso, em Minas Gerais, reafirmamos que ha necessidade de mudarmos o
Governo, corn Patrus Ananias para Governador e Lula para Presidente,
porque essa politica econOmica sO tern urn objetivo: sustentar e aumentar os
recursos dos grandes Bancos e, acirna de tudo, aumentar tarnbém a divida
social, ja que agora terernos cortes de investirnentos que iriarn beneficiar a
maioria do nosso povo. E fundamental essa mudança.

Estamos as vésperas da venda de outro patrirnôn po do povo, que é o
BEMGE. São mais recursos e mais entrega. Nunca tivernos urn Governo tao
entreguista corno este.

Assisti em Uberlàndia, corn tristeza, a urn 7 de Setembro esvaziado, em que
vimos que as pessoas estão perdendo a perspectiva de nacão, de povo
brasileiro, porque aqui o que vale são Os grandes especuladores
internacionais, é a entrega e a venda do nosso patrimönjo. Portanto, não ha
corno vislumbrarmos urn pals diferente.

Conclamamos todos aqueles que ainda sonham em construir urn Estado e
urn pals diferentes - primeiro para os brasileiros e depois, se possivel, para
ajudar os outros Ia fora, mas não o contrárjo - a fazer essa inversão, corn Lula
e Patrus. Muito obrigado.

Encerrarnento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuaçao dos trabalhos e encerra a reuniào, convocando
Os Deputados para a especial de arnanhã, dia 10, as 20 horas, nos termos do
edital de convocaçao, bern corno para a ordinária tarnbém de arnanhã, as 14
horas, corn a seguinte ordern do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na ediçao anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAQ ORDINARIA EM 10/9/98
Presidéncia do Deputado Tarcisio Henriques

Sumário: Comparecirnento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Corn pa recim en to

- Comparecern os Deputados:

Agostinho PatrOs - Anivaldo Coelho - Arnaldo Canarinho - João Leite - José
Braga - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Ronaldo
Vasconcellos - TarcIsio Henriques - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Tarcisio Henriques) - As 14hl5min, a lista de

comparecirnento não registra a existência de nürnero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
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Deputados para as reuniöes especiais de logo mais, as 20 horas, e de
segunda-feira, dia 14, as 20 horas, nos termos dos editais de convocacão,
bern como para a reunião ordinária de terça-feira, dia 15, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (-A ordern do dia anunciada serã publicada na edicão
de 15/9/98.).

ATA DA 24a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FI5CALIzAcA0 FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As dez horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramalho, Elmo Braz,
Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Sebastião Navarro Vieira,
José Braga, Sebastião Helvécio, Antonio Roberto, membros da Comissão de
Fiscaiizaçao Financeira e Orcamentária, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Rorneu
Queiroz, declara abertos os trabalhos, apOs o que é a ata da reuniäo anterior
lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tern por
finalidade apreciar os processos de prestacão de contas da aplicação dos
recursos liberados por esta Casa a titulo de subvenção social, auxilios para
despesas de capital e transferëncias a municIpios, nos termos do art. 3°, III,
da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa n° 1.524 e das demais
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuldos aos Deputados
Errnano Batista, Corregedor, Dilzon Melo, relator pela Mesa, e José Braga,
relator pela Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orçamentária, as quals,
em conjunto, verificando as prestacoes de contas, cada urn por sua vez,
ernitem pareceres pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Associação Apoio Desenv. Criança Gestante, Associação Comun. Arnparo
Crianças Carentes Bairro São Bento, Associacão Comun. Bairro Graças -
Santos Dumont, Associaçäo Comun. Bairro Vila São Joâo Adjacéncias,
Associação Comun. Jampruca, Associação Comun. das Microlocalidades de
Ipiranga, Cupirn, Barra de Santo AntOnio, Brejo Grande, Porteiras e Acude,
Associaçao Comun. Moradores Bairro Independência, Associacão Cornun.
Moradores Bairro Ponte Nova, Associação Comun. Rural Desenv. Limeira,
Associaçao Comun. Seara Luz, Associação Moradores Amigos Bairro Serra
Verde/Serrinha, Associação Moradores Amigos Vale Piracicaba, Associacao
Pais Amigos Excepcionais - Campina Verde, Caixa Escolar Bernardo
Vasconcelos, Caixa Escolar Dr. José Mesquita Netto, Caixa Escolar José
Marcus Cherem, Caixa Escolar Maria Lygia Ribeiro Silva, Centro Assistencial
Descobertense, Esporte Ciube Operário - Além Paraiba, Faculdades Unidas
Node Minas, Grupo EspIrita Legionários Maria, Nacional Futebol Clube -
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Abre-Campo, NUcleo Integraçao Social Regiao Norte Barbacena, Prefeitura
Municipal de Aracuai, Prefeitura Municipal de Baependi, Prefeitura Municipal
de Ilicinea, Prefeitura Municipal de Martinho Campos, Prefeitura Municipal de
Pompeu, Prefeitura Municipal de Ponte Nova, Prefeitura Municipal de
Presidente Juscelino, Prefeitura Municipal de Turmaljna, Serviço Obras
Sociajs - Brasilia de Minas, Setas - Fundo Infância Adolescência Sociedade
Amigos Moradores Bairro Engenho Serra, Sociedade Filarrnônica Juiz de
Fora, Sociedade São Vicente Paulo - Mesquita, Univila Esporte Clube.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada urn
por sua vez. Curnprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a
presença dos parlarnentares convoca os membros da Mesa e da Comissão
de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria para a próxirna reunião ordinária,
deterrnina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 10 de setembro de 1998.
Rorneu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kemil Kurnaira - José Braga - Sebastião Navarro Vieira -
Sebastjão Helvécjo - Ermano Batista.

ATA DA 25a
 REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA

COMISSAO DE FISCALIzAcAO FlNANCEl p A. E ORcAMENTARIA
As dez horas do dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e

oito, comparecern na Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia os
Deputados Rorneu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ranialho, Elmo Braz e
Maria Olivia, membros da Mesa da Assembteia Kernil Kumaira, José Braga,
Sebastiào Navarro Vieira e Sebastiâo Helvécio, membros da Corn issão de
Fiscalizacao Financeira e Orcarnentaria- e Errnano Batista, Corregedor.
Havendo nürnero regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tern por finalidade
apreciar processos de prestacão de contas da apiicaçao de recursos
liberados por esta Casa a tItulo de subvencao social, auxilio para despesas
de capital e transferéncia a rnunicIpio, nos termos do art. 30, III, da Lei n°
11.815, de 24/1/95; da Deliberacao da Mesa n° 1.524 e das dernais norrnas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuidos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor; Dilzon Melo e José Braga, relatores no árnbito da
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria e da Mesa,
respectivamente os quais, apOs verificarem as prestacöes de contas,
emitern, cada urn por sua vez, pareceres pela aprovacao, em conjunto, dos
processos das seguintes entidades: Asilo Aisa Rodrigues Siqueira,
Associaçao Assist. Maternidade lnfãncja Serra Aimorés, Associacao Comun.
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Canjamba, Associação Comun. Conj. Residencial São Cristovão, Associação
Comun. Conseiheiropenense, Associação Comun. Pedra Corrida, Associação
Evangélica Arnparo Social, Associação Tvloradores Bairros Vita Paiva Jardirn
Esplanada, Associacão Moradores Cabeceira São Pedro, Associacão
Moradores PatrocInio Muriaé, Associação Mulheres Conj. Teixeira Dias,
Caixa Escolar Juscelino Kubitschek - Taiobeiras, Centro Agricultura
Alternativa Vicente Nica, Centro Comun. Cultural Assistencial Reves Belém,
Centro lnfantil Comun. Creche Liginha, Clube Atlético Matronense, Lar São
Francisco Assis, Patroriato Born Pastor, Prefeitura Municipal de Baependi,
Prefeitura Municipal de Carandai, Prefeitura Municipal de DionIsio, Prefeitura
Municipal de Espera Feliz, Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas,
Prefeitura Municipal de Jaguaracu, Prefeitura Municipal de PalmOpolis,
Prefeitura Municipal de Pocrane, Prefeitura Municipal de Santa Maria do
Suacui. Subrnetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados,
cada urn por sua vez. Cumprida a firialidade da reunião, a Presidëncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os mernbros da Mesa e da
Comissão para a prôxirna reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabaihos.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléta, 8 de setembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramaiho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Navarro Vieira -
Sebastião Helvécio - Ermano Batista.

ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE

MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PCJBLICA E PRIVADA,
BEM COMO A COMERCIALIZAcAO DOS MESMOS NO ESTADO

As dez horas e cinco minutos do dia dois de setembro de mil novecentos e
noventa e oito, cornparecern na Sala das Cornissöes os Deputados Wilson
Pires, Carlos Pirnenta, Adelmo Carneiro Leão e Irani Barbosa, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Raul Lima Neto.
Havendo nürnero regimental, o Presidente, Deputado Wilson Pires, declara
abertos os trabaihos e, em virtude da aprovacão de requerimento do
Deputado Irani Barbosa, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qua] é
dada por aprovada e é subscrita pelos rnembros da Comissão presentes. A
Presidéncia solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que faça a leitura da
correspondéncia enviada pelo Sr. Tadeu de Moura Gomes, Coordenador do
NUcleo de Processarnento de lnformaçôes sobre Rernédios Falsificados da
Policia Federal de Minas Gerais, ern que justifica a sua ausência a esta
reunião. 0 Presidente esclarece que a finalidade da reunião 6 ouvir Os Srs.
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JUlio César Martins Siqueira, Superintendente de Vigiláncia Sanitária da
Secretaria da SaUde; João Batista de Souza, Chefe do Serviço de Atividades
de Fiscalizaçao de Vigilância Sanitária de Belo Horizonte; Cello Celso, Diretor
da Faculdade de Farmácia da UFMG; e Tadeu de Moura Gornes, que,
conforme correspondência lida, näo poderá comparecer. 0 Presidente
registra a presença do Sr. Gilberto Games Lima, Fiscal da Vigilãncia
Sanitária, que acompanha a Sr. João Batista de Souza. Neste momento, a
Deputado Sebastião Helvéclo comparece a reunião e assume as suas
funçoes. A Presidéncia passa a palavra aos Srs. JUlio César Martins Siqueira,
João Batista de Souza e Celia Celso, as quais, cada urn por sua vez, fazern
suas consideraçoes iniciais. Apôs a explanaçao do primeiro convidado,
ausentam-se da reunião as Deputados Carlos Pimenta e Raul Lima Neto.
Apás a exposiçäo do Sr. João Batista de Souza, a Deputado Sebastiäo
Helvécio também se ausenta dos trabalhos. Apas as explanaçOes, a
Presidéncia abre a fase dos debates. Os convidados são questianados pelos
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Irani Barbosa e Wilson Pires, conforme
consta nas notas taquigráficas. Encerrados as debates, a Presidente passa a
palavra aos expositores, que fazem suas consideracoes finais. A Presidéncla
agradece a colaboraçao dos Srs. JUlio César Martins Siqueira, João Batista
de Souza e Cello Celso, pet as subsidios prestados a Comissão, e colaca-os a
vontade para se retirarem. Neste momento, comparece a reunião o Deputado
Marcos Helénio, substituindo a Deputado Antonio Roberto, por indicação da
Liderança do Bloco Parlamentar de Oposiçao. 0 Presidente indaga se ha
alguma proposiçao a ser apresentada. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão,
corn a palavra, apresenta requerimento em que solicita a pagamento das
passagens rodoviárias de TimOteo a Bela Horizonte e da volta para TimOteo,
para a Sr. Joaquim Guimarães Pontes, familiar de vitima de remédia
falsificado, o qual dará importante depaimenta a Comissão. Colocado em
vatação, é a requerimenta aprovado. 0 Deputado Irani Barbosa apresenta as
requerimentos em que pede sejam solicitadas as Vigiiãncias Sanitárias do
Estado e de Beta Horizonte a rotina de fiscalizaçao das farmácias, dos
hospitais, dos laboratOrios e das distribuidoras de medicamentos, além das
cOpias dos relatOrios das visitas feitas nos Ultimos dais anos; seja solicitado a
Vigilância Sanitária do Estado a envio a Comissão das cópias de todas as
receitas de medicamentos contralados vendidos pela Distribuido,-a Dinâmica,
pela Drogaria Dinâmica ou pela controladora Ação Distribuidora; e sejam
solicitadas a Secretaria da Fazenda as cópias de todas as notas fiscais de
medicamentos camprados em Minas Gerais corn isençaa de ICMS, nos
Ultimos dois anos. Colocados em votação, cada urn por sua vez, são as
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requerimentos apravados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 9 de setembro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Irani Barbosa - Marcos

Helênio - Jaão Leite.

CoMuNlcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlCAçoES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 9/9/98, as seguintes comunicacOes:
Da Deputada Maria Olivia (2), dando ciência a Casa do falecimenta da Sra.

Francisca Perillo AraUjo, ocorrido em 7/9/98, nesta Capital; e do Sr. Iraci
Perillo AraUja, ocorrido em 7/9/98, em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Schettino, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Raimundo Feitasa, acorrido em 31/8/98, em São João do Oriente. (- Ciente.
Oficie-se.)
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ATA DA 97a REUNIAO ESPECIAL, EM 10/9/98
PresidOncia do Deputado Agostinho PatrUs

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composiçao da Mesa -
Destinaçao da reuniäo - Execucao do Hino Nacional - Palavras do Deputado
Agostinho PatrUs - Palavras do Dr. Epaminondas Fulgencio Neto - Entrega de
placa - Apresentaçao do Coral dos Servidores da Procuradoria-Geral de
Justiça - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho PatrUs - João Leite - Miguel Barbosa - Ronaldo Vasconcellos -

TarcIsio Henriques.
Abertura

o Sr. Presidente (Deputado Agostinho PatrUs ) - As 20hl5mjn, declaro
aberta a reunião. Sob a protecâo de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para
proceder a leitura da ata da reuniâo anterior.

Ata
- 0 Deputado Joâo Leite, 2°-Secretárjo "ad hoc", procede a leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restriçöes.
Composicao da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomarem assento a mesa os
Exmos. Srs. Arésio Dãmaso e Silva, Procurador-Geral do Estado,
representando o Governador Eduardo Azeredo; Desembargador Luis Carlos
Biasutti, representante do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
Desernbargador Lucia Urbano; Epaminoridas Fulgêncio Neto, Procurador-
Geral de Justiça do Estado; Deputado Federal Elias Murad; Castellar
Guimarães Filho, Secretário de Justiça e de Direitos Humanos; Demóstenes
Lázaro Xavier Torres, Presidente do Conseiho Nacional de Procuradores
Gerais de Justiça; Achiles Siquara, Presidente da Confederaçao Nacional do
Ministério Püblico; Márcio Heli de Andrade, Corregedor-Geral de Justiça do
Ministérlo PUblico do Estado; Olavo Antonio de Moraes Freire, Presidente da
Associacão Mineira do Ministéric PUblico; Juiz Jair Cancado Coutinho,
Presidente do Tribunal de Justiça Militar.

Destinacão da Reunião
0 Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Ministério
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Püblico do Estado de Minas Gerais. A Presidéncia convida as presentes a
ouvirem a apresentação do Hino Nacional pelo Coral dos Servidores da
Procuradoria-Geral de Justica, sob a regência da maestrina Cristina Maria
Miranda Bello.

Execução do Hino Nacional
o Sr. Presidente - A Presidéncia convida as presentes a ouvirem o Hino

Nacional.
- Ouve-se a Hino Nacional.

Palavras do Deputado Agostinho PatrUs
Como autor do requerimento que ensejou esta reunião e esta sessão

solene em homenagem ao Ministérlo Püblico, farei agora a meu
pronu nciamento.

São remotas no tempo as origens da entidade que hoje homenageamos. 0
certo e que, na histãria do Ocidente, onde quer que se tenha lutado contra a
arbltrio, ali os operários da liberdade estavam plantando sementes da gloriosa
instituiçao.

Na modernidade, quando a Revolução Francesa rompia corn Os privilegios
da veiha ordem feudal para ousar uma Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão, nascia também urn Ministério PLblico, a partir do surgimento dos
acusadores pUblicos do Estado.

Hoje, a funcão desses sacerdotes da cidadania ampliou-se para abarcar urn
vasto universo de competéncias. Tornaram-se então defensores das
pretensöes leg Itimas da sociedade pal iticamente organizada.

Da instituição pode-se dizer que, no curso histórico do processo
constitucional, tern evoluIdo quase tao rapidamente quanta as prOprias
relaçOes socials.

No dizer de José Afonso de Souza, ela "vem ocupando lugar cada vez mais
destacado na organizacão do Estado, dado a alargarnento de suas funçOes
de proteçãa de direitos indisponIveis e de interesses coletivos".

Os ültimos dez anos tern sido para a Pals urn tempo de afirmação da
cidadania. A partir da vigéncia da Constituiçãa de 1988, Os brasileiros vêm
adquirindo consciência crescente dos próprios deveres e prerrogativas. Aos
paucos, as direitos consagrados na Lei Maior abandonam a situacão de
meras garantias formais para se tornarern operantes, aptos a provocar
rnudancas efetivas na vida da populaçao. Nessa caminhada, a Ministério
PUblico tern tido papel fundamental, colocando-se ao lado da coletividade
para defender vasta gama de bens saciais, que, de autra forma, estariam a
mercê da cobica dos mais fortes. Ele é parceiro privilegiado da comunidade
nesse processo de crescimento rumo a urn tempo de mais fraternidade e
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o quadro de pessoal do Ministério Püblico se compöe de Procuradores,
Promotores e funcjonários estando em atividade, atualmente, na Capital e no
interior, 595 prornotorias E todo urn universo dinâmico e atuante, que foi
responsável, no ano passado, por cerca de 23 mil processos em segunda
instâncja, nas areas cIvel e criminal. Em primeira instâncja, o nürnero de
processos que tramitaram em 1997 é digno de adrniração - chegou a quase
290 mil em todo o Estado!

Em Minas Gerais, o órgão a que hoje rendemos pleito tern muitas vezes
atuado em conjunto corn esta Assembléia possibilitando-nos exercer, corn
mais eficácia, a competéncia fuscalizaciora que se inscreve entre as funçoes
precipuas do Legislativo. Parlamento e Ministério Püblico, fllhos diletos dos
ideais da democracia moderna, aqui se aliam para oferecer aos mineiros a
oportunjdade de serem plenamente cidadãos.

0 Procurador-Geral de Justiça, Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, a frente
da entidade, vem demonstrando toda a sua liderança e capacidade
administratuva trabalhando para manter e ampliar a posição de destaque e
respeito conquistada pela instituição, que recebeu das mãos competentes e
firmes de seu antecessor, hoje Secretário de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos, Sr. Casteijar Guimarães. A eles, pelo muito que realizaram, a
sociedade mineira ha de sempre render urn pleito de gratidâo.

A famulia do Ministério Püblico estadual retjne-se em torno de sua
associacao. Estendemos, neste momento, nossas homenagens a Associação
Mineira do Ministério Püblico, que foi fundada em 4/10/57. Aqui, neste
Plenárjo, vejo tantos ex-Presjdentes que ajudaram a construir essa entidade.

Hoje, a frente de seus destinos, o Sr. Olavo Antonio de Moraes Freire
exerce sua extraordinária liderança e invulgar capacidade de unir e mobilizar,
fazendo maior essa entidade, que é exemplo e paradigma para todos nOs.

Dal, as hornenagens que nosso povo, por meio de seus representantes,
presta a valorosa instituiçâo do Ministério PUblico. Realce-se que esta sessão
e esta homenagem foram aprovadas por unanimidade. Pelo belo trabalho que
vérn desenvolvendo entre nOs, pela independéncia e correção corn que tern
desempenhado sua missão, cumprimentamos o Procurador-c3eral de Justiça,
Sr. Eparninondas Fulgêncio Neto, os Procuradores de Justiça e, de modo
especial, os Promotores de Justiça, que, espalhados pela vastidao do
território mineiro, lutam sem descanso para que a força do direito prevaleça
sobre o direito da força.

Era o que eu tinha a dizer.
Palavras do Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto
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0 Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto - Exmos. Srs. Deputado Agostinho

Patrüs, Presidente desta sessão e autor da proposta de homenagem ao
Ministério PUblico do Estado de Minas Gerais; Arésio Dârnaso e Silva,
Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, representando o Governador
do Estado, Sr. Eduardo Azeredo; Desembargador Luis Carlos Biasutti,
representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, Desembargador Lücio Urbano; Deputado Federal Elias Murad;
Secretário de Justica e Direitos Humanos, Castellar Guimaräes Filho;
Presidente do Conselho Nacional dos Procuradores de Justica, Sr.
Demóstenes Lázaro Xavier Torres; Presidente da Confederacão Nacional do
Ministério Püblico, Sr. Achiles Siquara; Corregedor-Geral do Ministério PUblico
do Estado de Minas Gerais, Sr. Márcio Heli de Andrade; Presidente da
Associação Mineira do Ministério Püblico, Olavo AntOnio de Moraes Freire;
Presidente do Tribunal de Justica Militar, Juiz Jair Cancado Coutinho;
Procurador-Chefe da Fazenda Nacional em Minas Gerais, Sr. Armando Jacob
Vargas; Procurador-Geral da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Sr. Sérgio Barcelos; Deputados, ex-Deputados, Procuradores-Gerais
de Justiça, Presidentes de associaçOes estaduais do Ministérlo Püblico,
Procuradores de Justica, Promotores de Justica, meus senhores, minhas
senhoras, de inIcio, Sr. Presidente, devo desculpar-me corn V. Exa. As regras
do protocolo e do cerirnonial nâo perrnitiriarn que eu falasse de improviso,
mas uma série de razOes impedirarn-me de trazer urn pronunciamento por
escrito. Entre as várias razOes que me obrigaram a expor-me aos azares do
irnproviso estâo, funda mental mente, as ligaçöes de amizade que me unem a
V. Exa., as ligacOes de amizade que unem a minha instituicào a V. Exa., já
que V. Exa. ostenta a Medaiha do Mérito do Ministério Püblico.

Passo por urn rnornento rnuito feliz de rninha vida institucional. Assumi a
chefia do Ministério PUblico em novembro de 1995, e a Mesa era presudida
por V. Exa., que traz no peito e na alma a Medalha do Mérito do Ministério
PUblico, e hoje homenageia a instituicäo em que creio, a qual devoto minha
vida, os melhores mornentos de minha juventude, se ainda posso dizer isso.
Este é urn momento especial para mim, Sr. Presidente. Acho que, entre as
qualidades que urn hornem pode ter, está a justa vaidade, o justificado
orguiho, e eu me orguiho do Ministério PUblico de Minas Gerais. Posso
apresentar ao Ministério Püblico brasileiro, na figura dos eminentes
Procuradores-Gerais de Justiça, dos Presidentes das entidades de classe, o
meu orguiho, a minha instituiçâo e dizer que, em Minas Gerais, os Poderes
agem de uma forma coesa e harmOnica; que as instituiçOes, independentes e
autOnomas, agem de forma coesa e harmOnica corn o Legislativo, o
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Execufivo, o Judiciário; que a minha instituiçäo hoje é sinônimo de cidadania.
Feljz e este mornento Sr. Presidente, em que estamos as vésperas de
completar dez anos de urn novo Ministérjo Pübljco.

A Constituiçao de 1988, na visâo de alguns, aurnentou as atribuiçôes do
Ministérlo Püblico. Eu diria urn pouco mais do que isso; diria que criou urn
novo Ministério PUblico. E V. Exa., Sr. Presidente foi extremamente feliz na
colocaçao da cornunhão de ideais do parlarnento corn o Ministério Püblico.
Registro a minha ernoção de receber essa homenagem proposta por V. Exa.,
e gostaria que fosse t ransmjtjda ao Presidente desta Casa, Deputado Romeu
Queiroz, que, por uma feliz Coincidéncia alérn da amizade que nos une, fol
também meu colega de turma. Hoje, o parlamento do meu Estado
homenagela a rninha instituição e nao posso, Sr. Presidente, deixar de
lembrar urn outro Ministério Pjblico, rnuito rnais acanhado. Tantas e tantas
lutas foram travadas nos gabinetes desta Casa, sob a batuta de homens e
mulheres que fizerarn esta instituiçao, de entidades de classe, de hornens
corno Castellar Guimarâes Flodsrnjdt Riani, Amando Prates, Luiz Carlos
Abritta e Olavo AntOnio de Moraes Freire. Aquela acanhada instituicäo, que
vivia de esrnola e de favores no interior do Estado, não era dotada de nenhurn
tipo de estrutura que permitisse ao Promotor de Justiça o exercicio de suas
efevadas funçOes, é hoje urn novo Ministério Püblico a cam inho de sua inteira
ostruturaçao, dotado de instrumentos rninimos e indispensaveis para o
exercicio de suas funçOos. Hoje informatizado, na Capital e no interior,
outrora nào tinha absolutamente nada. E essa histOria foi construida corn o
trabafho, a contribuicao do parlarnento, a elaboracao da Carta rnineira de
1989.

Ex-Deputados, corno Mauro Morais, a quem rendo as rninhas homenagens,
participaram da elaboraçao dessa Constituiço, que teve a coragern de tratar
do terna do controle externo da atividade policial; em suas disposicoes
transitOrias, teve a coragem de determinar, de irnediato, a eleiçao para 0cargo de ProcuradorGeraI de Justiça; teve a feliz visao de outorgar
autonomia financeira; teve a coragem de criar, para cuidar do orcarnento do
Estado, urna comissão de cornpatibilizacao orcamentaria, cornposta polo
Presidente desta Casa, pelo Governador do Estado, pelos Presidentes dos
Tribunais do Justiça e de Contas e pelo ProcuradorGeral do Justiça.

Devo, do pUblico, reconhecer, em favor da verdade, e render as minhas
homenagens - e espero que elas cheguem tarnbérn ao Governador do Estado
- polo respoito devotado a nossa instituicao por Sua Excefèncja, que tao bern
vern conduzindo os destinos do Estado. NOs, Sr. Presidente, temos objotivos
comuns.
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E quero dizer, para não me estender mais, que o Ministério PUblico do

Minas Gerais e a própria expressâo do mais profundo significado do
rnineiridade. (- Palmas.) Quero dizer tambérn quo, em Minas Gerais, ergo a
voz do Ministério Pblico, porque Minas tern voz, Sr. Presidonte, o Ministério
PtThlico tern voz, Minas Gerais tern voz, rnas a voz da mineiridade. Em Minas
Gerais não existe a voz da bravata, rnas a do trabalho, do resultado, corno
daquele realizado numa CPI requerida polo Procurador-Geral de Justiça, para
tratar de urn problema secular do todo este Pals, que é o sistema carcerário.

A requerimento, tanto e tanto se debateu sobre a falência do sistema
penitenciário, faléncia quo já se reverte polo trabaiho extraordinário do atual
Secretário de Justiça e de Direitos Hurnanos. Mas todos debatemos essa
falência, e jamais alguem teve a coragem de enfrentar e estudar os
problernas. E esta Casa, atendendo ao requerimento do Procurador-Geral do
Justica, corn o apoio irrestrito do Governador do Estado, nurna comissão
presidida polo eminente Deputado João Leite, fez urn profundo trabalho, uma
profunda radiografia do atual sistema penitenciário mineiro; uma radiografia
quo permitiu ao Ministério Pijbiico adotar uma série do providências; uma
radiografia que permitiu dar ao Governador do Estado uma visâo real do quo
estava acontecendo; urna radiografia quo servo, entre outras coisas, do
instrumento do trabaiho da Secretaria do Justiça, entrogue ao nosso ex-
Procurador-Geral do Justiça, Dr. Castellar Guimarães Filho.

Nâo devo me estender, Sr. Prosidonte, embora me sinta extrernarnonto
ernocionado corn esta homenagom, quo näo é prostada ao homem, rnas a
uma instituiçäo. E digo, a esta altura, Sr. Presidonte e Sr. Arésio Dâmaso,
ropresentanto do Sr. Governador do Estado, corn absoluta tranquilidado, quo
posso caminhar de cabeca erguida nos corredores do Congresso Nacional.
Corn tantas e tantas reformas, quo criarn esse abalo institucional, posso
percorrer os corredoros do Congrosso Nacional para dizer quo a criação
dessa instituiçao extraordinária não foi urn favor do legislador constituinte.
Nôs, do Ministério Püblico brasiloiro, mostrarnos quo a criaçäo dessa
instituiçäo era uma necessidade absolutamente indisponsável, como
trincheira tiltima das liberdades do indivlduo e da sociedado.

Entro as coisas quo unem a minha instituicâo a esta Casa esté a prOpria
dernocracia; a democracia no sentido correto da expressào, aquela que serve
para alcançar os roais objetivos de cada instituicâo o de cada Poder. Meus
amigos mais próximos, Sr. Presidente, acham que sou superlativo e me
chamam do ufanista. Pois you assumir o meu lado superlativo e ufanista:
tenho hoje a honra de chefiar urn Ministério PUblico do vanguarda. E, corn
mais ufanismo ainda, digo a V. Exa. o que 6 fruto da rninha alma e da minha
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convicço - tenho o orgulho e a honra de pertencer a instituição mais digna
deste Pals. Obrigado.

Entrega de Placa
o Sr. Presidente - A Presidência tern a honra de entregar ao Dr.

Epaminondas Fulgêncio Neto placa comemorativa deste evento, corn os
seguintes dizeres: "Ao Ministério PUblico do Estado de Minas Gerais, a
homenagem da Assembléia Legislativa, coma reconhecimento da Casa
parlamentar a uma instituição comprometida corn a defesa da ordem juridica,
do regime democrático e dos direitos do cidadão, exercendo uma açào
institucional permanentemente voltada para os altos interesses do Pals, do
Estado e da sociedade. Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 10 de setembro de
1998".

- Procede-se a entrega da placa.
Apresentaçao do Coral dos Servidores da Procuradoria-Geral de Justica

o Sr. Presidente - Neste momento, ouvirernos a Coral dos Servidores da
Procuradoria-Geral de Justica, que apresentará urn "pot-pourri" do folclore
mineiro e a mUsica "Amo-te muito", do compositor João Chaves.

- Procede-se a apresentação do Coral dos Servidores da Procuradoria-
Geral de Justiça.

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente - 0 Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz, que ora represento, muito gostaria
de estar aqui presente, mas compromissos de Ultima hora a impediram de
associar-se a esta homenagem, que traduz tudo que une a Assembléia de
Minas ao Ministério PUblico, em especial a harmonia de nossas açôes
conjuntas.

Em seu nome e em nome de todos as Deputados, gostaria de dizer que a
sociedade mineira, ávida de justica, presta esta homenagem aos defensores
da cidadania, chamados por nós de Promotores de Justica.

Encerramento
o Sr. Presidente - Cumprido a objetivo da reunião, esta Presidência

manifesta seus agradecimentos as autoridades e aos demais convidados,
pela honrosa presença, e encerra as trabaihos, convocando os Deputados
para a reunião especial de segunda-feira, dia 14, as 20 horas, destinada a
comemoração dos 15 anos de fundacao do Movirnento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais, bern como para a reuniäo extraordinária de
terca-feira, dia 15, as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada. Levanta-se
a reuniâo.
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Consurnidores de Minas Gerais, bern coma para a reuniâo extraordinária de
terça-feira, dia 15, as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada. Levanta-se
a reuniäo.
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ATAS

AlA DA 405 a REUNIAQ ORDINARIA, EM 15/9/98Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco RamaihoSumârio Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase ( Expediente) . Ata -Correspondéncia. Mensagem n o 292/98 (encaminha Veto Total a Proposicaode Lei n o
 13.839), do Governador do Estado - Oficios e telegrama - 2 Fase

(Grande Expediente) Apresentacao de Proposjcoes: Projetos de Lei nos1.904 a 1.908/98 - Requerjmen n o 2.677/98 - Comun jcacoes : Cornunicacoesdos Deputados Mauri Torres e José Braga - Interrupçao dos Trabajhos
Ordinárjos - Composiçao da Mesa - Destinaçao da Interrupçao - Execucao do
Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Solenidade de entrega das
medalhas - Palavras do Cardeal Arcebispo Dom Serafjm 

Fernandes de Araüjo- Reabertura dos Trabaihos Ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecern os Deputados•

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende
- Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Anivaldo Coelho - Antonio JUlio - Arnaldo Canarinho -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Ermano Batista - Geraldo 

Nascimento -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Tarcisio Henriques - Wilson TrOpia.

AberturaO Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 14hl5min, a lista decomparecimento registra a existéncia de nUmero regimental Declaro aberta a
reunjão Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro iniciamos 

Osnossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 
20-Secret6rio, para proceder a leiturada ata da reunjão anterior.

1  Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5a5ecret6ria nas funcoes de 

20-Secret6rio,procede a Ieitura da ata da reunjão anterior, que é aprovada sem restricoes.
Correspondéncia- 0 Deputado Ailton Vilela, l °-Secretãrio "ad hoc", lé a seguintecorrespondéncia.
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"MENSAGEM No 292198*

Belo Horizonte, 11 de setembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exceléncia que, no uso

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn o artigo
70, inciso II, da Constituicâo do Estado, opus veto total a Proposição de Lei no
13.839, que altera dispositivo da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1995, no
que se refere a Taxa de Segurança PUblica.

Para apreciacâo dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razöes do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressöes de meu elevado
apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
RazOes do Veto

A Proposicäo de Lei no 13.839, que me foi encaminhada para sancão, altera
dispositivo da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, no que se refere a
Taxa de Seguranca PUblica, para reduzir o valor cobrado pela emissão da
segunda via da cédula de identidade.

A proposta, como se ye, reduz o valor da Taxa de Seguranca PUblica
devida pela utilização de serviços de vigilància policial Cu administrativa,
afetando a receita destinada a execuçäo desses serviços pela PolIcia Militar
de Minas Gerais e pela Secretaria de Estado da Seguranca PUblica.

A adoção de matéria, como a contida na proposta em exame, que altera o
valor de tributo e, consequentemente, afeta o equilIbrio do orçamento
estadual, deve ser precedida de seguro exame da respectiva repercussão
financeira, para que nao ocorra prejuIzo quanto a eficiência desejada na
prestacão do serviço correspondente.

Por isso, a Lei no 12.595, de 30 de julho de 1997, que dispOe sobre
diretrizes orçamentárias, estabelece, no artigo 32, V, que a revisäo das
hipóteses de incidência e dos valores das taxas cobradas pelo Estado sO
serão adotados mediante estudos que assegurem a compatibilizacão da
arrecadação corn os custos dos respectivos serviços, cautela essa que a
proposta deixou de atender, tornando-se, por isso mesmo, desaconselhável a
sua conversão em lei.

São esses os motivos de interesse pUblico e de conveniência administrativa
que me levam a opor veto total a Proposição de Lei no 13.839, que devolvo a
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de agosto de 1998.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
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* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOSDo Sr. José Greogori, Secretárjo Nacional dos Direitos Humanos,co

municando a assinatura de convénjo eritre o Ministérjo da Justiça, porin
termédjo dessa Secretaria e a Secretaria do Trabaiho (- A Comissão deFiscalizaçao Financeira, Para os fins do art. 74 da Constituiçao 

Estadual, c/c oart. 100, inctso XVI, do Regimento Interno.)
Do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas doEstado, enca

minhando cOpia do documento "Radiografia das Financas e
Trajetória da Divida Pübjjca do Estado de Minas Gerais: 

1988-1996",elaborado por equipe de profissionais Contratada por esse Orgão. (- AComissão de Fiscalizaçao Financeira)
Do Cel. PM Alvaro AntOnio Nicolau, Comandante de 

Policiamento daCapital, encarninhando em resposta a requer:rnen05 da Comissào deDireitos Hurnanos informacoes relativas a denüncjas envolvendo policiajs
miljtares (- A Corn iSSão de Direitos Humanos)

Do Sr. AntOnio de Pádua Pontes SecretárioGeraj da ProcuradoriaGeral deJustiça do Estado, dando ciência da designaçao de dois 
Promotores deJustiça para ac

ompanhar os trabaihos da CPI dos Remédjos Falsos. (- A CPIdos Remédios Falsos.)

Do Sr. Getülio Barbosa de Queiroz, comunicando que deu entrada a ação
Popular contra a privatizaçao do BEMGE (- A Comissào de AdministraçaoPüblica)

TELEGRJAMA
Do Sr. Marcos de Santana Martins Chefe de Gabinete do Prefeito Municipalde Nova Lima, a

gradecen0 em nome deste, a convite Para participar dedebate sobre a dengue no Estado. (- A Comissâo de Saüde.)
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposicoes

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposjcoes
- Nesta oportunidade são encaminhadas a Mesa as segujntes propos,coes:

PROJETO DE LEI N O 1.904/98
Declara de utiliciade pCiblica a Vila Vicentina Monsenhor Castro deCandeias, corn sede no Municjpio de Candeias.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade püblica a Vita Vicentina 
MonsenhorCastro de Candejas, corn sede no MunicIpio de Candejas.Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

359

Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Ivair Nogueira
Justificação: A Vita Vicentina Monsenhor Castro é sociedade civil sem fins

lucrativos, filiada a Sociedade São Vicente de Paulo, que tern como norma 0

preceito evangélico: "amar ao prOximo como a si mesmo".
Assim, as vicentinos ali sediados se propuseram a realizar o contato

semanal corn os pobres, fazendo das famIlias necessitadas uma extensão de
suas próprias famIlias. Mantêm, adernais, estabelecimentos destinados a
abrigar pessoas idosas de ambos as sexos, prestando-Ihes assisténcia
médica e dentária.

Além das importantes iniciativas que desenvolve em pro[ do bem-estar
social, é importante ressaltar que a entidade é regida por estatuto prôprio e,
conforme atesta a Delegado de Policia de Candeias, funciona ha mais de dois
anos, e sua diretoria e composta de pessoas idOneas e que não são
remuneradas pelo trabalho que executam.

Pelo que foi dito, depreende-se que a entidade está apta, sob todos as
aspectos, a receber a tItulo declaratOria proposto.

- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justiça, Para exame preliminar,
e do Trabalho, Para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimenta Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.905/98
Atualiza a pensäo especial de ex-Deputados cassados e concede

indenizacão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A pensão especial de que trata a Lei n o 11 .732, de 30 de dezembro

de 1994, concedida aos ex-Deputados Clodsmidt Riani, José Gomes Pimenta
e Sinval Bambirra, passa a equivaler ao vencimento mensal dos Deputados
Estaduais.

Art. 20 - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais concederá
aos ex-Deputados a que se refere a art. 1 1 indenização equivalente ao
vencimento atual dos Deputados Estaduais, rnultiplicado pela nUrnero de
meses compreendidos entre a data da cassacão de seus mandatos e a
término daquela legislatura.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubicação.
Art. 40 Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 10 de setembro de 1998.
Durval Angelo
- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justiça, do Trabalho e de
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Fiscalizacao Financejra para parecer, nos termos do art. 188, c/c 0 art. 102,do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.906/98
Dectara de utilidade pUblica a Associacao Comunjtária do Bairro Bernardo

Monteiro, corn sede no MunicIpio de Contagem.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pübtica a Associacao Comun jtária doBairro Bernardo Monteiro, corn sede no MunicIpio de Contagem.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicôes em contrárjo.
Sala das Reuniöes, de setembro de 1998.
Arnaldo Canarjnho

Justificacao Criada em 27/11/88, a Associaçao Comunitár,a do Bairro
Bernardo Monteiro tern por principal finalidade a luta peta captaçao de
methorias para o bairro, congregando os moradores e estimutando o
intercânibjo e o born convIvjo entre etes por meio da promocao de eventos
comunjtái-jos

Em pleno e regular funcionamento, conforme atestado fornecjdo pela
autoridade competente, a entidade tern personalidade juridica prOpria e nào
objetiva lucro, sendo, portanto, merecedora do nosso apoio e incentivo para
prosseguir na prestacao de relevantes serviços de utilidade püblica.

- Publicado, vai o projeto s Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho para detiberacao nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.907/98
Dectara de utiljdade pUblica a Creche Comunitária ha Mamátia corn sede

no Municipio de Belo Horizonte.

A Assernbtéja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUbtica a Creche Comunjtária Tia

Mamália, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pub!icaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das ReuniOes, 11 de setembro de 1998.
Ronaldo Vasconcetlos
Justificaçao • A Creche Comunitárja ha Mamália, corn sede no Municlpio de

Belo Horizonte, e uma sociedade civil beneficente e sem fins Iucrativos.
Seu objetivo primordial é atender as crianças da comunidade da Vita

Embaübas, proporcionandolhes alimentacao vestuário, tazer e assisténciamedico odontotogjca Para tanto, promove ago-es que possam propiciar uma
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vida mais digna aos menores carentes dessa vita.

Ademais, a entidade apresenta os requisitos tegais para ser declarada de
utitidade pUblica, razão por que esperamos a anuência dos nobres pares ao
titulo dectaratório proposto.

- Publicado, val o projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabatho, para detiberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 1.908/98
Declara de utilidade püblica a entidade Servicos de Obras Sociais, corn

sede no Municlpio de Vieiras.
A Assembléla Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utitidade püblica a entidade Serviços de Obras

Sociais, corn sede no Municlpio de Vieiras.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposicöes em contrãrio.
Sala das ReuniOes, de setembro de 1998.
Bené Guedes
Justificação: A entidade Serviços de Obras Sociais é uma sociedade civil

sem finatidade lucrativa que tern por objetivo prestar assistência material,
médica e odontotOgica as pessoas carentes do Municlpio de Vieiras.

Atém disso, apresenta os requisitos legais para ser dectarada de utitidade
pUblica, razão peta quat soticitamos a aprovacão desta proposiçäo.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para detiberação, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERtMENTO
NO 2.677/98, do Deputado Wandertey Avila, solicitando seja formutado apeto

ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas ao
asfattamento do trecho de estrada que tiga o Distrito de Ptanatto de Minas ao
trevo da BR-367. (- A Comissão de Transporte.)

Comunicacöes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes dos Deputados Mauri

Torres e José Braga.
Interrupção dos Trabaihos Ordinários

o Sr. Presidente - A Presidéncia, nos termos do § 1 0 do art. 22 do
Regimento tnterno, interrompe os trabathos ordinários para a sotenidade de
entrega das Medathas da Ordem do Mérito Legistativo.

Composição da Mesa
0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência convida a
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tomar assento a mesa Os Exmos. Srs. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do
Estado, representando o Governador do Estado; Dom Serafim Fernandes de
AraCjo, Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte; Desembargador LUcio Urbano,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; e os Deputados Cleuber
Carneiro, Francisco Ramaiho, Geraldo Rezende, Elmo Braz, Ivo José, Dilzon
Melo, Maria Olivia, Adelmo Carneiro Leâo, Ermano Batista, Agostinho Patrüs,
Kemil Kumaira e Ajalmar Silva, membros do Conselho da Ordem do Mérito
Legislativo.

Destinaçâo da lnterrupçào
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para,

nos termos do § 10 do art. 22 do Regimento lnterno, destinar a 1a Parte da
reunião a solenidade de entrega das Medalhas da Ordem do Mérito
Legislativo.

Execuçao do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional, executado pela Banda de Müsica da Policia Militar de Belo
Horizonte.

- Procede-se a execuçao do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Senhoras e senhores, no próximo dia 5 de outubro, a Constituiçao da
Repüblica fará dez anos. Resultado de urn dos maiores processos de
mobilizaçao popular que esta Nacäo ja viu, o texto representou o inlcio de
uma longa caminhada em que nOs, brasileiros, tivemos que reinventar a
cidadania. No contexto internacional, o ültimo decênio foi marcado por uma
sérte de acontecirnentos que mudaram realmente a face politica e econãmica
do planeta. Podemos mesmo dizer que, nele, a humanidade experimentou
transformaçoes que, em outros tempos, levariam séculos para se consumar.
O ritmo acelerado da histOria decretou a falência das antigas soluçöes
empurrando o homem, de forma inapelável, para a busca de novos modelos.
Por outro lado, e preciso considerar que a proximidade do término do milênio
desperta nos espIritos urn senso agudo de urgéncia. Em mornentos coma
este, o senUmento de final de urna era nos inspira a projetar novos tempos e
a alimentar novas esperanças. 0 Legislativo em todas as suas instâncias -
Câmaras Municipais, Assembléias e Congresso Nacional - foi chamado a
exercer urn papel fundamental como trincheira avançada na luta pela
reconquista da plenitude democrática. Terminado o trabalho da Assembléia
Nacional Constituinte, a parlamento tern estado junto dos brasileiros liderando
o esforço de aprimoramento da consciência da cidadania. Em todas essas
ocasiôes, nunca desapontou o povo. Hoje assume a grave missão de
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conduzir a processo de reforma institucional, corn a objetivo de dar ao Brash
as condiçOes necessárias para superar as desafios do presente. De 1988 ate
hoje, processou-se urna verdadeira revolução - uma revolucão sem armas,
que se alastrou pelo mundo inteiro derrubando dogmas, aposentando
palavras de ordem, envelhecendo ideologias. 0 pacto social consolidado
naquela época precisa ser revisto a luz das novas realidades, para que a
inspiracão original do legislador constituinte permaneca viva sob a forma de
urn texto atualizado, capaz de responder as necessidades deste final de
século. Completar a ciclo das reformas e faze-las operantes, desenhar a nova
rosto do Estado, reorganizar as forças sociais num pacto renovado, eis as
tarefas que são pastas para a sociedade e a parlamento. Do sucesso em
realizá-las dependerá a acesso deste Pals ao clube das naçöes
desenvalvidas. Dele dependerã, ainda, a manutenção de uma econornia
estável, que e, nos dias atuais, a pressuposto necessário de uma autêntica
redistribuicão de rendas e da verdadeira justica social. Seu sucesso, porém,
so será possivel se cantar corn a colaboracãa de genuinas lideranças
capazes de apoiar a processo de mudanças profundas que a Nacão brasileira
ja comecou a experirnentar. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais presta hoje sua homenagem as pessoas fIsicas e jurIdicas, nacionais
e estrangeiras, que, por seus serviços au méritas excepcionais, tornaram-se
merecedoras do especial reconhecimento desta Casa. Ao faze-b, queremos
enfatizar a fato de que elas tern sido, nas respectivas areas de atuação,
colaboradoras deste Poder, comungando de nossos ideais e de nossos
esforcos para garantir a Minas e ao Brasil a continuidade de uma era de
estabilidade e crescimento.

Solenidade de Entrega das Medalhas
O Mestre de Cerimônia (Sr. José Soares JUnior) - Senhoras e senhores,

damas inicio, neste momenta, a solenidade de entrega da Medaiha da Ordem
do Mérito Legislativo, criada em abril de 1982. A Ordem do Mérito Legislativo
e conferida aos cidadãos que, por suas realizaçöes e seu mérita, tenham se
tornado rnerecedores do especial reconhecimento da Assembléta Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

As Medaihas da Ordem do Mérita Legislativo são concedidas mediante
proposta de seu Conselho, sediado no Palácio da Inconfidéncia e composto
pelos membros da Mesa da Assembléia Legislativa, pelas Liderancas da
Malaria e da Minoria e pelos ex-Presidentes desta Assembléia no efetivo
exercIclo do mandato de Deputado Estadual. 0 ingresso nesta ordern e as
promacöes homologadas pebo Conseiho representarn a reconhecimento do
Poder Legislativo as pessoas e instituiçöes que contribuem, corn suas
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das medajhas corn o objetivo de simbolizar o sentimento de respeito corn que
são recebidos todos Os agraciados da ordem, ouviremos, neste Instante, 0toque de ciarins.

- Os Dragoes da I ndependéncia tocam os clarins.
O Mestre de Cerimônjas - Daremos inIcio, neste instante, ao ato de 

entregadas condecoracoes da Ordem do Mérito Legislativo, corn a outorga do seu
grau de maxima hierarquia, o Grande Mérito. A personal idade agraciada corn
o grande mérito foi indicada pelo Conseiho da ordem considerando o
comprornisso, a defesa e a consagracao aos ideais de justiça social.

- A seguir, é condecorado corn a Medaiha Grau Grande Mérito, pelo
Presidente desta Casa, o Eminentissirno Senhor Dorn Serafim Fernandes deAraUjo, Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte (promocao)

O Mestre de Cerimônjas - A Ordern do Mérito Legisiativo reüne este ano, noGrau Mérito Especial, personalidades que, em vários campos da atividacjehumana, contribuiram para o desenvoivimento regional e nacional, no ãrnbjto
politico, no processo educacional e cultural, na vida militar, no Poder
Judiciário, na area governarnental e no exerciclo da inicjativa privada.

- A seguir, são condecorados corn a Medalha Grau Mérito Especial, pelos
Deputados Agostinho PatrUs, Cleuber Carneiro Francisco Ramaiho e KernilKumaira, os seguintes senhores:

Deputada Federal Joana D'Arc Carvalho Guirnarães, Deputados Federais
Márcjo Reinaido Dias Moreira, Mario Assad Junior e Wagner do Nascirnento,D

eputados Estaduajs Geraldo Nascirnento de Oliveira, Luiz Fernando Ramos
Faria, Marco Regis de Alrneida Lima (prornocao) e Paulo César de Carvalho
Pettersen, Reitor Francisco César de Sá Barreto, Desernbargador Rubens
Xavier Ferreira (promocao), Juiz José Antonino Baja Borges, Secretarios 

de
Estado Nw-ic Monteiro Casassanta (promocao), James Eustaqujo Barbosa
Ladeja, Wilmar de Oliveira FlIho, Ivan Moura Campos, Carlaile de 

JesusPedrosa e Raul David Machado, CeLPM Márcjo Lopes Porto, Cel.PM
Henrique ElOi do Nascirnento Francisco Eustaquio Rabelo, publicitário 

EdsonSabino da Silva, economista Roberto Bezerra de Mello Berardo Carnejro 
daCunha, administrador João Antonio Fleury Teixeira, engenheiro Rinaldo

Campos Soares, admjnjstrador João Martins Sales Filho (prornocao),engenheiro Marcos Lücio Lignani Siqueira, engenheiro Valsen: José PereiraBraga, jornalista Lücjo Valadares Portella (promocao) AntOnio Dorningos
Teixeira Bedran, Jornalista Sebastião Ricardo Horta Maciel (promocao)
Admjn jstrador Camjlo Teixeira da Costa Filho ( promocao), Prof. NassirnGabriel Mehedif, e

ngenhejro Arlindo Virgilio Machado Moura, Wilier Larry
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Furtado, Afonso Ligário de Faria, engenheiro Carlos Alberto Pereira,
engenheiro Luiz Riscado Pinto Filho, José Gerardo Grossi, economista João
Batista Rezende, Jairo Lellis Filho, administrador Marcelo de Araüjo
Rodrigues, Inspetor Mario Baptista de Oliveira, Coronel Aviador Yoshio
Takano, Cei.PM Valdelino Leite da Cunha, Dárcio Guimarães de Andrade
(promocäo), Juiz José Nepomuceno Silva (promocão), Cel. PM Alvaro
AntOnio Nicolau, Cel. PM Jesus Damaceno Vieira, empresário Renato
Rossi, engenheiro Anderson de Souza Lima Novais (promocão), Dr. José
Antonio de Moraes,Dr. Milton Drummond Fortes da Silva, arquiteto Oscar
Niemeyer, sociOiogo Marcos AntOnio EsteUta Lins de Salvo Coimbra
(promocão), publicitário Cristiano de Mello Paz, jornalista Angelo Oswaldo de
Araüjo Santos, coreOgrafo Rodrigo Pederneiras, artista plastico Petrônio Bax,
Sr. Roberto Carvalho de Almeida Filho, representando o Grupo Galpão,
Jornaiista Afonso Borges, economista Sérgio Bruno Zech Coelho.

O Mestre de CerimOnias - 0 Conselho da Ordem do Mérito Legisiativo
distingulu, corn o Grau Mérito, pessoas que, na vida publica ou no setor
privado, deram significativa contribuiçäo a coletividade, em seu esforco de
transcender os desequilibrios econOmicos e sociais do Pals; exercendo
diferentes atividades na vida social, credenciaram-se ao reconhecimento de
seu trabalho por uma sociedade renovada.

- A seguir, os Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, Elmo Braz, Ivo
José, Marcelo Gonçalves, Dllzon Melo, Maria Olivia, Ajalmar Silva, Adelmo
Carneiro Leão, Agostinho Patrüs e Ermano Batista condecoram corn o Grau
Mérito os seguintes senhores:

Secretários Adjuntos João AntOnio Filocre Saraiva, Paulo Teodoro de
Carvalho, Edward Alvares de Campos Abreu, Geraldo Diniz Couto, Dr. José
Maria da Silva Nogueira, engenheiro Marcelo Marinho Couto, engenheiro
Paulo Roberto Menicucci, Dr. Guilherme Goncalves Riccio, Dr. Célio Murilo de
Carvalho Valle, engenheiro Sebastião VirgIlio de Almeida Figueiredo,
professora Dulce Ely Cangussu Gatti Queiroga, Prefeitos José Dalton Vital da
Silva e AntOnio Chaves de Oliveira, engenheiro Afrânio Carvalho Aguiar,
administrador Saulo Tomaz Froes, jornalista Alulsio Monteiro, Dr. Aloysio
Tavares Dias Nardi (promocão), Ten.-Cel.PM Flavio Luizi Lobato, Ten.-
Cel.PM PetrOnio Dantas Vieira, professora Suzana Maria Rego, engenheiro
Sérgio Vieira de Souza, Dra. Elaine Lucia Nogueira da Cruz Oliveira, Dr.
Solon Eustáquio de Castro, administrador Roberto Barcelos Corrêa,
engenheiro Manoet Duarte Xavier (promocao), Juiz Manuel Bravo Saramago,
Dr. Osmiro Camilo Coelho, escritora Edelvais Campos Silva, professor Amim
Abdo Feres, Drs. MaurIcio Pinto Ferreira e Renata Maria de Vilhena Campos
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Guimarães, economjsta Márcio Favifla Lucca de Paula, Drs. Frederico AraUjo
Milton e Célio Cota Pacheco, empresário Antánio Gilberto da Silva, Sr. José
Carlos Grossi, Vice-Prefejto Floriano Lopes, Srs. CarlUcio Mendes Leite e
José Francisco da Silva, Prefeitos José Leme dos Santos e Pedro Antonio
Alberton, empresarja Dinair Maria Pereira Isaac, Sra. Valéria Queiroga Viotti,
representando a Sra. Francisca Perillo Araüjo ('post-mortem"), professora
Elzita Gasparino Pimenta, empresarjo Joaquim Correia Machado Filho,
empresário Romeu de Souza, Prefeito Juvêncjo da Silva Guimarães,
engenheira Heleni de Mello Fonseca, Dr. Walter Nunes Pereira, empresaria
Cândida Gonçalves Aguiar, empresario José Nogueira Soares Nunes,
Prefeitos João Gutemberg de Castro, Saulo Faleiros Cardoso e Edmundo
Gonçalves Cordeiro, Padres Marcus VinIcius Maciel e Franciscus Gerardus
Harmn, economista Eustáquio da Abadia Amaral, Juiz José Afrânio Vilela,
Prefeitos Roberto de Souza Fonseca e Ilson Morais da Silva, Drs. Paulo
Antonio de Carvaiho e Avay Miranda, Sr. AntOnio de Melo Boaventura,
representando a empresa Gontijo de Transportes Ltda., Dr. Antonio Márcio
Junqueira Lisboa, jornalista Ataliba Guaritá Neto, Sr. Adriano Ned da Silva,
representando a Radio Televisão de Uberlándia Ltda., Prefeito João Batista
Scares, Vice-Prefeita Teresinha Delfraro David, Sra. Andresina Lina
Sebastião, Sr. Bittencourt Afonso Costa, representando a Divulgação EspIrita
Cristä, Vice-Prefeito Joélio Coelho Pereira, jornalista Angela Marcia Barros de
Faria, jornalista Dilke Maria da Fonseca, publicitária Alessandra Loureiro
Gomes, Drs. José Teodoro de Souza e Waldir Geraldo da Silveira, arquiteta
Helma Clark Hattler, Dr. Sabino José Fortes Fleury, empresário Rivadávia
Salvador Aguiar, empresário Clemente de Faria, Drs. ROmulo Aguiar
Generoso e Geraldo David Camargo, Prefeito Francisco Muniz de Oliveira,
engenheiro Hugo Angelo Laborne Tavares, Dr. Geraldo Assunçao Andrade de
Oliveira, empresário Pedro Magalhães de Faria (promoço), Prefeito Carlos
Alberto Parrillo Calixto, Dr. Márcio Gabriel Diniz, Dra. Edna Cardoso Dias,
administrador Durleno Barbosa de Rezende, econornista Paulo Vivas
Guimarães, jornalista Sérgio Augusto Machado de Carvaiho, empresárjo
Silvio Diniz Ferreira, Consul Jean Denis Provini, Dr. Jorge de Vasconcelos
Safe Junior, engenheiro José Raimundo Mira, Dr. Sebastiao Gilberto de
Andrade, jornalista Jussara Queiroz Mesquita, Sra. Clio Coelho Ferraz,
Vereador Robinson Ayres Pimenta, Sra. Maria LUcia Valadâo, artista plático
Heleno Ferreira Nunes, Sra. Maria José Cardoso de Oliveira, Prefeitos
ROmulo Ferreira da Silva e Fernando Maria Bontempo, Dr. Geraldo Magela de
Carvalho, professora Zélia Cerqueira Barbosa, Vice-Prefeita LUcia Maria
Figueiredo Cota, empresário José de Paula Maciel Filho, empresárjo João
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Carlos Costa Ramos, Dr. Walter Barrancos, empresária Carmelita Dias do
Nascimento, Dra. Maria do Rosário Caiafa Farias, Prefeito Lauro Pires da
Silva, Dr. Antonio Querino da Costa Filho, empresária Henriqueta Queiroz
Barreira, Prefeito Dioniso José Machado Brito, engenheiro Alaor Ribeiro de
Paiva, Sr. Afonso Melo Mayrink, Prefeito Fernando AntOnio Braga Lobato,
professor Altamir Fernandes de Sousa, Dr. Luiz Alberto de Almeida
Magalhães, Monsenhor Juvenal Arduini, Dr. Joäo Moreira Magalhaes, Padre
José Nunes Senador, professor Jorge Lasmar, Dr. Luiz AntOnio Athalde
Vasconcelos, Prefeito Francisco de Assis SimOes Thomaz, jornalista Luiz
Ribeiro dos Santos, Sr. Elvio Dantas Pinto e Dr. Wellington Vital Petrillo.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Emmo. Cardeal Arcebispo de Belo
Horizonte, D. Serafim Fernandes de AraUjo, que falará em nome dos
agraciados.

Palavras do Cardeal Arcebispo Dom Serafim Fernandes de AraUjo
Exmo. Sr. Deputado Rorneu Queiroz, Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Arésio Dâmaso e Silva,
representante do Sr. Governador Eduardo Azeredo; Exmo. Sr.
Desembargador LUcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justica do Estado
de Minas Gerais; Exmos. Srs. Deputados membros do Conselho da Medalha
do Mérito Legislativo; Srs. Deputados; Sras. Deputadas; Srs. Secretários de
Estado; senhores e senhoras; meus companheiros, diria methor, irmâos
agraciados, em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento, pela honra que
ora me confere a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao
agraciar-me corn a Medaiha de Grande Mérito da Ordem do Mérito
Legislativo, ao seu Presidente, o ilustre Deputado Romeu Queiroz, e, por
extensão, a todos os dignos Srs. Deputados membros do Conselho da
Ordem.

Devo confessar, porém, que, ao ler as diretrizes que norteiam a concessâo
da Ordem do Mérito Legislativo, em seu grau máximo, nao consegui
enquadrar-me entre aqueles que fazern jus a tao grande honraria.

Assim, atribuo essa honra nào a mim mas a Igreja, que represento nos
meus 50 anos como sacerdote e nos meus 40 anos como Bispo, e que se
tern colocado lado a lado corn esta Casa na incansável e intransigente defesa
dos ideais superiores que as orientam em suas açOes, e em nome da qual
recebo essa Medalha.

Agradeco, também, a honra de ter sido escoihido para dizer estas palavras
de agradecirnento, breves, mas que vêm do coracão. Em nome das ilustres
personalidades, eu agradeço. Eles comigo se irmanam. Neste momento,
nesta Casa que 6 urn pedaco simbólico e significativo do povo mineiro.
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Decididamente näo me considero o mais indicado para isso, e atribuo a

escolha exclusivamente a generosidade dos membros do Conselho da Ordem
do Mérito Legislativo.

Acredito, senhores e senhoras, nao ser necessário, par sobejamente
conhecido, enfatizar o valor e a importância do trabalho realizado par esta
Casa Legislativa no panorama politico e social de nosso Estado.

Fiquei emocionado ac , ver a constelação bonita de tantos e tantos méritos e
riquissima demonstracao de serviço ao nosso Estado.

Além da realizaçao de seu trabalho básico, que é o da elaboraçao das leis
que nos regem em nosso dia-a-dia, exerce tambérn, ao lado de outros Orgãos
para tanto competentes, zelosa e ativa vigilância sabre a aplicaçao da
legislaçao dela emanada, na qualidade de fiscal dos atos dos Poderes do
Estado, voltada sempre para a preservação dos valores da cidadania, da
defesa intransigente do regime democrático e da preservaçâo dos interesses
sociais e individuals indisponIveis.

Para o eficiente exercicio do importante papel desta Casa, que ela não
pode atribuir a nenhuma outra instituição, e dos Srs. Deputados que a
integram, cujo papel também é indelegável, o Legislativo deve ser auxiliado
par todos quantos temos arnor a liberdade e a justiça e consciência de que
todos estamos obrigados a tudo fazer para garantir a preservação do estado
de direito em que ora vivemos e do qual nunca mais, em nenhuma
circunstãncia, poderemos abrir mao.

Enganam-se, porém, as que pensam que o trabalho da Assembléia
Legislativa resume-se a sua função básica, ou seja, de elaborar as leis do
Estado. Além dessa função, exercida em seu grau máximo quando da
elaboraçao da Constituiçao do Estado e de suas emendas, a Assembléia
exerce várias outras atividades, algumas das quais pouco conhecidas, mas
de grande importäncia para o cidadão.

Lembro, par exemplo, que, como verdadeira Casa do povo, e tendo em
vista a nova concepçao de cidadão e de cidadania decorrente da Constituiçao
Federal e de nossa Constituiçao Estadual, abre-se ao povo, na prestação de
informaçaes sabre as direitos do cidadão par meio de postos de atendimento
ligados ao PR000N.

Exercendo atividade eminentemente pedagógica, par meio da Escola do
Legislativo, promove cursos visando a capacitação de seus servidores bern
como de servidores dos outros Poderes do Estado e dos Poderes Legislativo
e Executivo municipais.

Promove, também, em convênio com a Universidade Federal de Minas
Gerais, inclusive corn vagas destinadas a outros interessados que não
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servidores pUblicos, cursos de especializacão dos quais constitui exemplo de
primeira grandeza o Curso de Técnica Legislativa Avancada.

Ainda nesse campo, conhecemos as trabaihos realizados através dos
projetos Cidadâo Mirim, Caminhos para a Democracia e Jornada
Universitária, todos destinados a propiciar aos jovens, desde o inicio de sua
vida escolar, as informaçOes básicas sabre o Poder Legislativo Estadual e as
trabathos par ele realizados, mostrando-Ihes a importância da democracia,
pela qual devem velar no decorrer de suas vidas, para que, no futuro, não
tenham que viver as dissabores e terrores que nós, as mais veihos, tao bern
conhecemos.

Outro grande e exemplar trabaiho realizado pela Assembléia Legislativa,
através de seus Deputados, em cooperação corn as outros Poderes do
Estado e corn a indispensável assisténcia do Tribunal de Contas, são as
audiências pUblicas regionais, que visam não so ao processo legislativo, mas,
muito especialmente, a elaboracão do orçarnento do Estado.

Par essa forma, as diversas regiOes do Estado tern condiçöes de, sob a
coordenacão de seus representantes, colaborar, corn conhecirnento de
causa, para a solução dos grandes problernas regionais que ainda existem
em nosso Estado e em nosso Pals.

Quero lembrar, ainda, o exercicio da atividade politico-parlamentar dos
nossos representantes nesta Casa, atuando na solucão dos conflitos sociais,
onde quer que se verifiquem no nosso Estado.

E principalmente corn esse belo trabalho que a Igreja tern tido o privilégio de
colaborar, em especial par intermédio de suas pastorais, que, assim como as
membros desta Casa, procuram levar justiça aos injustiçados e a quantos se
vêem exciuldos da convivência social.

Finalmente, corn a permissão dos Srs. Deputados e de todos as presentes,
gostaria de repetir as palavras que, em carta aberta sabre as eleicöes que se
avizinham, acabo de dirigir ac , povo de Deus desta Igreja, que é a
Arquidiocese de Belo Horizonte. Nela, lembro que dos Deputados espera-se
que procurem, acirna de tudo, o bern do povo, de todo o povo, e não, o
favorecimento dos grupos poderosos e privilegiados que tern condiçöes de
exercer forte pressão em beneflcio de seus interesses.

Lembro, ainda, que a doutrina social cristã exige dos legisladores e dos
governantes que coloquem, em prirneiro lugar, as direitos de quem näo pode
se defender nern, as vezes, sequer fazer ouvir sua voz; e que, acima de tudo,
deem atenção preferencial aos pobres, aos portadores de deficiência, as
criancas e as familias, aos pequenos produtores, aos assalariados, em
particular aos que não tern reconhecidos seus direitos sociais e trabaihistas,
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Estou convencido de que Os nOSSOS representantes nesta Casa, como vém

fazendo ao iongo de toda sua existêncja, continuarão a honrar o mandato que
ihes e confiado pelo povo desta terra, a nosso querido povo mineiro. E é por
intermédjo desse povo que, neste momento, somos todos nos, as 

agraciados,eternamente agradecjos Muito obrigado.
Reabertura dos Trabaihos Ordinárjos

o Sr. Presjdente - Estão reabertos os trabaihos ordinárpos
Encerrarnento

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de
"quorum" para a continuacao dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
Os 

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 16, as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocacão e para a ordinárja da mesma data, as 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada é a
pubilcada na edicão anterior.) Levanta-se a reunjäo.

AlA DA 98° REUNIAO ESPECIAL, EM 14/9/98
Presidéncia do Deputado José MiIitão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composicao da Mesa -
Destinacao da reunjão - Execucao do Hino Nacional - Paiavras do Deputado
José Militão - Palavras da Vereadora LUcia PacIfico - Entrega de piacas -Apresentacão do Coral do Movimento das Donas de Casa e 

Consumidoresde Minas Gerais - Encerramento

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:

Agostjnho PatrUs - Alencar da Silveira JUnior - José Militão - PauloSchettino.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado José Militão) - As 2Ohl5min, declaro aberta a

reunjão Sob a protecão de Deus e em nome do pova mineiro, iniciamos as
noSSos trabalhos Corn a palavra, a Sr. 20-Secret6rjo para proceder a leituradas alas das duas reunlöes anterjores

Atas
- 0 Deputado Agostinho PatrUs, 20-Secretárjo "ad hoc", procede a ieitura

das atas das duas reunjôes anteriores que são aprovadas sem restricoes.
Composiçao da Mesa

o Sr. Presjdente - A Presidéncia ConvjcJa a tomar assento a mesa a Sr.
James Ladeia, Secretárjo do Trabaiho, representando o Governador do
Estado; a Vereadora LUcia Pacifico, Presidente do Movimento das Donas de
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Casa e Consumidores de Minas Gerais; e as Srs. Antonio Joaquim Fernandes
Neto, Secretário Executivo do PROCON-MG, e José Pacifico Homem
Sobrinho, esposo da Vereadora LUcia Pacifico.

Destinacäo da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Movimento das

Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais pelo transcurso de seu 15°
aniversário de fundacão.

Execucäo do Hino Nacional
o Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvirem a Hino Nacional.
- Ouve-se a execução do Hino Nacional, feita por mUsicos da Orquestra de

Minas Gerais.
Palavras do Deputado José Militão

Senhoras e senhores, desde os primOrdios vocacionado para a vida em
grupo, a ser humano sempre teve, no trabaiho conjunto e solidário, a piiar que
aiavanca a construção dos grandes feitos da civiiizacäo.

Corn efeito, a esforco de cada urn so tern sentido quando é canalizado na
direcão das águas oceânicas em que as parcelas individuais se somam para
a consecuçäo de urna obra malor. Sem dUvida, a pequenez humana sempre
se agiganta quando se insere, de modo harmonioso e organizado, num
contexto coietivo.

E oportuno reiterar aqui que é nessa perspectiva que deve estar a acão
palitica. Ao desprender-se da vida privada e dos interesses particulares, a
homem pUbiico busca, de forma abnegada e altaneira, a bem-estar da
coletividade que ele representa.

E esse mesmo fundamento que norteia a trabaiho do Movimento das Donas
de Casa e Consumidores de Minas Gerais - MDC-MG -' ha quinze anos
miiitando na defesa dos interesses do povo.

Fundado a 13/9/83, a MDC-MG é uma entidade civil sem fins lucrativos e
sem caráter politico-partidario, que tern coma objetivo precipuo defender as
donas de casa e as consumidores do Estado e contribuir para a rnelharia da

0 quaiidade de vida de sua populacâo.
Tendo surgido numa época em que a Pals se abria para a normaiizacâo

E dernocrãtica, a Movimenta tern procurado fazer urn trabalho de
0 conscientização junta a camunidade, enfatizando sobretudo as direitos do

cidadão.0 
Coma ressaita sua Presidente, dana LUcia PacIfico, " a consumidor nãa

pode arredar pd na defesa dos seus direitas. Prejudicada peio ionga perlada
da ditadura miiitar, eie não tern a hábito do exercicio da cidadania, pals fol
muito toihido no seu direito de organizacäo civil. Tern que persistir e conhecer
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372meihor seus direitos, principalmente através do COdigo de Defesa do
Consurnidor"

Congregando hoje mais de 5 mil filiados, o Movirnento tern corno metas
especificas informar e orientar corretamente as donas de casa e os
Consumidores corn vistas a formacao de uma conscjencia critica; defender
seus assocuacios na justiça por melo de açöes pUblicas e coletivas, atuar, de
forma incisiva, para que o COdigo de Defesa do consumidor, consubstanciado
na Lei Federal n° 8.078, de 1990, bern corno a legislaçao pertinente, sejarn
observados e cumpridos; além de incentjvar o assocjatjvjsrno e a mobulizaçao
corno instrurnento de açâo na busca da justiça e da eqüidade sociais.

Sem perder de vista seu objetivo major, a busca perrnanente da cidadania
plena e melhor qualidade de vida para todos, a entidade vern atuando nas
várias areas presentes no cotidjano das donas de casa e do consumjdor em
geral.

Assim é que presta assistencja jurIdica no tocante a contratacão de
empregado doméstico; mantém plantão permanente de orientacao e
atendimento ao pUblico nas questoes atinentes ao COdigo de Defesa do
Consumidor; realiza pesquisa de mercado e as repassa aos consumidores
desenvolve programa de palestras corn vistas a educaçao para o consumo;
firma convénjos com ernpresas e profissjonajs que oferecem produtos e
serviços de qualidade a preço baixo.

Passados 15 anos de sua criacão, o MDC-MG apresenta hoje urna foiha de
servicos que poucas entidades podem exibir, não sO realizando campanhas
contra abusos na area de consumo, como divulgando o COdigo de Defesa do
Consurnidor por meio de palestras e pressionando os órgäos e as autoridades
competentes

Recentemente, por exemplo, a organizacao lancou campanha para salvar o
Hospital das Clinicas e mobilizou a populacão no combate a epidemja de
dengue que se alastrou pela cidade.

Muitas vezes, nao se limitando a essas iniciativas, a entidade tern atuado na
area juridica. Num trabalho de repercussâo nacional, já moveu cerca de 20
açOes civis coletivas contestando, entre outras, arbitrariedades como o
aumento de 30% do seguro obrigatoruo, a cobranca abusiva de tarifas
bancárias, o reajuste de 84% nos saldos dos mutuários da Caixa Econôrnjca
Federal e a imoralidade dos serviços telefOnicos de prefixo 900 e 0900.

Igualmente merecem destaque Os Juizados de Pequenas Causas, que tao
bons serviços prestam a comunidade; sua criacão contou corn a participaçao
das bravas militantes do Movjmento

Corn esse mesmo propOsito - dar assisténcia de qualidade a comunidade -,
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surgiu o PROCON-Assembléia, criado por iniciativa nossa e por reivindicação
do Movimento, que hoje rnantérn convênio de cooperação corn a entidade.

Digna de aplauso tern sido também a campanha contra o desperdlcio - essa
praga que infesta o Pals, levando pelo ralo bilhöes de reais da producäo
nacional. Nesse sentido, foi publicada a cartitha "E Hora de Acabar corn 0
DesperdIcio - a Natureza Agradece", que tern o objetivo explIcito de atrelar
economia doméstica a conservacão arnbiental. A propósito, não é sem razão
que a palavra "econornia", que provérn de "oikOs" (casa, domicllio, em grego),
significa, ao pé da letra, "a arte de bern administrar uma casa".

Na busca permanente do binOmio preço e qualidade, outra iniciativa
louvável e o cadastro de profissionais autônornos - bornbeiros, carpinteiros,
eletricistas, pedreiros, pintores e outros - cuja prestaçäo de serviços é
controlada pela entidade.

Sempre zelosa dos interesses de seus associados e visando a subsidiar a
atuacão do grupo corn inforrnacoes especIficas, a organização se faz
presente junto a órgãos como CEMIG, CEASA, Ministérios e Secretarias de
Estado, por rneio de conseihos, comissöes e cârnaras que representam a
entidade.

Para divulgar a instituicão, pois as boas idéias sernpre devem ser levadas a
püblico, fou criado, em maio do ano passado, o jornal "Em Movimento",
informativo birnensal que orienta as donas de casa quanto a assuntos
diversos.

Extrapolando as fronteiras da Capital, a organizaçâo tern expandido para 0

interior de Minas e outros Estados da Federacão. Nesse sentido, já se
realizaram vários encontros nacionais de donas de casa e consumidores, que
ocorreram em Belo Horizonte e em Salvador, na Bahia.

Como se ye, é mais do que justa esta homenagem que prestarnos ao
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais. Nossos
votos são que a entidade tenha vida longa e continue engajada em mobilizar
a população na defesa da cidadania e de urna meihor qualidade de vida para
todos.

Instituldo pela Lei n° 7.283, de 1997, que resultou de projeto da Vereadora
L(icia Pacifico, o Dia Municipal das Donas de Casa, celebrado em 13 de
setembro, mais do que uma homenagem, deve ser comemorado como urn
marco que revigora a consciência da cidadania e dá alento a luta pelos
legItirnos direitos do consurnidor.

Parabéns a todas as militantes do Movirnento pelo portentoso trabaiho,
especialmente a sua Presidente, a aguerrida e dinãmica Sra. Lucia Maria do
Santos PacIfico Homern. (- Palmas.)



374
Palavras da Vereadora Lucia PacIfico

Exmos. Srs. Deputado José Militão, Presidente desta reunião e autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; Dr. James Ladeia,
Secretário do Trabaiho, representando o Governador do Estado, Dr. Eduardo
Azeredo; Dr. AntOnio Joaquim Fernandes Neto, Secretário Executivo do
PR000N Estadual; José Pacifico Homem Sobrinho, meu esposo; meus
amigos, senhoras e senhores, minhas queridas donas de casa e
consumidores; o Deputado José Militão já discorreu, corn grande riqueza, a
respeito da nossa trajetória. Foram muitos anos de luta, tropeços, obstáculos,
mas também de conquistas e avanços. Entre eles, o mais importante foi o
COdigo de Defesa do Consumidor, a major conquista dos consumidores
brasileiros. Tivemos a honra e a garra de levantar em Minas Gerais essa
bandeira, levando, na época da Constituinte, em 1988, 390 mil assinaturas,
recothidas em todos os cantos de Minas Gerais e em outras capitais. Essas
assinaturas foram dadas corn a caneta, a consciência, o coraçâo, e muitas
vezes, corn o dedo, porque as pessoas tinharn vontade de assinar, mas eram
analfabetas. Conseguimos esse grande feito. Defendemos, no Plenário, na
tribuna, que esses milhOes de brasileiros ansiavarn por respaldo legal, por
uma lei que viesse proteger-nos contra os abusos que norrnalrnente
aconteciarn. Tivemos urn grande êxito. 0 art. 50 da Constituiçâo brasileira
incluiu a defesa dos direitos do consurnidor e, no Ato das Disposiçaes
Constitucionais Transitórias, o art. 47 veio dar origern ao COdigo de Defesa do
Consumidor.

Uma lei maravilhosa, uma lei avançada, uma lei moderna. Mas de que
vaterá essa lei, se não a trocarmos em miüdos, se não dernocratizarmos o
seu conteüdo, para que possamos formar a consciência critica em cada
cidadão, em cada cidadão mirim, em cada dona de casa, em cada brasileiro
de que ele tern direftos, assirn como tern deveres também, porque a cada
direito sobrevém urn dever.

Pois bern, temos feito esse trabalho, como o Deputado José Militão citou,
no dia-a-dja, nas associaçôes cornunitárias, nos sindicatos, nos grupos
religiosos de qualquer religiao, porque o movimento não tern nenhuma
discrirninaçâo, nas escolas, nas universidades, nas fábricas, nas empresas,
procurando fazer corn que essa lei realmente venha assegurar a todos nos,
entre tantos direitos, o dire ito de acesso ao consurno tarn bern.

Corn essa homenagem, Deputado José Militão, que a Assernbléia
Legislativa confere ao Movirnento das Donas de Casa e Consurnidores de
Minas Gerais, sinto-me ernocionada e orguihosa de todas vocés,
formiguinhas trabaihadeiras, que tanto ajudararn a fazer crescer o nosso
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movirnento. De 50, 60 donas de casa que éramos no dia 13/9/83,
incentivadas pelo nosso amigo, Dr. Rairnundo Mendes, aqui presente, Diretor
Executivo do PROCON-MG, levamos a frente nossa batalha. Hoje sornos
rnais de 5 mil e arnanhã serernos mais e mais, cada vez mais. Quem nos
dera, e tenho certeza de que isso vai acontecer, atingirrnos todos os
municIpios de Minas Gerais para que cada cidade tenha urn Movimento de
Donas de Casa e Consumidores, para que em cada municipio possarnos
levantar bern alto nossa bandeira. Já estarnos em 16 estados brasileiros,
arnanhã mesmo estou indo a Salvador para o 3 0 Encontro Estadual de Donas
de Casa e Consumidores da Bahia. E dessa forma, multiplicando, sendo
verdadeiras multiplicadoras do conhecimento, do Codigo de Defesa do
Consurnidor, do espirito de solidariedade, do espirito comunitário que nos une
a todas, tenho certeza de que, nurn futuro próximo, terernos somente serviços
e produtos de boa qualidade sendo oferecidos a todos os brasileiros, corn
precos justos e de maneira adequada.

Nosso lema de pesquisar, pechinchar, reclamar, "botar a boca no trombone"
é uma verdade, e urna coisa que dá rnuito certo. Foi-se o tempo ern que se
jogava fora, hoje quern joga fora é pals subdesenvolvido. 0 desperdicio caiu
de moda, e a mae natureza, corn certeza, ha de nos agradecer, porque urn
dos direitos universals do consumidor é o direito ao rneio arnbiente saudável.
E nOs, donas de casa, nós que sornos o termOmetro da economia, não
podernos deixar ir pelo ralo, näo podemos deixar ir pela lata do lixo tudo
aquilo que custa caro, que custa o suor dos nossos rnaridos, dos nossos
fllhos e nosso tambérn. Vamos, entäo, lutar nessa campanha contra 0
desperdicio de alimentos, de água, de luz, de gas de cozinha, de uso do
telefone, vamos usar de modo racional.

Estamos lançando nesse 151 aniversário, debutantes que somos todas,
duas campanhas da maior irnportância pelo retorno das embalagens corn dois
objetivos.

0 prirneiro e baratear o produto para o consurnidor final. Quando ele
retornar corn a ernbalagern, terá urn bOnus, urn desconto. lsso é urn incentivo.
Aqui a dona de casa nao joga a ernbalagem no lixo da cozinha. Ela terá urn
bOnus, e o produto que Ira adquirir da mesrna espécie, da rnesma rnarca, da
mesrna qualidade, será urn pouco rnais barato.

Muito mais que isso, é a questäo da preservacão do rneio ambiente. Não dá
rnais para agüentar toneladas e rnais toneladas de lixo nos aterros sanitários,
toneladas e mais toneladas de lixo, principalrnente lixo dornéstico, jogadas a
céu aberto, como tantas vezes presenciamos quando varnos a periferia. Não
dá rnais para aguentar esse tipo de coisa, o retorno das pilhas e baterias de
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celulares que são urn lixo aftamente nocivo para 0 meio ambiente e a nossa
saüde.

Lançamos a campanha. Em urn segundo momento, se Deus quiser, assim
que voltarmos de Salvador, estaremos entrando em contato corn Os donos de
supermercados, muitos deles aqui presentes, do EPA e do Mart Plus, para
que se sensibilizern corn a nossa reivindicaçao. Em Portugal, na Expo 98,
quando adquiri uma caixinha de dentifrIcio que também e vendida no Brasil
(corn a globatização não é necessário ir ao exterior para comprar nada, a
globalização faz essa coisa boa. Tudo que existe Ia existe aqui. La ha coisas
ruins também, assirn como temos bons produtos e produtos de pior
qualidade.). Comprando, então, a pasta de dentes, Ii na caixinha: "Traga essa
embalagern e tenha urn desconto na sua próxima compra. Por que não fazer
isso no Brasil? Não somos mais pals de terceiro mundo. Somos pals em
desenvolvimento e caminhando rápido. Estamos vendo que a Brasil está
caminhando para a frente e cada vez mais conceituado.

Já ganharnos urna lirninar na justiça. Como disse o Deputado, entrarnos na
justiça corn várias carnpanhas civis e püblicas, e quero agradecer a duas
pessoas que tern nos dado esse apoio e esse respaldo juridico, que sao os
Srs. Délio Maiheiros e Enio, que corn tanto carinho entram na justiça corn as
nossas reivindicaçoes consubstanciadas, que chegam ao Movirnento das
Donas de Casa e são trazidas ao Dr. Délio e ao Dr. Enio.

Quanto a questão do serviço 0900, não dá para agüentar o que estã
acontecendo: a transtorno, o torrnento, a ansiedade das donas de casa e dos
consumidores, quando vern a conta do telefone, que sernpre onera o
orcamento doméstico. E o disque tudo, disque amizade, disque sexo, disque
narnoro, disque artista, que tern urn preço altIssimo. Se a pessoa continua
ligando, vem uma taxa a mais nessas ligaçoes. Vejam como somos
explorados.

A questão dos sorteios e brindes é outra enganação dos anunciantes, que
usam a boa-f& das pessoas no afã de serem sorteadas. A possibilidade de
ser sorteado é Infima. Milhares de pessoas ligam. Isso é uma coisa milionária.
Não dá para aceitar esse tipo de coisa.

Estamos corn duas frentes. A primeira está na Justiça, e, se Deus quiser, a
lirninar a ação principal estará nos dando ganho de causa. Quanto a segunda,
a partir de amanhã, estarernos recolhendo assinaturas; o texto do abaixo-
assinado foi aprovado no LI Encontro Mineiro de Defesa do Consumidor,
realizado pelo PROCON-MG. 0 texto estará pronto amanhã, e estaremos nas
ruas, recolhendo assinaturas, para que possamos levar ao Ministério da
Justiça uma reavaliaçao do que está acontecendo. Acho que, se os usuários
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de telefones querern esse tipo de servico, terão que dar autorizacão por
escrito para a companhia, e, näo, todos as telefones da populacão ficarem
expostos a vontade de criancas, adolescentes e pessoas que pensam em ter
algum lucro corn isso. Além da autorizacão, a conta deverá vir separada da
conta normal, porque, assim, a pessoa vai dirnensionar quanto está sendo
lesada.

São essas as duas campanhas que o Movimento lança no seu 150
aniversário. Amanhã, a partir das 14h3Omin, as donas de casa estarão na
porta da nossa sede, na Avenida Afonso Pena, 1500, recolhendo assinaturas.
Tenho certeza de que vocés, que são o nosso respaldo, estaräo multipticando
essas assinaturas nos bairros, nas filas de ônibus, nas rnercearias, em todos
os lugares onde houver pessoas, para que, em pouco tempo, juntamente corn
outros Estados, possarnos levar milhares de assinaturas e pressionar a
Governo para que faca uma revisão desse servico. Estaremos lançando essa
carnpanha em Salvador.

Ao Deputado José Militão, quero agradecer e sinto que essa hornenagem é
urn reconhecirnento pübiico da Assernbléia Legislativa ao nosso trabaiho.
Varnos em frente. Tancredo Neves ja dizia: "A luta continua. Não varnos nos
dispersar". Repito que a mao que ernbala a berco move o mundo. Muito
obrigada. (- Palmas.)

Entrega de Placas
0 Sr. Presidente - Vereadora LUcia Pacifico, o Presidente da Assernbléia

Legislativa, Deputado Romeu Queiroz, gostaria muito de presidir esta reunião
e fazer a homenagem ao Movimento das Donas de Casa e Consurnidores de
Minas Gerais; entretanto, devido a urn problema em urna de suas bases
politicas, ele teve que viajar logo após a almoco. Mas S. Exa. deixou urna
placa para ser entregue ao Movimento corn os seguintes dizeres: "Ao
Movimento das Donas de Casa e Consurnidores de Minas Gerais, presidido
pela Vereadora LUcia Maria dos Santos PacIfico Homern, expressão humana
de participacão politica e cornpromisso social, homenagern da Assembléia
Legislativa no transcurso do 15 0 aniversário da entidade nacionalmente
reconhecida pelo trabalho e acão em favor da cidadania plena, corn relevante
folha de servicos prestados a sociedade. Belo Horizonte, 14 de setembro de
1998. Deputado Rorneu Queiroz, Presidente." (- Palmas.)

Este Deputado, Dona LUcia, tarnbém Ihe faz a entrega de urna placa
cornernorativa, em hornenagern a este dia, corn os seguintes dizeres: "LUcia
PacIfico, llder das donas de casa, idealismo, opinião e sinceridade.
Homenagem do Deputado José Militão".

Apresentacão do Coral do Movimento das Donas de Casa e Consurnidores
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de Minas Gerais

o Sr. Presidente - A Presidéncia convida os presentes a ouvir o coral do
Movimento das Donas de Casa, que, sob a regência da maestrina Alba
Valéria, executará as seguintes cançöes: "Cantati Domino", de Haendel; 'As
Pastorinhas", de João de Barro e Noel Rosa, e "Galo Garnizé", do folcbore
mineiro. Dona LUcia Pacifico informa aos presentes que o coral fez apenas 13
ensaios.

- Ouve-se a apresentaçâo do Coral do Movimento das Donas de Casa e
Consumicbores de Minas Gerais.

Encerramento
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a Presidéncia manifesta

seus agradecimentos as autoridades e aos demais convidados pela honrosa
presença e encerra os trabalhos, convocando os Deputados para a reuniäo
ordinária de amanhä, dia 15, as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIçAO DE LE! N°

13.834
As quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de setembro de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Bilac Pinto, José Militão e Alberto Pinto Coelho, mernbros da
Comissâo supracitada. Na auséncia do Presidente, o Vice-Presidente,
Deputado Bilac Pinto, assume a Presidência e, havendo nUmero regimental,
declara aberta a reunião. Em virtude da aprovaçáo de requerimento do
Deputado José Militão, o Presidente dispensa a Ieitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pebos mernbros da Comissão
presentes. Em seguida, informa que a reunião tern por finalidade apreciar o
parecer do relator, Deputado José Militão, sobre o Veto Parcial a Proposiçao
de Lei no 13.834. Apos, passa a palavra ao Deputado José Militão, que
procede a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela manutençâo do
veto. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e suspende a reuniâo para a elaboraçâo da ata. Reabertos os trababhos,
solicita ao Deputado Alberto Pinto Coelho que proceda a leitura da ata, que,
lida e aprovada, e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir,
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 1 0 de setembro de 1998.
Bilac Pinto, Presidente - Alberto Pinto Coelho - José Militâo.
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COMuNICAcoES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 15/9/98, as seguintes comunicaçães:
Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Elivio Bastieri Filho, ocorrido em 8/9/98, em Joäo Monlevade. (- Ciente. Oficie-
Se.)

Do Deputado José Braga, dando ciência a Casa do falecimento do Sr. José
Barbosa dos Santos, Zé Coco do Riachão, ocorrido em 13/9/98, em Montes
Claros . (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 406a REUNIAO ORDINARIA, EM 16/9/98
Presidência dos Deputados Geraldo Rezende, Dilzori Melo e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Questão de Ordem - Correspondéncia: OfIcios - 21 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de ProposiçOes: Projetos de Lei n°s 1.909 a
1.911/98 - Requerirnentos n°s 2.678 a 2.682/98 - Requerimentos dos
Deputados Ajalmar Silva, Glycon Terra Pinto, Ivair Nogueira e Raul Lima Neto
- Comunicaçoes: Comunicação da Comissäo de Transporte - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Irani Barbosa, Marco Regis, Carlos
Pimenta, Raul Lima Neto e Marcos Helênio - 2a Parte (Ordem do Dia): ia
Fase: Abertura de Inscriçoes - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência
- Leitura de Comunicaçoes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos
dos Deputados Ivair Nogueira, Glycon Terra Pinto, Ajalmar Silva e Raul Lima
Neto; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Gerado Rezende - Elmo Braz - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrüs - Aliton Vilela - Alberto Pinto Coelho - AmbrOsio Pinto -
Anivaldo Coelho - Antonio Genaro - Antãnio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Ermano Batista -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob -
Irani Barbosa - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - LeonIdio Boucas
- Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Sebastio Costa - Sebastiäo
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wilson Tropia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

1  Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado José Braga, 2 1- Secretário "ad hoc", procede a leitura da ata
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da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçöes.
Questão de Ordem

0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, na semana passada,
apresentamos uma questào de ordem a Mesa sobre urna emenda do
Deputado Ajalmar Silva a urn projeto de lei de nossa autoria, emenda essa
prejudicada, que foi apresentada apenas corn o intuito de retirar o projeto da

votação de 21 turno. 0 projeto dispöe sobre a gratuidade do uso de banheiros
nas estaçöes rodoviárias e nas paradas de Onibus obrigatórias.

Sr. Presidente, este Deputado Ievantou, na época, uma questâo de ordern e
também uma questão pessoal, porque urn projeto desses, que foi aprovado

em 1 0 e 20 turnos nesta Casa, que foi vetado pelo Governador - e esta Casa
manteve o veto -, que retornou a Plenário corn mais de 50 assinaturaS, é urn
projeto que procura corrigir urn erro terrivel, uma iniquidade, uma
discriminacão dos passageiros de ônibus, nào dando a esses o direito ao uso
gratuito dos banheiros nos terminais rodoviários e nas paradas de ônibus, ao
contrário dos passageiros de aviôes que tern banheiros de mármore,
banheiros limpos, banheiros gratuitos.

Se a passagem de ônibus já tern inserido, em seu preco, o uso da estaçäo
rodoviâria e das paradas de ônibus obrigatórias, entendemos que a cobranca
para a utilização dos banheiros nesses locais dá-se exciusivamente pela
exploracão do homem pelos empresérios, que estäo arrecadando milhães,
como mostrou a reportageni publicada pelo jornal "Estado de Minas"

anteriormente.
0 Deputado Ajalmar Silva entrou corn urna emenda que apenas repete o

art. 1 0 do projeto, portanto, uma emenda prejudicada. Por essa razão, o
projeto já deveria estar na Casa. A questáo de ordem permanece, e este
Deputado aguarda a resposta para saber se a Mesa vai permanecer
aceitando ou não uma emenda prejudicada.

E essa a rninha questão de ordern que nâo foi respondida, mas sobre a qual
ainda aguardo urna resposta. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que essa
questäo de ordem foi formulada em outra reunião e que será respondida

oportunamente.
Correspondência

- 0 Deputado Carlos Pimenta, 1 0-Secret6rio "ad hoc", 16 a seguinte

correspondéncia:
OFICIOS

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Seguranca Püblica,
encaminhando cópia de parecer aprovado por ele, concernente ao assunto



382tratado no Projeto de Lei n o 1.841/98, que tramita nesta Casa. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.841/98.)

Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB-MG (2), agradecendo a
remessa das Informacoes Prévias n°s 162 a 164/98 e 165 a 170/98.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentacao de Proposicoes

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Mesa passa a receber
proposicoes e a conceder a patavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicoes:
PROJETO DE LEI N O 1.909/98

Dectara de utilidade püblica a Associação dos Moradores dos Bairros
Menezes e Bandeirantes I e It, corn sede no MunicIpio de Cataguases.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica dectarada de utiHdade pUbtica a Associaçao dos Moradores
dos Bairros Menezes e Bandeirantes I e II, corn sede no Municipio de
Cataguases.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, 3 de agosto de 1998.
Tarcisio Henriques

Justificacão: A Associacao dos Moradores dos Bairros Menezes e
Bandeirantes I e II, fundada em 19/3/89, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que tern seus estatutos registrados no CartOrio de Registro de
Pessoas Juridicas da Comarca de Cataguases. Sua finatidade é promover o
desenvolvimento comunitário, firmar convêrijos e proporcionar aos associados
o incremento de suas atividades assistenclais, econômicas, culturais e
desportivas. Conforrne atestado emitido pela autoridade competente, a
Associação funciona regularmente ha mais de dois anos, e sua diretoria
compoe-se de pessoas idOneas, que não percebem remuneracao pelo
exercIcio dos cargos que ocupam.

Em caso de dissolução, o patrimOnjo será remetido a entidade congénere
da cidade, registrada no CNAS.

Por evidenciar-se o caráter de utilidade pUbtica de que se reveste a
entidade, esperarnos seja aprovado este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
edo Trabaiho para deliberacão nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 1.910/98
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Sete Lagoas o imóvel
que menciona.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIplo de Sete

Lagoas o imOvel urbano situado na Praça Dom Carmelo Motta, 153, na sede
do referido municIplo, constituldo por uma praça de esportes, corn terreno de
23.833m 2 (vinte e trés mil oitocentos e trinta e trés metros quadrados), e as
respectivas benfeitorias, representadas por dependências e instalaçöes
atléticas, como consta no registro n° 14.939 do livro 3-Y, fis. 24v25, do
CartOrio de 1 0 OfIcio do Registro de lmóveis da Comarca de Sete Lagoas.

Paragrafo ünico - 0 imOvet de que trata este artigo destina-se ao
funcionamento de uma praça de esportes para uso pübtico.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, ficará obrigado o MunicIpio de Sete
Lagoas a manter a praca de esportes em perfeito e continuo funcionamento
para o pibtico, segundo os preceitos do born uso, de forma a conservar seu
aspecto sOcio-cultural, recreativo, de formação attética e desenvotvirnentO do
fisico da populacão.

Art. 31 - 0 imOvet de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
a quatquer tempo, deixar de cumprir sua especIfica função social, prevista no
parágrafo ünico do art. 10.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticacão.
Art. 51 - Revogam-se as disposicöes em contrario.
Sala das Reuniöes, de setembro de 1998.
Ermano Batista
Justificaçao: Como consta em certidão anexa, foi o próprio municIplo que

doou a area em questão para o Estado, em 26/1/51, para que este au
instalasse uma nova e moderna praca de esportes.

Ha 47 anos, portanto, o Estado vem gerindo a area, mas, em verdade,
poucas modificaçöes foram introduzidas all no correr dos anos,
principatmente em razâo da crônica Iimitação das dotaçöes para o setor, que
faz corn que as praças tenham de sobreviver corn parcos recursos, já que
critérios válidos de prioridade beneficiam outras areas.

Ocorre que a praca de esportes, para ter preservada sua funçao precIpua,
ha de se adequar a nova dinâmica da vida, amptiando e aproveitando a area
disponIvel, construindo mais dependéncias e oferecendo novas opçöes de
esporte e lazer para atender a uma clienteta crescente e mais heterogênea. E
o Estado, corn seus inümeros encargos, dificilmente terá condiçöes de
satisfazer a todas as instituiçöes desse tipo, espalhadas em seu vasto
territOrio.
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introduzindo all modificaçoes üteis e necessárias para atender a demanda
crescente. Ademars, afeita as questOes locais, a Prefeitura poderá suprir
methor as exigências da clientela.

Essa disposiçao municipal vem em boa hora, inclusive porque Ira diminuir
os encargos do Estado. Ao mesmo tempo, o municipio assumirá urn papel
que pode desempenhar corn mais eficiência.

E por essa razão pragmática e transparente que se apresenta e submete a
apreciaçào da Casa este projeto, que espero ver aprovado.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizaçao
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
I nterno.

PROJETO DE LEI N O 1.911/98
Declara de utilidade pübiica o Lions Clube de Belo Oriente, corn sede nesse

rnunicipio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica 0 Lions Clube de Belo Oriente,

corn sede nesse municIpio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de setembro de 1998.
José Henrique
Justificação: 0 Lions Clube de Belo Oriente, fundado em 9/1/87, é entidade

filantropica sem fins lucrativos, corn duraçao indeterminada e de utilidade
pUblica municipal.

Não remunera os membros de sua diretoria, composta de pessoas de
reconhecida idoneidade. Tern por objetivo manter seus associados unidos
pelos liames da amizade, do companheirismo e da compreensao mütua. Visa,
tarnbém, a proporcionar condiçôes favoráveis a livre discussão de todos os
assuntos de interesse, exceto polItica partidária e sectarismo religioso.
Ademais, incentiva a respeitosa consideração entre os povos do mundo,
mediante o estudo dos problemas internacionals.

Dessa forma, evidencia-se o caráter de utilidade pUblica da entidade,
objetivamente demonstrado pela documentaçao anexa. Sendo assim,
contamos corn o apoio dos nobres pares a aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
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N O 2.678/98, da Comissäo de Direitos Hurnanos, solicitando seja

encaminhado a Vara de Execuçöes Criminais pedido de informaçöes sobre a
situaçao penal do detento Antonio Carlos de Araüjo Fonseca, que está
cumprindo pena na cadela pUblica do Municlpio de Itaguara.

NO 2.679/98, da Comissäo de Direitos Hurnanos, solicitando seja
encaminhado a Vara de Execucöes Criminals pedido de informacöes sobre a
atual situação dos detentos relacionados na denüncia apresentada a
Comissäo, os quais alegarn não estar recebendo os benefIcios assegurados
pela lei. (- Distribuldos a Mesa da Assembléia.)

NO 2.680/98, da Comissão de Direitos Humanos, soticitando seja
encaminhada ao Comando-Geral da PMMG a denUncia apresentada a
Cornissão pelo Sr. Waldir Ramos Costa, para que se proceda a apuração dos
fatos.

NO 2.681/98, da Comissäo de Direitos Hurnanos, soilcitando seja
encaminhada ao Comando-Geral da PMMG a denüncia apresentada a
Comissão pelo Sr. Elias Militão da Silva, para que se proceda a apuraçäo dos
fatos.

N O 2.682/98, da Comissão de Direitos Hurnanos, solicitando seja
encaminhada a Corregedoria-Geral da Poilcia a denCincia apresentada a
Comissão por Ana Paula da Silva, para as providéncias cabIveis. ( -
Distribuldos a Comissão de Direitos Humanos.)

- São também encaminhados 6 Mesa requerimentos dos Deputados
Ajairnar Silva, Gtycon Terra Pinto, Ivair Nogueira e Raul Lima Neto.

Comunicacöes
- E tarnbém encaminhada a Mesa comunicação da Comissão de

Transporte.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no més de

agosto passado, fiz uma série de acusacöes a setores da nossa classe

C rnédica em Minas Gerais e - por que não dizer - no Brasil inteiro. Foram
0 publicadas algumas matérias por entidades de classe intituladas "Carta aberta
E ao Deputado Irani Barbosa".

Utilizando a lei de imprensa, estou requerendo o direito de resposta nos
0 veiculos de comunicação que publicaram a devida matéria, valendo-me da

Lei n° 5.250, de 1967. E a carta que iremos publicar é a seguinte: (- Lê:)
Carta aberta as Entidades Representantes da Classe Médica

E evidente o caos da saUde. 0 motivo alegado é sempre o mesmo: fatta de
verbas. Mesmo apOs a criação da CPMF, a causa não mudou.
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Os cargos de Ministro da Saüde, Secretárjos de Estado da Saüde,

Secretários Municipais de Satide, Diretores de hospitals pUblicos são sempre
ocupados por medicos.

Cabem a eles definir a polItica de saUde, dirigir e controiar a aplicacão dos
recursos e também controlar a produção e a quaiidade dos medicamentos
consumidos pela popuiaçào. A vigilãncia sanitária é urn trabaiho afeto ao
Ministérjo e as Secretarias de SaUde.

Enquanto a rede pUblica mlngua, a rede particular e os pianos de saüde
crescem absurdamente

Coincidéncia ou evidêncja?
Vários hospitals püblicos deixam de ser administrados pelo Governo e são

doados ou cedidos para uso de entidades cujos dirigentes são, quase
sempre, ligados a area da saüde pUbilca.

A Federacão, o Conseiho, a Associaçao e o Sindicato dos Medicos
assistem ao jogo de interesses de urna parcela de seus fihiados, em sacrificio
daqueles que trabaiharn em hospitals e postos medicos e recebem baixos
salários.

A CPI dos medicamentos instalada na Assembléla Legislativa e a CPI da
verba da saüde, a ser instaiada, trarão ao püblico a confrmaçao de minhas
denüncias e ainda outras coisas graves. A CPI da Câmara dos Deputados
que apurou irregularidades nas verbas do INAMPS e, em 23/11/94, aprovou 0
relatOrio do Deputado Jackson Pereira, com conclusOes escabrosas sobre 0
desvio do dinheiro da saüde em todo o Brasil e em Minas Gerais, apurou que,
em quase 28 hospitais e medicos faziam cobranças indevidas e reutilizavam
material descartável. A CPI foi arquivada. Venceu a "mafia de branco". As
denüncias que fiz contra os maus medicos, as reafirmo. E minha obrigaçao e
minha funçào fiscalizar e iutar pelo bem-estar da populaçao.

Os documentos e as denüncias que possuo, como esses que aqui estão,
dando uma idéia do que acontece corn a mafia médica, entregarei no forum
apropriado.

A precariedade do atendimento nos hospitais e postos medicos pCiblicos e 0
atendimento da populacão nos hospitais privados credenciados peto SUS e
nos hospitais entregues peios governos as entidades fiiantrOpicas confirmam
o descaso corn a saüde da população.

O governo e os politicos tern cuf pa? Muita. Mas e os medicos que ocupam
todos esses cargos de confiança e são responsáveis pela poiltica de saüde?

Acredito que o Presidente Fernando Henrique Cardoso tenha colocado urn
economista e administrador no Ministérlo da SaUde por descomprometimento
corn as irregularidades e possuir credibilidade. Esperamos que essa atitude
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continue a ser adotada por outros Governos".
Sr. Presidente, temos tempo para dar urn exemplo curto, do que acontece,

da bandaiheira, por parte de alguns medicos, repito - por parte -, porque ha
muitos honestos e honrados. Agora, o que tern de bandidinho e bandidão
vestido de branco, corn diploma de medico e atrás de quern ninguém vai, para
cassá-los. As denüncias morrem nos Conseihos sem serem julgadas.

Está aqui urn caso, de um ex-Presidente do Conseiho Regional de
Medicina, que assaltou a Prefeitura de Brumadinho, quase vendendo urn
hospital-fantaSma, em conivência corn o Ultimo Prefeito, o Sr. Tonico da
Bruma. Fizeram uma falcatrua de todo tamanho para vender urn hospital-
fantasma para a Prefeitura.

Hospital-fantasma, porque o que venderam foi mela dtzia de instrumentos e
tudo está aqui comprovado: atas do Conseiho de Saüde, aprovando que
deveriarn ser feitas as formas de pagamento, pelo atendimento a populacao.
Notas fiscais de serviços prestados a populacão, falsificadas por medico,
Presidente do Conseiho de SaUde do Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, a documentacão está em meu poder, a disposição dos
medicos desta Casa. Está aqul, falsificada por urn medico. Então, quando
digo que temos bons e maus medicos, queria so dizer que as que estäo
arrepiando são as bandidos e vão arrepiar muito mais. Porque o que vem por
trás disso aqui é coisa grossa. Hoje, na prOpria CPI, conseguimos começar a
acabar corn a emaranhado de que os medicamentos falsos vendidos em Belo
Horizonte erarn direcionados por medicos, para que as pessoas as
encontrassem na Dinãmica, que vendia os medicamentoS falsos, e hoje o seu
proprietário se encontra preso no Estado de São Paulo. Isso mostra,
inclusive, a evolução dos procedimentos jurIdicos e policials daquele Estado,
que estão em rnuito a nossa frente, porque conseguiram buscar o mocinho
aqui, em Belo Horizonte, e devem achar uma cova muito mais profunda do
que a que vem acontecendo na saide.

Sr. Presidente, jamais ocupei esta tribuna para falar alguma coisa que não
pudesse provar. Está aqui. Tern bandido? Tern. Tern muito medico horirado?
Tern, rnais ate do que bandidos. Mas que tern bandidos e que tern "mafia de
branco" que está matando a popuiacão, tern. E não é notinha, näo é
bandalheira, não e pressão de medicos safados, sern-vergonhas, que fazern
o que fizeram corn a Prefeitura de Brumadinho, corn uma prefeitura de
poucas recursos, que val desmentir isso. Eles são apoiados por entidades
que se dizem sérias. Está aqul a prova do roubo: "0 ex-Presidente do
Conseiho Regional de Medicina assaltou a Prefeitura de Brumadinho."
Assaltou literal mente. Isso está aqui. Querern publicar mais nota? Vamos Ia,
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eu as utilizarei como direito de resposta, que é urn direito de qualquer
cidadâo. E quero dizer que nao tenho medo da "mafia de branco". Queria que
os bonzinhos, que hoje se ornitem, ao näo entregar essa corja de bandidos,
travestjdos de medicos, verdadeiros charlatöes vestidos de branco, nos
ajudassem nessa hora a apurar e depurar essa parte podre da medicina do
nosso Pals. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a patavra, o Deputado Marco Regis.
o Deputado Marco Regis - Deputado Geratdo Rezende, que hoje exerce a

Presidêncja, Srs. Deputados, a nossa passagem por esta tribuna, a qual
espero seja rápida, e para tecer alguns comentários. Primeirarnente
queremos dizer que ouvimos corn atenção a questão de ordem levantada
pelo nobre Deputado Raul Lima Neto a respeito de urn projeto de lei que
tramita nesta Casa. Não queremos entrar no mérito da questão, que deve ser
dirimida peta Mesa Diretora, queremos, sim, apoiar integralrnente o Deputado
Raul Lima Neto nurn projeto de lei que pode ate parecer despretensioso, mas
ete é despretens poso para os poderosos que circutam de avião, de jatinhos e
de helicoptero em campanhas potIticas e que se dizem defensores do povo.
0 projeto de lei do Deputado Raul Lima Neto pode ser urn projeto
aparentemente inOcuo para aqueles que andam de carro importado, que
possuem frotas de velcujos, mas nos, que tambérn andamos de automOvej
novo, mas que ja andamos de ônibus, ficamos revoltados, porque muitas
cobranças são feitas por concessionários de terminals rodoviários. São
cobranças feitas em postos e paradas de ônibus nas estradas, nas rodovias
mineiras e brasileiras, que são verdadeiras agressoes, verdadeiros assaltos
aos usuários dos transportes coletivos, aos cidadãos pobres, que andam de
ônibus.

Esta Casa, que em época de eleição corre atrás do voto do pobrezinho, do
desprotegido, daquele que anda de önibus, deveria estar atenta para urn
projeto dessa magnitude. Estamos de pleno acordo corn o Deputado Raul
Lima Neto sobre a isençao de cobranças, mesmo que isso demande disputas
judiciais no Supremo Tribunal Federal. Precisamos levantar nossa voz para
defender aquetes que não tern voz, para gritar contra os poderosos donos de
ônibus, de postos de gasolina e restaurantes de beira de estrada, que
exploram os usuários de Onibus.

Considero demagogia ficarmos, muitas vezes, fazendo propaganda eieitoral
na televisâo, no radio, em "outdoors" carIssimos, chamando o eleitor de
massa, o eteitor desprotegido e na hora de nosso compromisso aqul, na
Assembléja Legisiativa, ignorarmos esse cidadão que não tern direito a voz e
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nâo tern a quem reclamar. Este é o meu posicionamento inicial.
Em segundo lugar, fataria sobre o discurso do nobre Deputado Irani

Barbosa. Gostaria de falar corn tranqüilidade, pois somos signatários do
requerimento que pediu a CPI dos medicamentos faisificados. Estamos corn a
consciência tranquiia e corn a isenção de ânimo necessária para dizer que
não estamos amedrontados corn a CPI para averiguar a falsificação de
medicamentos, quando o Deputado diz ter provas contra a "mafia de branco".
Acho que é dar urn tratamento pejorativo a toda urna categoria profissional
que labuta nos hospitals brasileiros. Fico preocupado quando querem
incriminar a ciasse médica. Não diria em seu todo. Muitas vezes o Deputado
Irani Barbosa diz que, na verdade, é uma minoria, uma minoria de gente que
näo presta. Gente ruim existe em todas as categorias profissionais, em igrejas
e nos mais variados segmentos da sociedade. 0 Deputado Irani Barbosa
ressalta essa ciasse de banditismo na medicina, que é exercida por uma
"mafia de branco". Gostaria que fosse retirado esse estigma de "mafia de
branco", porque sabemos que a saüde brasileira é sustentada por uma
rnaioria de medicos que trabaiham em postos de saUde, em postos de
atendimento pUbtico, em plantOes de hospitals, sustentando essa farsa que se
chama Sistema Linico de Saüde. Os testas-de-ferro disso tudo S3O Os

medicos que representam 70% da ciasse, que se constitui de uma grande
maioria de assalariados. Dos medicos brasiteiros, 70%, hoje, ganham salarios
inferiores a R$2.000,00. Pasmem Sr. Presidente e Srs. Deputados, pasmem
todos Os que nos assistem, o desprestIgio da classe estigmatizada de "mafia
de branco", que é formada por urna minoria de medicos que se apropriam
indevidamente de servicos profissionais dos próprios medicos, que se
apropriam de serviços do nosso Sistema CJnico de Saüde. So discordo do
nobre Deputado Irani Barbosa quando diz que a rede pUbtica cada vez mais
definha e que cada vez mais crescern os pianos de saUde. Concordo apenas
do ponto de vista fiiosOfico e ideolôgico corn as abordagens do nobre
Deputado, porque assistimos hoje a entrega do nosso Pals a esse capitaiismo
perverso, usurario, que toma conta do nosso planeta, por meio da
giobalizacão da econornia, giobaiizacão essa que chega a saUde,
apropriando-se dela por rneio dos pianos de saüde, que vém enganar a
poputacão, Os seus usuarios, Os seus beneficiários e, ao mesmo tempo,
expiorar a maioria dos rnédicos e uma equipe muitiprofissional de saüde,
como enfermeiros, psicóiogos, assistentes sociais. Esses pianos de saUde
vêm enganar, usurpar e roubar Os saiários de profissionais honestos, da
nossa categoria médica e das outras profissöes interdiscipiinares que labutam
corn a ciasse rnédica.
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Estou muito preocupado corn isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou
preocupado corn a ingerência do capitalismo perverso, dessa agiotagern
internacional e desse cassino global, que invade os palses pobres, charnados
de emergentes. Mas não são ernergentes nada, são paises do Terceiro
Mundo. E esse capital vem explorar essa nossa fatia importante da sociedade
na area da saüde.

Estou preocupado também corn a exploracão da educacao, corn essa
exploracão que abrange vários setores desses palses desqualificados. E
essa preocupacão que trago a tribuna, deixando bern claro, nobre Deputado
Irani Barbosa, que as rninhas ponderacOes não são diferentes das suas. Sou
signatário do seu pedido que solicita a CPI. Estou preocupado corn essa
exploraçao da classe médica por medicos rnais poderosos, que são testas-
de-ferro de setores do capitalismo que exploram a classe médica.

Acredito que as nossas preocupacOes estão entrelacadas, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Deputado Irani Barbosa. São preocupaçOes que tern
procedência. SO peco clemência a V. Exa., quando se dirige a nossa
categoria médica, para que não transborde injürias ern relacão a uma classe
estigmatizada como "mafia de branco". Gostaria que V. Exa. deixasse essa
expressão para aqueles medicos mafiosos, que sei que existem. Sei que V.
Exa. está preocupado ern punir aqueles que entrarn na falsificacão de
remédios. Mas a falsificacão de rernédios não é sornente atividade de
medicos; nisso ha outros setores envolvidos. Peço a V. Exa. que vá fundo na
sua Comissão, que investigue e deixe claro para Minas Gerais e para o Brash
que Minas tern uma Assembléia Legislativa operante, atuante e transparente,
que val fundo nas suas CPIs, como aconteceu na CPI dos Presidios, que
desagradou alguns, rnas rnostrou a verdadeira face do que existe no sisterna
carcerário. Esta Assernbléia, que fez a CPI do Garimpo, faz agora a CPI dos
Medicarnentos Falsos.

Não discordarnos de V. Exa., mas pedimos a V. Exa. que não realce tanto 0
papel do medico envolvido, dando urna conotação de "mafia de branco", que
injuria a nossa profissão. Que V. Exa. procure realmente desvendar Os lados
podres de tudo, porque isso é de interesse nosso, dos profissionais da saUde
e da sociedade mineira e brasileira.

Deputado Raul Lima Neto, que agora retorna ao Plenário, já fizemos as
ponderaçOes devidas a respeito do seu projeto de lei, que aqui enaltecemos.

V. Exa. está de parabéns, e repito, de parabéns, porque V. Exa. faz urn
excelente trabaiho. Nas rninhas andancas por este Estado, quando me
perguntam se existe bancada evangélica na Assernbléia, digo que a bancada
evangelica tern ern V. Exa. urn Ildimo representante, pois, como evangélico,
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V. Exa. enxerga o mais hurnilde, como Jesus Cristo. V. Exa., corn muita
propriedade, apresenta esse projeto que isenta da cobranca de taxas de
exploradores, como Os concessionáriOs de terrninais rodoviários, seja do

poder püblico, seja do capital privado, Os indivIduos desprotegidos, que
chegam corn toda a sua familia e não tern corno pagar os R$0,50 para que
todos possam usar os sanitários de urna estação rodoviária ou de urn ponto
de parada de Onibus. Parabéns, Deputado Raul Lima Neto, por seu projeto, e
não entro no rnérito da questão a ser dirirnida pela egrégia Mesa Diretora da

Assernbléia Legislativa.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pirnenta.
o Deputado Carlos Pimenta - Deputado José Braga, que preside, nesta

tarde, a reunião, senhoras e senhores, caros colegas Deputados,
gostariarnoS de abordar urn assunto que tern nos trazido uma preocupacãO
muito grande, principalrnente para nôs, que residimos no Norte de Minas e
trabalhamoS pela região. Antes de abordar o tema da seca que está nos
matando e tirando a esperanca do Norte mineiro, gostaria de abordar o
assunto levantado pelo Deputado Irani Barbosa, o qual foi cornentado,
posteriormente, pelo Deputado Marco Regis.

o Deputado Irani Barbosa traz hoje, de forma concreta, acusacOeS contra
parte da classe médica, contra Os que usarn e abusam, muitas vezes, do
cargo que ocupam, para levar vantagens, esquecendo-se de seus
cornprornissos e ideals. Por ser, rnédico e rnernbro da Comissão de Saüde
desta Casa, sempre combati essa posição do Deputado Irani Barbosa e
sernpre lhe disse para não generalizar quando abordasse esse tema e para
trazer provas concretas para o povo de Minas Gerais. Esta tribuna, por Si sO,

tern urna responsabilidade rnuito grande, e, por isso, não cabe, deste local,
usando deste microfone e da prerrogativa que temos corno parlamentares,
fazerrnos acusacOes infundadas e, ate certo ponto, irresponsáveis. Quando
qualquer parlamentar, de qualquer partido, vier a esta tribuna, ele tern que
estar bern fundarnentado, corn provas concretas, porque senão estara sendo
hipOcrita e explorador de rnomentos politicos.

Queria ressaltar, também corroborando o que o Deputado Marco Regis
disse, que a maioria da classe medica deste Estado é honrada. A grande
maioria dos medicos de Minas Gerais é explorada e honrada e presta urn
grande serviço a população de nosso Estado, principairnente aos mais
simples e humildes. 0 rnédico do interior, caro Deputado Irani Barbosa, tern
que fazer as suas vezes e as vezes do Governo, que, muitas vezes, é
omisso. Tarnbérn sei o que sofre o medico da Capital, que, rnuitas vezes, é
obrigado a acumular dois ou trés empregos para ter uma renda digna,
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compativel corn a posiçäo que ocupa e corn a responsabilidade que tern:
cuidar do povo do nosso Estado. Essa responsabilidade, diversas vezes, não
é assumida pelos Governos.

Hoje, dou a mao a palmatOria, pois creio que V. Exa. deve apresentar essas
acusaçöes de forma oficial, a firn de que as responsabjjidades sejam
apuradas. Gostaria que V. Exa. ressaltasse o trabaiho da grande maioria dos
medicos, que os deixasse fora de suas acusaçoes, fora dessa rnáfia que V.
Exa. diz existir, porque são pessoas que merecern e que honram a profissão
que abraçaram. Coloco a Comissão de SaUde a disposição para que essas
acusaçöes sejam oficializadas e para que as providências necessárias
possam ser tomadas.

0 Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - Gostaria de dizer que quem
generalizou as rninha acusaçôes foram o Conseiho Regional de Medicina, a
Associaçao Médica e o Conseiho Federal de Medicina. Eu disse que por trás
de urn falsificador de guias do SUS sempre existe alguém vestido de branco.
Eles devem estar mal politicamente nas suas entidades e fizeram tais
declaraçoes. No entanto, o tiro saiu pela culatra. Hoje, tenho recebido as mais
dignas manifestaçoes por parte de medicos e de pessoas que trabaiham na
area da saüde, porque encontraram, pela prirneira vez, alguérn corn a
coragem necessária para enfrentar a bandaiheira de alguns, que acaba se
generalizando.

Isso tambérn acontece na classe poiltica. No entanto, quando urn politico é
chamado de ladrão, de safado, de desonesto, pertencente a urna classe
corrupta, não sou atingido, porque sernpre deixei a generalizaçao para
aqueles que usam o cargo para bandidagem, para safadeza e para
locupletaçao.

Jarnais acusei a classe médica. Disse, sim, que várias entidades são
utilizadas. Durante o periodo ern que o Sr. Adib Jatene fol Ministro da Saüde,
as operaçöes de coração foram remuneradas de forma semeihante as
particulares. No entanto, o pagamento de outras operaçoes, que, em sua
rnaioria, são feitas em pessoas carentes, é uma mixaria. Os medicos que
trabalham na saüde p(iblica recebem pouco e, as vezes, precisam trabaihar
em ate oito empregos para conseguirem sobreviver e sustentar suas familias.

Portanto, quero a depuraçao desse sistema para que seja digno e honrado.
Assim, os medicos poderâo ter orguiho de sua profissão, a população poderá
ter orguiho de ser atendida decentemente, acabando corn esse atendimento
diferenciado entre os setores püblico e privado, como acontece hoje. Muito
obrigado.

0 Deputado Carlos Pimenta - 0 seu aparte foi importante no meu
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pronunciamento, mas volto a insistir que estarernos nesta tribuna todas as
vezes em que a classe médica for atingida, porque entendemos que o medico
é urn explorado neste Pals, é urn explorado pela forma como Os serviços de
saüde são oferecidos a populacão. Gostaria também de dizer que o fOrum
natural para receber as denüncias feitas por V. Exa. é a Comissão de SaUde,
p015 nós, membros dessa Cornissão, não nos furtaremos em analisá-las.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Norte de Minas tern enfrentado a pior
seca dos ültimos 30 anos. Quero fazer a leitura de alguns dados
estarrecedores, a fim de que a pessoa que, muitas vezes, não tern
acompanhado ou finge acompanhar o drama daquela parte de Minas Gerais,
alias, da metade de Minas para dma, possa sentir na pele o que realmente
está acontecendo. Segundo dados da EMATER, 670 rios e pequenos
córregos secaram. Estarnos listando todos os rios e córregos que já secaram
naquela regiäo.

Hoje, praticamente 80% desses 92 municipios, se não houver uma
reposição das águas subterrâneas e mesmo das águas de superfIcie ou,
trocando em miüdos, se nâo chover dentro dos prOximos 30 dias, 80% das
cidades não terão água para poder matar a sede da populacão. Dos atuais 92
municipios, 40 ja estão sendo servidos pelos carninhöes-pipa, que são
aqueles que passam dia sim, dia não, na porta da casa do cidadão,
colocando água dentro de urn tambor que fica dentro de casa.

Gostaria de chamar a atenção para 3 municipios: Botumirim, Cristália e
Itacambira, que são 3 municIpios na divisa do norte corn o Jequitinhonha, as
margens de urn rio que nunca, em toda a história do Node de Minas, secou,
que e o rio ltacarnbiracu, e que hoje já está praticamente cortado, suas águas
näo estão correndo, e isso está levando a populacão desses 3 municipios ao
desespero. Já morrerarn ou foram vendidos para outras regiães 90% do
rebanho bovino do Norte de Minas. Nossa agricultura, que é de subsisténcia,
já perdeu praticamente 100%, não ha nenhurna agricultura do Norte de Minas,
mesmo de subsistêndia, que esteja matando a fome das pessoas do Norte de
Minas. Urna das medidas mais drásticas que os Prefeitos vêm tornando é
cornprar tambores. 0 Prefeito de Botumirirn adquiriu 300 tambores, colocados
na porta das casas, sitios e fazendas para serem servidos corn água de
carninhäo-pipa. A situacâo e desesperadora, não pode ser adiada uma
posição mais enérgica e contundente por parte dos Governos estadual e
federal.

Quero ressaltar, por outro lado, as medidas que foram tomadas, e tomadas
a tempo, pelo menos para minimizar urn pouco essa situacão, pelo
Governador Eduardo Azeredo. Em primeiro lugar, as frentes de trabaiho.
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Minas,são 43 mil empregos. 0 engraçado e que parte das oposicoes usam dasfrentes de trabaiho Para fazer criticas ao Gaverno do Estado e ao Presidente

Fernando Henrique Cardoso, dizenda que é uma medida paiitiqueira, tamada
mamentos antes das eleicOes. E Obvio que essa medida tern que ser tomadaago
ab
ra, a 0 00 ideal seria que nâo precisásSemos cantratar essas frentes detralho. trabaihador trabalha 3 dias par semana, recebe R$80, par mês

e uma feira Para dar assisténcia a sua famuija. E a Unica forma que esses 43mil trabaihadores estãa tenda Para matar sua fame e a de seus familjares
0 Deputada Adeimo Carneiro Leão (Em aparte) - Faço parte das 

apasicOesque fazem critica ao Governo pela forma coma ele está fazenda a aplicacao
de recursas na frente de trabaiho, näo no sentido de combater a fame e a
miséria daqueja papulacão Uma pergunta que fica Para V. Exa. e Para a
prOpria Governo: a dinheiro que está senda gasto, que nao é sO 

Paracombater a fame, mas tambem Para gerar trabaiho - e trabaiho deve praduzjr
alguma caisa - em que está esse dinheiro resultando, 

efetivamente, Parasuperar a problema que existe naquela regiao?
Recentemente fui a São Francisco e vi gente que precisa de trabaihar, serndOvida, mas estavam varrendo ruas poeirentas, ruas de terra, cujo trabaihaestá absal

utamente sendo desperdicada 0 que vernas é que nãa estamas no
momenta de desperdjcar trabaiho, mas de utilizá-lo em favor da 

superacaodos problemas permanentes do nordeste e da seca, Para nâa permitir que a
indüstrja da seca perpetue. Entenda que as mithöes de reais que estão sendo
destinados as frerites de trabaiho deveriam resultar, efetivamente em abras
capazes de permitir a superacao desse prablema

0 Deputado Carlos Pimenta - Deputado Adelmo Carneira Leão, 
cancordo

em parte corn a seu pronunciamento porque acho que as medidas devem ser
duradauras Mas quero apenas dizer uma frase a V. Exa.: a pessoa que estác
orn fame não tern condicao nern mesmo de amar a Deus. A barriga, 

quandadOi, é a caisa mais terrIvel que existe. Esses 43 mil empregas 
asseguradosPara a Norte de Minas Gerais nãa estãa ocorrendo aqui ou em 

Uberlândja,que é uma cidade rica, gracas a Deus. Essa situação está acontecenda é da
metade de Minas Para cima, e e, praticarnente, a Unica forma de 99% das
pessoas que estãa nessa frente de trabaiho matar a fame. Agora, se estão
varrendo rua paeirenta fazendo calçamento limpando beiras de estradas,
limparido corregas e ajudando as Prefeituras nos seus pianos de trabaiho,
não deixa de ser uma forma de elas poderem cantribuir. Na verdade,Deputado Adelmo Carneiro Lea-o, esse pavo não tern nem candicão detrabaiho
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Mas tarnbém existem as exploradores, Prefeitas, que, muitas vezes, Para
dar a cesta básica, obrigam a pessoa a trabaihar na Prefeitura, fora da frente
de trabaiha. Ha ainda Prefeitas que empregam secretárias e empregadas
domésticas das suas casa, nas frentes de trabaiha. Essa situaçäo já foi
denunciada par mim e pelo Deputado Durval Angelo. Essas pessoas é que
são as bandidas, e não quem está corn fame e passando necessidade. Atesto
que 99% das pessoas que estäa nas frentes de trabaiho é porque nãa tern
outra opção de trabalho. Alias, é a Onica opçãa.

Terminando, Sr. Presidente, gostaria de citar também coma açãa do
Governador Eduardo Azeredo as barragens que estão sendo construIdas e
que tern uma impartância fundamental Para a Norte de Minas. A construcäo
dessas barragens e decisiva. A COPASA-MG, tao debatida e criticada nesta
Casa, tern tido, tarnbém urna atuação fundamental na perfuracãa dos pocos.

Assirn, gostaria de enaltecer e cumprimentar ties pessoas da COPASA-MG
que tern ajudada muito a Node de Minas: 0 Presidente, Dr. Ruy Lage, a
Superintendente Para a Node de Minas, Dr. Reinaldo Teixeira, e a
Superintendente, Dr. Manuel Xavier. Esses grandes amigos tern, através da
COPASA-MG, ajudada milhares de pessoas, tirando Os rnunicipios da
situação dramática em que estãa. Parabéns, Governador Eduardo Azeredo,
par essa açãa e par sua responsabilidade e seu iriteresse pelo Node de
Minas. Muito abrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neta - Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero

responder, ou rnelhor, completar a discurso do cornpanheiro do Node de
Minas, Deputado Carlos Pimenta, que aqui colacau corn rnuita propriedade
alguns problemas graves que enfrenta a Node de Minas e disse que 670 rios
secaram naquela regiäa. Alguns deles eram perenes. Par que secaram? 0
ilustre Deputada disse uma coisa muito impartante, talvez sern perceber: se
não recolacarmos as águas que estãa no subsolo, coma repor a volume de
água desses rios? Mas eu pergunta: coma colocar as águas no subsola, se a
porosidade do subsala acabou-se, tornando-o impermeável e se a
desmatarnenta irresponsável dos cerradas continua acontecendo, mesrno
apOs a conhecimento pelos proprietários de siderOrgicas de que as cerrados
são respansáveiS pelo volume de 213 das águas de nassas rias? 0 Node de
Minas talvez, tenha sido, mais que todas as outras regiães do Pals, a região
mais assolada e desmatada Para fins de carvoejamenta e reflorestamento,
que tinham a Unico objetivo de gerar dinheiro.

Na épaca, a então Presidente da revolução, Joãa Batista Figueireda,
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quando da corrida pelo reflorestamento, fez corn que empresas, inclusive
italianas, comprassem milhares e milhares de alqueires de terra e
desmatassem o cerrado, sem nenhum conhecimento, para plantar eucalipto.
0 que aconteceu? 0 terreno tornou-se impermeavel porque aquelas
arvorezinhas do cerrado são as responsáveis pela porosidade do terreno.
Elas fazem corn que as águas penetrem ate o mais profundo lençol aquifero e
mantém o seu equilibria e sua respiraçäo, porque perfuram todo o terreno
corn suas raizes, inclusive corn a famoso filete de raiz das árvores do
cerrado, que desce ate tocar a !ençol freático.

Mas não foi para isso que subi a esta tribuna, embora todas as vezes em
que esse assunto é aqui abordado o meu coração fique ernocionado, porque
é ambientalista por convicção filosOfica, pois sel que a natureza é urn
elemento vivo e que estamos destruindo o nosso meio ambiente em
desrespeito a BIblia Sagrada, que é ambientalista e colocou o homem para
cuidar da terra.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, ocupo esta tribuna a
fim de dizer que estamos encabecando urn requerimento para que se instaure
uma CPI para apurar a privatizaçao do BEMGE e Os rurnores do usa daquela
instituiçao pelo Governo do Estado de Minas Gerais ou por governos
anteriores.

Lé requerimento em que solicita seja constituida CPI para, no prazo de 120
dias, apurar possiveis irregularidades no processo de privatizaçao do
BEMGE.

A justificaçao é a que se segue: "Dirigindo-me ao honrado Presidente da
Assembléja Legislativa, Dr. Romeu Queiroz, e aos dignos Deputados que
compôern nosso corpo legislativo, apresento-Ihes, como justificaçao, o que o
jamal "0 Globo" publicou em sua edição de 4/9/98.

A leitura atenta e a reflexão séria clamarn por uma CPI sobre a privatizaçao
do BEMGE.

Eis, em inteiro teor, o que o jamal '0 Globo" publicou. Estarnos anexando
cOpia xerox a este requerimento.

E necessário que fique cristalina a rninha postura: não you debater a
filosofia de se privatizar ou nâo qualquer tipo de instituicão. Estou requerendo
uma CPI para que se examine a metodologia, os caminhos palmilhados para
que se efetive a privatizaçao do BEMGE.

Nem questiono, "a priori", preços e valores. 0 documento publicado que deu
ensejo a extensa reportagem em "0 Globo" de 4/9/98, deve ser examinado,
analisado, estudado, conferido, comparado e cotejado corn outros para que,
cristalina, brilhe a verdade. Transcrevo, "ipsis verbis", trés assertivas
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publicadas pelo matutino:
1a - "0 Governo de Minas Gerais usou o Banco do Estado de Minas Gerais

- BEMGE para burlar a lei eleitoral, que prolbe publicidade governarnental
desde 4 de julho deste ano por causa das eleiçôes de outubro." (0 grifo é
meu.);

- "No segundo pedido, o secretário deixa clara a intençâo de driblar a
legislacão eleitora!" (0 grifo é meu.);

3a - "Ate a inicio da noite de ontem, a Governo de Minas Gerais não havia
dado civalguer explicapão sobre a caso." (0 grifo é meu.).

E esta matéria, em seu conjunto, que desejo que a CPI considere".
Sr. Presidente, chamo a reflexão o povo de Minas Gerais. Ate quando

suportaremos isso? Ate quando nos dobraremos ante os poderes constituidos
deste Pals, especialmente a Poder Executivo, que tern castrado a principal
função do Legislativo, que é fiscalizá-lo? Vejam bern, o Governo gastou mais
de R$1.500.000.000,00 para sanear a BEMGE e a vendeu por urn terco do
que foi gasto. Ora, a BEMGE é uma instituicão financeira e nenhurna
instituição obtém tanta lucro neste Pals quanta urn Banco. 0 BEMGE goza,
inclusive, algumas prerrogativas que Bancos particulares nãa gozam. E
pergunto: por que esse prejuizo? 0 povo de Minas não ganhau as
R$500.000.000,00 pagos pela venda do BEMGE, rnas perdeu, so no Governo
Eduardo Azeredo, mais de R$1.000.000.000,00, porque mais de
R$1.500.000-000,00 foram investidos para sanear o BEMGE, que foi vendido
par urn valor em torna de R$500.000.000,00.

Srs. Deputados, as senhores já perceberam que as instituiçöes mineiras
são vendidas irresponsavelmente e que não se presta conta ao povo de coma
anda a administracãa dessas instituicöes. Vejam a Caixa EconOrnica, vejam a
CREDIREAL, vejam, agora, a BEMGE. E sabern par que essas coisas
acontecem? Porque frases, frases de lideres politicos mineiros, frases de
representantes máximos de poderes, do Poder Executiva de Minas e de
outros, ainda ressoarn em nosso coracão, humilhando, debaixo do sol, a povo
mineiro, corno essas: "Eu quebro a Estado de Minas, mas elejo a rneu
candidato". Sim, já se quebrou a Caixa Econômica, já se quebrou a
CREDIREAL, já se quebrou a BEMGE. Na verdade, anexamos urn
documento e essa publicaçãa feita no "0 Globo" deixa margem para que se
faça uma conjectura de que a BEMGE foi vendido, ate pode sem, como
queima de arquiva da malversacãa do dinheira do povo de Minas Gerais, por
uma instituição tatalmente subserviente e controlada pelo Pader Executivo
deste Estado.

Senhores, a BEMGE deveria dar dividendos para a pavo de Minas, e não
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prejuizo, corn a vendá que se fez. Saiba bern o povo de Minas: sO esse
Governo gastou mais de R$1.500.000.000,00, para vender o Banco por
menos de R$600.000.000,00. Senhores, onde está o dinheiro dessas
privatizaçOes, para receber agora, em época de campanha eleitoral? Eu
pergunto: onde está o dinheiro da CPMF? A saüde brasUeira continua doente.
Onde está o dinheiro do aumento do IPVA? Eu vinha de Buritis neste fim de
semana, e naquele trecho de Trés Marias ate chegar ao "trevão" de
Paraopeba, vemos que é urn verdadeiro crime a situação das nossas
estradas. São crateras que derrubam carros. Quantos carros ficam quebrados
ou tern os seus pneus furados? Eu mesmo tive os pneus furados mais de
uma vez.

o interessante, senhores, é que, quando parei nurn posto de gasolina, perto
de Felixlàndia, numa borracharia, falei: "Que absurdo! Estão acabadas as
nossas estradas, mesmo corn o aumento do IPVA. Näo se cuida das nossas
estradas". E o borracheiro, em torn de sátira, mas corn muito humor, disse:
"Olha, os meus candidatos são o atual Presidente e o atual Governador,
porque nunca deu-se tanto lucro para borracheiro quanto agora, porque a
estrada inexiste e, conseqüenternente, os pneus são furados e nós faturamos
bern. Vou votar nele de novo". E isso o que acontece. Ate quando, senhores?

Muitos colegas recusaram-se a assinar, rnas já temos 15 assinaturas e a
convicção de que mais companheiros, que, cOnscios são de sua
responsabilidade de fiscalizar o Poder Executivo, irão também questionar e
dar uma resposta ao povo de Minas Gerais corn relação a essas instituiçOes
cornpradas, adquiridas, firmadas, construidas corn o dinheiro do povo, que
são vendidas a preco de banana para Unica e exclusivamente atender aos
interesses do Governo. Chega, senhores.

Esta Casa, no curnprimento de seu dever de fazer leis, de defender o povo
e de fiscalizar o Poder Executivo, pelo menos corn 15 Deputados que aqui
assinaram, não se cala ante esse absurdo, esse acinte da Repüblica
brasileira, repetindo o Governador as atitudes do Sr. Presidente da Repüblica,
que, tambérn, não presta contas das empresas que privatiza. Mas
especialrnente a venda do BEMGE deixa para o povo de Minas Gerais urn
momento de vergonha e reflexão e urn clamor por justica, para que cessem
esses politicos que, no interesse de &eger o seu candidato ou o seu partido,
pronunciem frases tao hediondas como essa: "Eu quebro o Estado de Minas
Gerais, mas näo deixo o Dudu perder as eleiçOes." Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
o Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, püblico

presente, imprensa, quero ser portador de uma nota a população, feita por
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oito renomados econornistas, sobre a situação que vivemos. Essa nota vai
ser distribuIda. Não constitui uma novidade, rnas uma constatação daquilo
que estarnos vivendo. (- Lé:)

"A atual crise internacional atinge duramente o Brasil. Isso ocorre em função
do modelo equivocado adotado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.
Anunciada e prevista desde dezernbro de 1994, quando da faléncia do
Mexico, rnesmo assirn, o Governo insistiu em ignorar o perigo, recusando-se
a tornar as medidas necessárias para resguardar a estabilidade monetária e
os interesses do povo brasileiro.

Quando a crise asiática atingiu seu ápice em outubro de 1997, o Governo
Federal tornou várias medidas em nome da sustentacão da moeda: elevacão
da taxa de juros, aurnento dos impostos e redução dos gastos corn
programas sociais. Apesar do elevado custo social, tais açôes foram
insuficientes para evitar a sangria das reservas internacionais iniciada no
ültimo més".

0 Governo de Minas adotou urna versão similar do pacote federal, no final
do ano passado. As medidas do governo rnineiro penalizaram corn maior rigor
ainda o contribuinte. (- Lé:)

"Foi aumentada a aliquota do ICMS da energia elétrica de 18% para 30%,
o IPVA foi majorado em media em 33%, as taxas judiciárias e de seguranca
pUblica foram elevadas. Além disso, tern se desfeito do patrimônio püblico,
cornprornetendo a capacidade de gestão do Estado, e mesmo assim o
problema não foi resolvido.

Preocupa-nos, hoje, a adocão de novos aurnentos da taxa de juros que
agravarão o problerna fiscal, como também o corte nos gastos püblicos, que
produzirão desemprego e uma redução ainda rnaior da capacidade do Estado
de executar poilticas sociais e compensatôrias.

Considerarnos que tais medidas não garantirão a manutenção e a
consolidacão da estabilização monetária. Para tanto, serão necessárias
medidas que deem consisténcia ao equilIbrio fiscal e de balanco de
pagamentos, permitindo que se desvincule o financiamento especulativo
externo do financiarnento da divida püblica interna.

Reafirrnarnos aqui nossa preocupacão corn que a saIda da crise não
signifique rnais uma vez recessão e desemprego, e sim a possibilidade de
uma vida melhor para os mineiros.

Nesse sentido, apontamos para a urgéncia da adoçäo de urn projeto que
tenha o desenvolvirnento regionalizado como centro, gerando emprego,
fortalecendo o micro e pequeno empresário e o pequeno e médio produtor
rural, promovendo a producão de riqueza e o bem-estar de todos os que
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vivem em Minas. Assinado: Fernando Pimentel, MaurIcio Borges, Julio Pires,
Gustavo Adolfo Vasconcelos, Otávio Camargos, Cláudio Gontijo, FabrIcio
Augusto de Oliveira, Hugo Cerqueira". Muito obrigado.

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

1 1 Fase
Abertura de lnscriçoes

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Nào havendo outros oradores
inscritos, a Presidência passa 6 2a Parte da reunião, com a 10 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo as comunicacães da Presidência e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da prOxima reunião.

ACORDO DE LIDERANAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 28/9/98, as 20 horas, conforme requerimento do Deputado Miguel
Martini e outros, deferido em Plenário (homenagem ao Centro de Instruçäo e
Adaptaçao da Aeronáutica - CIAAR - pelo transcurso de seu 15° aniversário
de fundacão).

Sala das Reuniöes, 16 de setembro de 1998.
Mauri Torres, LIder do Bloco Social Trabalhista - Sebastiào Helvécio, Lider

do Bloco Social Progressista - Marco Regis, Lider do Partido Popular
Socialista - Ajalmar Silva, Lider da Maioria - Adelmo Carneiro Leâo, LIder da
Minoria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia acolhe 0 Acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniöes, 16 de setembro de 1998.
Dilzon Melo, 4°-Secret6rio, nas funçoes de Presidente.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da cornunicaçäo

apresentada pela Comissão de Transporte - aprovação, na 14a Reunião
Ordinária do Requerimento n o 2.667/98, do Deputado Marco Regis. (Ciente.
Publique-se.)

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que

solicita, na forma regimental, a retirada de tramitaçao do Projeto de Lei
Complementar no 35/98, de sua autoria. 0 projeto encontra-se na Comissão
de Justiça aguardando parecer. A Presidência defere o requerimento, de
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acordo corn o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o
projeto.

Requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto em que solicita seja
encaminhado a Comissão seguinte a que foi distribuIdo o Projeto de Lei no
1.535/97, uma vez que a Comissâo de Justiça perdeu o prazo para emitir seu
parecer. A Presidência defere o requerirnento, de acordo corn o inciso VII do
art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Ajalmar Silva em que solicita seja o Projeto de
Lei 1.203/97 encarninhado a Comissão seguinte a que foi distribuldo, uma vez
que a Comissão de Defesa do Consumidor perdeu o prazo para emitir seu
parecer. A Presidência defere o requerirnento, de acordo corn o inciso VII do
art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Raul Lima Neto em que solicita a inclusäo na
ordem do dia do Projeto de Lei no 1.114/97, de sua autoria. A Presidéncia
defere o requerimento, de acordo com o o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141,
do Regimento Interno.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reuniäo,
desconvocando a extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os
Deputados para a ordinária de arnanhã, dia 17, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçäo anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 75a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de agosto de mu

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Dimas Rodrigues, Arnaldo Penna e João Leite (substituindo este
ao Deputado Ailton Vilela, por indicacão da Lideranca do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovacäo de
requerimento do Deputado Arnaldo Penna, dispensa a leitura da ata da
reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissäo presentes. A seguir, informa que a reuniäo se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna os
Projetos de Lei n

o
s 765/96, 1.759, 1.767, 1.777 e 1.787/98; e ao Deputado

Joäo Leite, os Projetos de Lei n
o
s 1.778 e 1.792/98. Encerrada a 1 0 Parte dos

trabalhos, passa-se a 20 Ease da Ordem do Dia, corn a discussào e a votaçao
de pareceres sobre rnatérias de deliberação conclusiva das Comissães.
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Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei nos 765/96, 1.759, 1.767, 1.777 e 1.787/98 (relator:
Deputado Arnaldo Penna); 1.778 e 1.792/98 (relator: Deputado João Leite).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordiriárja, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna - Ailton Vilela.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 19 DE SETEMBRO DE 1998

ATA

ATA DA 298a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 16/9/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votaçao de Proposiçöes: Discussão, em turno ünico, do
Veto Parcial a Proposição de Lei no 13.761; designacão de relator; emissào
de parecer pelo relator; encerramento da discussão - lnexistência de
"quorum" para votacao - Discussão, em turno ünico, do Veto Total a
Proposição de Lei no 13.807; encerramento da discussäo - Discussäo, em
turno ünico, do Veto Parcial a Proposicão de Lei no 13.822; designação de
relator; utilização do prazo regimental pelo relator - Discussão, em turno
inico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei no 13.827; designação de relator;

emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão - Discussão, em
turno Unico, do Veto Parcial a Proposicão de Lei no 13.834; encerramento da
discussão - Discussão, em turno Unico, do Veto Total a Proposição de Lei no
13.837; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento
da discussäo - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrãsio Pinto - Anivaldo
Coelho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - João Batista de Oliveira - Jorge Hannas -
José Henrique - LeonIdio Boucas - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Raul Lima Neto
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio
Henriques - Wilson TrOpia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 9hl5min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

ia Parte
Ata



rA7
404

- 0 Deputado Ibrahim Jacob, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da
ata da reuniäo anterior, que é aprovada sern restriçöes.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente (Deputado Rorneu Queiroz) - Nos termos do edital de

convocação, a Presidência vai passar A 2a Parte da reunião, corn a discussão
e votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votaçâo de Proposiçoes
O Sr. Presidente - Discussão, ern turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçao

de Lei n° 13.761, que estabelece diretrizes para o sisterna prisional do Estado
e dá outras providências. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir
parecer. Nos termos do § 2 1 do art. 145, c/c o art. 223, do Regimento Interno,
a Presidência designa como relator da rnatéria o Deputado Mauri Torres.

O Deputado Mauri Torres - (- Lê:)
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIcAO DE LEI N°'13.761

ReiatOrio
O Governador do Estado, no uso da atribuição que Ihe confere o art. 90, VII,

c/c o art. 70, II, da Constituiçao do Estado, opos veto parcial a Proposicão de
Lei n° 13.761, que estabelece diretrizes para o sistema prisional do Estado e
dá outras providêncjas.

Por meio da Mensagem n° 282198, publicada em 18/7/98, foi o veto
encarninhado a apreciaçao desta Casa Legislativa. Vencido o prazo da
Cornissão Especial para emissão de parecer, foi a proposição inclulda em
ordem do dia, e foi este Deputado designado relator, nos termos do art. 141,
c/c o art. 145, do Regimento Interno.

Fundamentaçao
O veto parcial oposto pelo Chefe do Poder Executivo incide sobre o § 2 0 do

art. 1 0 da proposição, que determina ser direito do preso a cumprimento da
pena em estabelecimento penal próximo ao domIcilio de sua familia. A
negativa de sanção foi fundamentada no fato de que as estabelecimentos
penais do Estado são construidos de forma regionalizada. A proposta estaria,
nesse aspecto, contrariando a politica penitenciária estadual.

Cabe, ainda, lembrar que a Iegislação federal referente a matéria desobriga
o Estado desse encargo, urna vez que a exigéncia de instalaçâo de
estabelecimento penal em local próximo a centro urbano se restringe a
modalidade de cadela püblica, conforme dispoem os arts. 103 e 104 da Lei
Federal no 7.210, de 11/7/84, que institui a Lei de Execuçao Penal:

'Art. 103 - Cada Comarca terá, pelo menos, uma Cadeia Püblica a fim de
resguardar o interesse da Administraçao da Justiça Criminal e a permanencia
do preso em local prOximo ao seu meio social e familiar.
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Art. 104 - 0 estabelecimento de que trata este Capitulo será instalado

prôximo de centro urbano, observando-se na construçäo as exigéncias
mInimas referidas no art. 88 e seu parágrafo Unico desta lei'.

Dessa forma, por não estar o disposto no § 2 0 do art. 1 1 da proposicão em
tela em consonãncia corn as normas federais relativas ao sistema prisional,
são pertinentes as alegaçães que fudamentam o veto.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela manutencão do veto ao § 2° do art.11

da Proposicão de Lei n° 13.761."
O Sr. Presidente - Em discussão, a veto. Näo ha oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de piano, que inexiste
"quorum" para a votaçäo, mas que a ha para a discussão das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno Unico, do Veto Total a Proposição de Lei n° 13.807,
que dispôe sobre renUncia do servidor püblico do Estado a aposentadoria. A
Comissão Especial opina pela rejeicão do veto. Em discussão, o veto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno (inico, do Veto Parcial a Proposição de Lei n o 13.822,
que dispöe sobre a sistema estaduat de financas e a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providências. A Comissão
Especial perdeu a prazo para emitir parecer. Nos termos do art. 223, c/c o §
20 do art. 145, do Regimento Interno, a Presidéncia designa relator da matéria
o Deputado Ailton Vilela. Indago se S. Exa. está em condiçöes de emitir a seu
parecer ou se fará usa do prazo regimental.

0 Deputada Aliton Vilela - Sr. Presidente, farei usa do prazo regimental
para dar a meu parecer.

0 Sr. Presidente - Discussão, em turno ünico, do Veto Parcial a Praposição
de Lei n° 13.827, que cria a Agencia Estadual de Regulaçäo de Serviças
PUbiicos de Minas Gerais, dispöe sobre seu funcionamenta e estrutura e dá
outras providências. A Comissãa Especial perdeu a prazo para emitir parecer.
Nos termas do § 21 do art. 145, c/c o art. 223, do Regimenta Interna, a
Presidência designa relator da matéria a Deputado Ailton Vilela.

0 Deputada AIlton Vileia - (- Lê:)
"PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIcAO DE LEI N O 13.827

RelatOria
O Chefe do Poder Executivo, no exercIcia da competência que Ihe é

atribuIda pela art. 90, VIII, c/c a art. 70, Il, da Constituição do Estado, apôs
veto parcial a Prapasição de Lei n o 13.827, que cria a Agencia Estadual de
Regulacão de Serviços PUblicos de Minas Gerais - ARSEMG -, dispöe sabre
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seu funcionamento e estrutura e dá outras providências. Por melo da
Mensagem no 287/98, encarninhou S. Exa. a apreciação desta Casa as
razöes do veto.

Corn fundamento no disposto no art. 222 do Regimento Interno, foi o veto
distribuido a Comissâo Especial, que perdeu o prazo regimental para emitir
seu parecer. Sendo assim, a matéria vem ao Plenário, para exame.

Fundamentacao
o veto em exame incide sobre o § 21 do art. 80, o art. 23 e o art. 43 da

referida proposição.
o primeiro dispositivo vetado, qual seja o § 20 do art. 80 , estabelece que urn

dos membros do Conseiho Diretor da autarquia deve ser indicado pelo
Governador do Estado, apôs escoiha em lista triplice apresentada pelas
representacaes sindicais dos trabalhadores das empresas submetidas a acäo
da ARSEMG. Alega o Governador, para justificar o veto, que tal medida seria
inviável, devido ao grande nUmero de empresas sujeitas a fiscalizaçao da
ARSEMG.

De fato, a atuaçâo da entidade abrarige todos os serviços püblicos de
competência estadual, o que envolve, por conseguinte, urn nUmero
significativo de empresas concessionárias e perrnissionárias. Por serem
rnuitas e cada qual buscando satisfazer a interesses especIficos, dificilmente
as representaçoes sindicais dos trabalhadores de tais empresas chegariam a
urn consenso quando da elaboraçao conjunta da referida lista trIplice. Sendo
assim, somos favoráveis a manuterição do veto oposto ao dispositivo em
questâo.

o segundo veto recai sobre o art. 23 da proposição, o qual prevé, para cada
contrato de concessão ou permissâo, a constituiçäo de uma cornissão de
acompanhamento e fiscalizaçao composta paritariamente por representantes
do Poder concedente, dos concessionárjos e permissionãrjos e dos usuários
ou consurnidores.

Conquanto essas comissöes possam conferir urn caráter mais democrático
e representativo a atuação da ARSEMG, é preciso reconhecer a natureza
eminentemente técnica dos trabalhos desenvolvidos pela autarquia. Sob esse
prisma, a participaçao dos prOprios agentes a serem fscalizados na comissão
de fiscalizacao poderia cornprorneter a isençao técnica da ação fiscalizadora
que se pretende da entidade autárquica ora criada, o que nos leva a opinar
também pela manutenção do veto ao art. 23 da proposiçao.

Finalmente, o art. 43 revoga expressamente os incisos IV, V e VI do art. 10
da Lei no 12.219, de 1996. Assinale-se que tais incisos arrolam como serviços
püblicos estaduais passIveis de serem delegados ao particular, por meio de
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concessâo ou permissäo, os de tratamento de esgoto sanitário, os de vistoria
e inspecão de seguranca nos velculos licenciados ou registrados pelo
DETRAN-MG e os de guarda de velculos autornotores apreendidos ou
recolhidos por autoridades policiais.

Durante a tramitacäo do projeto de lei que deu origem a proposição em tela,
concluiu-se pela necessidade de se reparar equIvoco verificado na
mencionada lei estadual, já que o serviço de esgoto sanitário seria de
competéncia municipal, e as demais atividades desempenhadas pelo
DETRAN-MG não seriam servico püblico delegavel, apenas atividades-meio
que a administracão poderia terceirizar mediante credenciamento ou contrato
de prestação de servico.

Todavia, por ser matéria que gera controvérsia jurIdica em debate nos
tribunais, concordamos corn o Governador em suas alegacöes de que a
revogacão dos incisos traria "confusão e interpretacôes conflitantes" e
poderia, alérn disso, prejudicar negociaçöes em andamento entre a Secretaria
de Estado da Seguranca Püblica e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
sobre a transferência da responsabilidade pela guarda dos veiculos
apreendidos. Sendo assim, somos favoráveis a manutençào do veto oposto
ao citado art. 43.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela manutencâo do veto ao § 2° do art.

80, ao art. 23 e ao art. 43 da Proposiçâo de Lei n o 13.827."
o Sr. Presidente - Em discussào, o veto. Nâo ha oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
Discussão, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei n o 13.834,

que autoriza o Estado a contratar operacão de crédito corn o BNDES para o
urn que menciona. A Comissão Especial opina pela manutencäo do veto. Em
discussäo, o veto. Näo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussäo.

Discussão, em turno Unico, do Veto Total a Proposição de Lei n o 13.837,
que cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e dá outras
providéncias. A Comissäo Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Nos
termos do § 21 art. do 145, c/c o art. 223, do Regimento Interno, a Presidência
designa como relator da matéria o Deputado Arnaldo Penna.

o Deputado Arnaldo Penna - (-Lê:)
"PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI NO 13.837

Relatôrio
O Governador do Estado, no uso da atribuiçao que ]he confere o art. 90, VII,

c/c o art. 70, II, da Constituicäo mineira, opôs veto total a Proposiçâo de Lei n°
13.837, que cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e dá
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-

Por rneio da Mensagem no 286/98, publicada em 7/8/98, foi o veto
encaminhado a apreciaçao desta Casa Legislativa. Vencido a prazo da
Comissão Especial para emissão de parecer, foi a proposiçao inclulda na
ordem do dia, e este Deputado foi designado coma relator, nos termos do art.
141, cicoart. 145, do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
Para vetar a constituição do referido Fundo, alegou a Governador do Estado

que a proposta desatende aos preceitos constantes na Lei Corn plementar no
27, de 1993, alterada pela Lei Complementar n° 36, de 1995, que dispöe
sobre a instituiçao, a gestão e a extinção de fundo.

Assinalou o Chefe do Poder Executivo que faltam na proposta elernentos
imprescindiveis para a constituição de fundos, como o estabelecimento das
contrapartidas a serem exigidas dos beneficiários e a fixaçao das condicães
para a concessão de financiarnentos ou outras forrnas de liberação de
recursos.

Complementando Os argumentos expendidos, observou o Governador,
ainda, não ser pertinente a determinaçao de que as condiçOes de
financiamento sejam especificadas pelo Grupo Coordenador nem a abertura
da possibilidade da aplicaçao financeira das disponibilidades do Fundo em
operaçöes ativas, pals esses recursos tern que ser aplicados em titulos da
divida pUblica estadual ou em tltulos de instituiçoes financeiras oficials do
Estado.

Tais argumentos são convincentes, sendo patente a descumprirnento da
referida lei complementar, no que trata dos requisitos para a constituiçao de
fundo.

Os demais pontos assinalados desatendem também aos comandos dessa
norma jurIdica, de ordem püblica, e se constituern em óbices a constituição do
Fundo.

Apesar da irnportância da criação do pretendido Fundo, ao qual reverteriam
as recursos oriundos da aplicação das penalidades previstas no art. 56 da Lei
Federal n° 8.078, de 11/9/90, assiste razão ao Governador do Estado quanta
a impossibjlrdade da conversão em lei da proposta, e é de todo oportuno que
trarnite nesta Casa Legislativa novo projeto, consoante as termos da citada lei
cornplementar.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela rnanutençao do veto total a

Proposiçao de Lei n° 13.837."
0 Sr. Presidente - Em discussão, a veto. Não ha oradores inscritos.
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Encerra-se a discussão.
Encerramento

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussãa e persistindo a
falta de 'quorum" para votação, a Presidência encerra a reunião, convocando
as Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia
já publicada, bern coma para a extraordinária de hoje, as 20 horas, nos
termos do edital de convocacão. Levanta-se a reuniâo.
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ATA

ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURARA ENTRADA DE

MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PUBLICA E PRIVADA,
BEM COMO A COMERcIALIzAçAO DOS MESMOS NO ESTADO

As dez horas e quinze minutos do dia nove de setembro de mil novecentos
e noventa e oito, cornparecem na Sala das Comissöes os Deputados Wilson
Pires, Adelmo Carneiro Leão, Irani Barbosa, Marcos Helênio (substituindo
este ao Deputado AntOnio Roberto, por indicaçäo da Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposicao) e João Leite (substituindo este ao Deputado Carlos
Pimenta, por indicaçäo da Lideran(;a do Bloco Social Trabalhista), membros
da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Wilson Pires, declara abertos os trabaihos e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Marcos Helênio, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. ApOs, solicita ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão que faça a leitura da correspondência enviada pelo Sr. Geraldo
Fenerich, Coordenador-Geral de Controle de Qualidade da Secretaria de
Vigiläncia Sanitaria, do Ministério da Saüde, que repassa a lista de
medicamentos falsificados notificados. 0 Presidente informa que a finalidade
da reunião é ouvir os Srs. Roberto Porto Fonseca, Superintendente-Geral da
Fundação Ezequiel Dias - FUNED-; Renata Loiola Souto e Luiz Antonio
Marinho Pereira, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Gonseiho
Regional de Farmacia de Minas Gerais; Helvécio Lopes de Faria, Diretor de
Assuntos Politicos do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais,
representando a Sra. Samira Nadim Abou-yd, Diretora daquele sindicato;
Marco Aurélio Lopes dos Santos, Delegado Adjunto da Delegacia
Especializada de Ordem Econômica do Estado; e Rodrigo Boteiho Campos,
Coordenador do PR000N de Belo Horizonte, que necessitou retirar-se da
reunião por motivo de compromisso assumido anteriormente. A Presidéncia
passa a palavra aos Srs. Roberto Porto Fonseca, Renata Loiola Souto, Luiz
Antonio Marinho Pereira, Helvécio Lopes de Faria e Marco Aurélio Lopes dos
Santos, os quais, cada urn por sua vez, fazem suas consideraçOes iniciais.
Após as explanaçOes, a Presidência abre a fase dos debates. Os convidados
são questionados pelos Deputados Irani Barbosa, Adelmo Garneiro Leão e
Wilson Pires, conforme consta nas notas taquigráficas. 0 Presidente indaga
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se ha alguma proposição a ser apresentada. 0 Deputado Adelmo Carneiro
Leão, corn a palavra, apresenta requerimentos em que solicita sejam
convidados o Chefe da Detegacia Especializada em Roubo de Cargas de
Minas Gerais, o Comandante-Geral da PMMG, Gel. Márcio Lopes Porto, e o
Superintendente Regional Metropolitano da Secretaria de Fazenda, Sr.
Renato Bandeira de Melo, para prestarem informaçöes a esta CPI; e sejam
convidados membros das Promotorias de Justica de Defesa do Cidadão-
Consumidor e de Defesa da Ordem Econômica e Tributária para prestarem
informaçöes a esta CPI. Colocados em votacão, cada urn por sua vez, são Os

requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece aos convidados pelos valiosos subsidios prestados a Comissão,
agradece a presenca dos parlarnentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reuniäo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Cornissöes, 16 de setembro de 1998.
Adeimo Garneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Irani Barbosa -

Marcos Helênio - João Batista de Oliveira.
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AlAS

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 17/9/98
Presidêncja do Deputado Raul Lima Neto

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecjmento

- Comparecem os Deputados:
Agostinho PatrUs - Anivaldo Coelho - Arnaldo Canarinho - José Braga -

Marco Regis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Wilson
Trôpia.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Raul Lima Neto) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento nâo registra a existência de nümero regimental. A
Presjdêncja deixa de abrir a reunião, par falta de "quorum", e Convoca as
Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 22, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edi(;âo de
22/9/98.).

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 22/9/98
Presidência do Deputado Wilson TrOpia

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem as Deputados:
Maria Olivia - Alencar da Silveira Junior - Anivaldo Coelho - Antonio JUlio -

Arnaldo Canarinho - Marco Regis - Marcos Helênio - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Paulo Schettino - Wilson TrOpia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Wilson Tropia) - As 14hl5rnin, a lista de

comparecirnento nào registra a existência de nUmero regimental. A
Presidêncja deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum', e convoca as
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 23, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada é a publicada na edição de
23/9/98.).
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ATA

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 23/9/98
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Agostinho PatrUs - Alencar da Silveira JUnior -

Anivaldo Coelho - Durval Angelo - João Leite - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento nOo registra a existência de nUmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, par falta de "quorum", e convoca as
Deputados para a ordinária de amanhä, dia 24, as 14 horas, cam a seguinte
ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edicäo.).
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ATA

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 24/9/98
Presidéncia do Deputado Anivaldo Coelho

Surnário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Corn parecimento

- Comparecem os Deputados:
Anivaldo Coelho - Miguel Martini - Olinto Godinho.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Anivaiclo Coelho) - As 14hl5min, a lista de

comparecjrnento não registra a existência de nürnero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", informa, corn
pesar, o falecimento do Deputado Jorge Hannas, ocorrido hoje, nesta Capital,
e convoca os Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 28, as
20 horas, nos termos do edital de convocação, bern como para a ordinária de
terca-feira, dia 29, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição de 29/9/98.).

ATA

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 29/9/98
Presidéncia do Deputado Anivaldo Coelho

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Corn parecem os Deputados:
Anivaldo Coelho - Glycon Terra Pinto - Raul Lima Neto - Wilson TrOpia.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Anivaldo Coelho) - As 14hl5min, a lista de

comparecirnento nâo registra a existência de nrnero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniào, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhä, dia 30, as 14 horas, corn a seguinte
ordern do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edicâo.).
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COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 24/9/98, as seguintes comunicaçoes:
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Divino Claudino Azevedo, ocorrido em 16/9/98, no MunicIpio de Várzea da
Palma. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Schettino, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Itamar Penna Forte Filho, ocorrido em 15/9/98, no Municipio de Ipatinga. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência a Casa do
falecimento do Sr. Délio Borges da Fonseca, ocorrido em 18/9/98, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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