
31	 l%/UI	 17

An. Assemb. Legisi. 1 Belo Horizonte	1v. 5 1 n2 5 1 p. 1 a 1.052 1 mal. 1997



Anais da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais

12 a 31 de maio de 1997

Vol. 5-if 5
1997

1



Diretora Adjunta de Processo Legislativo:
Maria das Dores Abreu Amorim
Composição da Área deTaquigrafia e Publicação
Gerente-Geral: Juliana Jeba
Gerente de Publicação e Anais: Kãtia Maria Femandes de Oliveira

Projeto Gráfico e Impressão: GIN - Área de Sistemas de Informação
Capa: Maria de Lourdes Macedo Ribeiro
Impressão e acabamento:
Gerência de Reprografia e Transportes
Wagner Dias da Silva (Gerente)
úlio Rodrigues Chaves

"G1erto Martins Machado
$

oisÇÉx%

Anais da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
v.5—n5—mai. 1997—
Belo Horizonte, 1997

v. irregular

Volumes anteriores publicados com variação no título e
na periodicidade.

ISSN 0102-9029

CDU328(81 5.1) (093.2)

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Área de Taquigrafiã e Publicação
Gerência de Publicação e Anais
Telefones: (031) 290-76461290-7645
Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30190-921 - Belo Horizonte - MG

/
k



rÁ

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ
Presidente

DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO
10-Vice-Presidente

DEPUTADO FRANCISCO RAMALHO
20-Vice-Presidente

DEPUTADO GERALDO REZENDE
30-Vice-Presidente

DEPUTADO ELMO BRAZ
11-Secretário

DEPUTADO IVO JOSÉ
20-Secretário

DEPUTADO MARCELO GONÇALVES
30-Secretário

DEPUTADO DÍLZON MELO
40-Secretário

DEPUTADA MARIA OLiVIA
50-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DIRETOR-GERAL SECRETÁRIO-GERAL

Dalmir de Jesus Paulo Rubens Navarro Vieira



rÀ

DEPUTADOS

Ailton Vilela
Ajalmar Silva
Arnaldo Canarinho
Arnaldo Penna
Elbe Brandão
Francisco Ramalho
Hely Tarqüínio
João Leite
José Bonifácio
José Maria Barros

Bilac Pinto
Cleuber Carneiro
Djalma Diniz
Gemido Santanna

Jorge Flaunas
Wilson Pires

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
José Militão
Kemil Kumaira
Maria OlMa
Mauri Torres
Miguel Martini
Péricles Ferreira
Roberto Amaral
Romeu Queiroz

Wanderlev Ávila

Partido da Frente Liberal - PFL
Leonídio Bouças
Paulo Piau
Sebastião Costa
Sebastião Navarro
Vieira
Rômolo Aloise

Partido Progressista Brasileiro - PPB
Alberto Pinto Coelho	Glycon Terra Pinto
Antônio Genaro	Luiz Fernando Faria
Dimas Rodrigues	Paulo Pettersen
Elmo Braz	 Raul Lima Neto
Gil Pereira	 Sebastião Helvécio

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB
Anderson Adauto	Geraldo Rezende
Antônio Andrade	Jorge Eduardo de



Oliveira
Antônio Júlio	José Henrique
Antônio Roberto	Toninho Zeitune
Geraldo da Costa Pereira

Partido dos Trabalhadores - PT
Adelino Carneiro Leão Gilmar Machado
Anivaldo Coelho	Ivo José
Durval Angelo	Marcos Helênio
Gemido Nascimento	Maria José Haueisen

Partido Democrático Trabalhista - PDT
Alencar da Silveira	Ivair Nogueira
Júnior
Alvaro Antônio	José Braga
lbnhim Jacob	Marcelo Gonçalves

Partido Liberal - PI,
Carlos Pimenta	Olinto Godinho
Ermano Batista	Ronaldo

Vasconceilos

Dinis Pinheiro
Miguel Barbosa

Ambrósio Pinto
Paulo Schettino

Partido Socialista Democrático - PSD
Irani Barbosa

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Dilzon Meio

Partido Popular Socialista - PPS
Marco Rágis

Partido Verde - PV
Wilson Trópia

Sem Partido
João Batista de
Oliveira



COMISSÕES PERMANENTES

	
rÃ

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Leonídio Bouças	 PFL	Presidente
Deputado Ajalmar Silva	 PSDB Vice-Presidente
Deputado Arnaldo Penna	 PSDB
Deputado Antônio Andrade	 PMDB
Deputado Marcos Helênio	 PT
Deputado Sebastião Helvécio	 PPB
Deputado Ibrahim Jacob
	

PDT

SUPLENTES
Deputado Wilson Pires	 PFL
Deputado João Leite	 PSDB
Deputada Bibe Brandão	 PSDB
Deputado Anderson Adauto	 PMDB
Deputado [)uj ral Angelo	 PT
Deputado Antônio Genaro	 PPB
Deputado José Braga	 PDT

COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL

tFETIVOS
Deputado Paulo Piau
Deputada Bibe Brandão
Deputado Roberto Amaral
Deputado Olinto Godinho
Deputada Maria José Haueisen

SUPLENTES
Deputado Leonidio Bouças
Deputado Arnaldo Canarinho
Deputado Kemil Kuniaira
Deputádo Carlos Pimenta
Deputado Durval Angelo

PFL	Presidente
PSDB Vice-Presidente
PSDB
PI,
PT

PFL
PSDB
PSDB
PI,
PT



COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS
Deputado Ronaldo Vaseonceilos
Deputado Dimas Rodrigues
Deputado Kemil Kumaira
Deputado José Militão
Deputado Toninho Zeitune
Deputado Glycon Terra Pinto
Deputado José Braga

SUPLENTES
Deputado Olinto Godinho
Deputado Raul Lima Neto
Deputado Ajalmar Silva
Deputado Hely Tarqüinio
Deputado José Henrique
Deputado Antônio Genaro
Deputado Ivair Nogueira

PI-	Presidente
PPB	Vice-Presidente
PSDB
PSDB
PMDB
PPB
PDT

PI,
PPB
PSDB
PSDB
PMDB
PPB
PDT

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EFETIVOS
Deputado Gil Pereira	 PPB	Presidente
Deputado Sebastião Costa	 PFL	Vice-Presidente
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira	PMDB
Deputado Ailton Vilela	 PSDB
Deputado Luiz Fernando Faria	PPB

SUPLENTES
Deputado Dimas Rodrigues
Deputado Bilac Pinto
Deputado Antônio Andrade
Deputado José Maria Barros
Deputado Sebastião Helvécio

PPB
PFL
PMDB
PSDB
PPB

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA



PSDB
PMDB
PL
PFL
PPB
PT
PDT

Presidente
Vice-Presidente

EFETiVOS
Deputado Hely Tarqüínio
Deputado Antônio Júlio
Deputado Ermano Batista
Deputado Sebastião Costa
Deputado Gil Pereira
Deputado Gilmar Machado
Deputado ivair Nogueira

SUPLENTES
Deputado Arnaldo Penna
Deputado Anderson Manto
Deputado Kemil Kuxnaira
Deputado Sebastião Navarro Vieira
Deputado Glycon Terra Pinto
Deputado Adelino Carneiro Leão
Deputado José Braga

PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PT
PDT

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
EFETIVOS
Deputado Geraldo Nascimento	PT	Presidente
Deputado José Milhão	 PSDB Vice-Presidente
Deputado Ambrósio Pinto	 PTB
Deputado Antônio Andrade	 PMDB
Deputado João Leite	 PSDB

SUPLENTES
Deputada Maria José Haueisen
Deputado Mauri Torres
Deputado Paulo Schettino
Deputado Antônio Roberto
Deputado João Batista de Oliveira

PT
PSDB
PTB
PMDB

COMISSÃO DE DEFESA DO SOCIAL
EFETIVOS
Deputado José Henrique	 PMDB Presidente
Deputado Paulo Schettino	 PTB	Vice-Presidente
Deputado Djalma Diniz	 Nt
Deputado José Bonifácio	 PSDB



PPBDeputado Antônio Genaro

SUPLENTES
Deputado Antônio Júlio
Deputado Ambrósio Pinto
Deputado Sebastião Costa
Deputado Roberto Amaral
Deputado Alberto Pinto Coelho

PMDB
PTB
PFL
PSDB
PPB

COMISSÃO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

EFETIVOS
Deputado João Leite
Deputado Ivair Nogueira
Deputado Miguel Martini
Deputado Durval Angelo
Deputado João Batista de Oliveira

SUPLENTES
Deputado Hely Tarqüínio
Deputado Alencar da Silveira Júnior
Deputado Roberto Amaral
Deputada Maria José Haueisen
Deputado Ermano Batista

PSDB Presidente
PDT Vice-Presidente
PSDB
PT

PSDB
PDT
PSDB
PT
PI,

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E
LAZER

EFETIVOS
Deputado José Maria Barros
Deputado José Henrique
Deputado Gilmar Machado
Deputado Sebastião Navarro Vieira
Deputado Marco Régis

SUPLENTES
Deputádo João Leite
Deputado Anderson Adauto
Deputado Adelino Carneiro Leão

PSDB Presidente
PMDB Vice-Presidente
PT
PFL
PPS

PSDB
PMDB
PT



PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PT
PFL
PDT

Presidente
Vice-Presidente

Deputado Wilson Pires	 PFL

	
rÀ

lieputado Ambrósio Pinto	 PTB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS
Deputado Miguel Martini
Deputado Paulo Pettersen
Deputado Roberto Amaral
Deputado Antônio Roberto
Deputado Dw-val Angelo
Deputado Sebastião Navarro Vieira
Deputado José Braga

SUPLENTES
Deputado Périeles Ferreira
Deputado Sebastião Helvécio
Deputado Mauri Torres
Deputado Anderson Adauto
Deputado Gilniar Machado
Deputado Sebastião Costa
Deputado Alencar da Silveira Júnior

PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PT
PFL
PDT

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

EFETIVOS
Deputado Raul Lima Neto	 PPB Presidente
Deputado Anivaldo Coelho	 PT	Vice-Presidente
Deputado Antônio Roberto	 PMDB
Deputado Ronaldo Vasconceilos	PI-
Deputado Kemil Kumaira	 PSDB

SUPLENTES
Deputado Gil Pereira	 PPB
Deputado Geraldo Nascimento	PT
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira	PMDB
Deputado Carlos Pimenta	 PL
Deputada Elbe Brandão	 PSDB



COMISSÃO DE POLÍTICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA

EFETIVOS
Deputado Mvaro Antônio
Deputado Miguel Barbosa
Deputado Bilac Pinto
Deputada Elbe Brandão
Deputado Anivaldo Coelho

PDT Presidente
PSD	Vice-Presidente
PFL
PSDB
PT

SUPLENTES
Deputado Alencar da Silveira Júnior	PDT
Deputado Iram Barbosa	 PSD
Deputado Djalnia Diniz	 PFL
Deputado Keinil Kumaira	 PSDB
Deputado Adelino Carneiro Leão	PT

COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS
Deputado hani Barbosa
Deputado Bilac Pinto
Deputado Arnaldo Penna
Deputado Ailton Vilela
Deputado Wilson Trópia

PSD	Presidente
PFL	Vice-Presidente
PSDB
PSDB
PV

SUPLENTES
Deputado Dinis Pinheiro	 PSD
Deputado Djalnia Diniz	 PFL
Deputado Miguel Martini
	

PSDB
Deputado Arnaldo Canarinho	PSDB
Deputado Ronaldo Vasconceilos	PL

COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

EFETIVOS
Deputido Jorge Eduardo de Oliveira	PMDB Presidente
Deputado Carlos Pimenta	 PI,	Vice-Presidente
Deputado Jorge Hannas	 PFL



Deputado Wilson Pires	 PFL
Deputado Adelino Carneiro Leão	PT

SUPLENTES
Deputado Antônio Roberto
Deputado Ronaldo Vasconceilos
Deputado Leonídio Bouças
Deputado Heis' Tarqüínio
Deputado Marcos Helênio

PMDB
PI,
PFL
PSDB
PT





rs

SUMÁRIO

MATÉRIA PUBLICADA EM 1° DE MAIO DE 1997

Atas............................................................................................
2503 Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,
em29de abril del997 ..........................................................

Tramitação de Proposições ......................................................3D

MATÉRIA PUBLICADA EM 3 DE MAIO DE 1997........................43

Ata..............................................................................................43
251 2 Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,
em 30 de abril de 1997...........................................................43
Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em 2 de
maiode 1997 .........................................................................68
482 Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do
Consumidor............................................................................69
52 Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Administração Pública .......................................................71

Tramitação de Proposições ..................................................... .	71

MATÉRIA PUBLICADA EM 6 DE MAIO DE 1997........................88

Atas............................................................................................68
52 Reunião Conjunta da Mesa da Assembléia e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.................................88
1 2 Reunião Conjunta das Comissões de Direitos e Garantias
Fundamentais e de Defesa Social ..........................................90
742 Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária .....................................................92
W Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente	 93
532 Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública	94
17 Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais........................................................................95
542 Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.........................................................................97



	

MATÉRIA PUBLICADA EM 7 DE MAIO DE 1997 ........................	99

	

Atas ............................................................................................	99
1032 Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em

	

5 de maio de 1997 .................................................................	99
i a Parte da ioia Reunião Ordinária de Debates da Assembléia
Legislativa, em 25 de abril de 1997, Destinada à Abertura do Ciclo
de Debates à Implantação da Nova Lei de Diretrizes e Base da

	

Educação Nacional ...............................................................	102
483 Reunião Especial da Assembléia Legislativa, em 25 de abril de
1997, Destinada ao Encerramento do Ciclo de Debates a
Implantação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação

	

Nacional .................................................................................	143

	

6 Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça
	

206
2a Reunião Extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que

	

Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual ..........................	207
33 Reunião Extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que

	

Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual ..........................	209

Tramitação de Proposições
	 212

	

MATÉRIA PUBLICADA EM 6 DE MAIO DE 1997 ........................	213

	

Atas ............................................................................................	213
252a Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,

	

em 6 de maio de 1997 ............................................................	213

	

163 Reunião Ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia
	250

493 Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor
	

251

Tramitação de Proposições
	 252

	

MATÉRIA PUBLICADA EM 9 DE MAIO DE 1997 ........................	282
253 a Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,

	

em 7 de maio de 1997 ............................................................	282
493 Reunião Especial da Assembléia Legislativa, em 5 de maio de
1997, Destinada â Abertura do Ciclo de Debates Direitos Humanos 364
6a Reunião Conjunta da Mesa da Assembléia e da Comissão de

	

Fiscalização Financeira e Orçamentária .................................	419

Tramitação de Proposições
	 421



•1431MATÉRIA PUBLICADA EM 10 DE MAIO DE 1997

	

Atas............................................................................................	431
254a Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,

	

em8 de maio de 1997 ............................................................	431
52a Reunião Ordinária da Comissão de Agropecuária e Política

	

Rural ......................................................................................	468
55a Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Cultura,

	

Desporto e Turismo e Lazer ...................................................	469
34a Reunião Ordinária da Comissão de Política Energética,

	

Hídrica e Mineraria .................................................................	470ga Reunião Extraordinária da Comissão de Agropecuária e Política

	

Rural ......................................................................................	471
50 Reunião Ordinária da Comissão de Agropecuária e Política

	

Rural ......................................................................................	472
21 a Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e

	

Regionalização .......................................................................	474
76a Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização

	

Financeira e Orçamentária .....................................................	475
40a Reunião Ordinária da Comissão de Direitos e Garantias

	

Fundamentais ........................................................................	476

	

ei a Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente .........	477

Tramitação de Proposições	 478

MATÉRIA PUBLICADA EM 13 DE MAIO DE 1997	 502

	

Atas............................................................................................	502
Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa em 9 de

	

maiode 1997 .........................................................................	502
54a Reunião Ordinária da Comissão de Agropecuária e Política

	

Rural ......................................................................................	502

	

672 Reunião Ordinária da Comissão de Saúde e Ação Social	503

MATÉRIA PUBLICADA EM 14 DE MAIO DE 1997	 505

Atas ............................................................................................ 505
104a Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em
12 de maio de 1997 ................................................................ 505soa Reunião Especial da Assembléia Legislativa, em 5 de maio de
1997, Destinada ao Encerramento do Ciclo de Debates Direitos
Humanos ................................................................................ 508



51 Reunião Especial da Assembléia Legislativa, em 7 de maio de
1997, Destinada a Homenagear o Grupo Pitágoras pelo
Transcurso de seu 300 Aniversário de Fundação .................... 578i a Reunião Preparatória da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.280	 594
Y Reunião Ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito para,
no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que Envolvem
o Sistema Penitenciário Estadual ........................................... 595

Tramitação de Proposições	 597

MATÉRIA PUBLICADA EM 15 DE MAIO DE 1997 ...................... 599

Ata .............................................................................................. 599
2553 Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,
em 13 de maio de 1997 .......................................................... 599

Tramitação de Proposições	 643

MATÉRIA PUBLICADA EM 16 DE MAIO DE 1997 ...................... 650

Atas ............................................................................................ 650
2563 Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,
em 14 de maio de 1997 .......................................................... 650soa Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor	686
41 1 Reunião Ordinária da Comissão de Direitos e Garantais
Fundamentais ........................................................................ 667

Tramitação de Proposições	 689

MATÉRIA PUBLICADA EM 17 DE MAIO DE 1997 ...................... 691

Ata .............................................................................................. 691
257a Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,
em 15 de maio de 1997 .......................................................... 691
Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em 16
de maio del997 .................................................................... 705i a Parte da 104 Reunião Ordinária de Debates da Assembléia
Legislativa, em 12 de maio de 1997, Destinada a Prestar
Homenagem à Universidade Federal de Viçosa pelo 700
Aniversário de sua Fundação ................................................. 705



72 Reunião Conjunta da Mesa da Assembléia e da Comissão de rs

	

Fiscalização Financeira e Orçamentária.................................	705

	

352 Reunião Ordinária da Comissão de Redação ...................	720
542 Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Cultura,

	

Desporto e Turismo e Lazer ...................................................	721
ja Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir

	

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 32/97	723
22 Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir

	

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 34197	724
42 Reunião Extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que

	

Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual ..........................	725

	

62a Reunião Ordinária da Comissão de Meto Ambiente .........	727
552 Reunião Ordinária da Comissão de Agropecuária e Política

	

Rural......................................................................................	727

	

682 Reunião Ordinária da Comissão de Saúde e Ação Social	728
62 Reunião Extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que

	

Envolvem o sistema Penitenciário Estadual ...........................	730
51 a Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor	731
202 Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde e Ação Social 732

Tramitação de Proposições	 734

MATÉRIA PUBLICADA EM 20 DE MAIO DE 1997	 736

	

Ata..............................................................................................	736
562 Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Cultura,

	

Desporto e Turismo e Lazer ...................................................	736

MATÉRIA PUBLICADA EM 21 DE MAIO DE 1997	 738

	

Ata..............................................................................................	738
1052 Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em

	

19 de maio de 1997................................................................	738

	

Tramitação de Proposições......................................................	764

MATÉRIA PUBLICADA EM 22 DE MAIO DE 1997	 767

Atas	 767



- 2583 Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,

	

em 20 de maio de 1997..........................................................	767
82 Reunião Conjunta da Mesa da Assembléia e da Comissão de

	

Fiscalização Financeira e Orçamentária.................................	792
53 Reunião Extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que

	

Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual ..........................	794

	

Tramitação de Proposições......................................................	795

MATÉRIA PUBLICADA EM 23 DE MAIO DE 1997......	 799

	

Atas............................................................................................	799
259a Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,

	

em 21 de maio de 1997..........................................................	799
593 Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública	842
42a Reunião Ordinária da Comissão de Direitos e Garantias

	

Fundamentais........................................................................	843
573 Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Cultura,

	

Desporto e Turismo e Lazer ...................................................	845
553 Reunião Ordinária da Comissão de Agropecuária e Política

	

Rural......................................................................................	847

	

393 Reunião Ordinária da Comissão de Redação ...................	848
toa Reunião Extraordinária da Comissão de Defesa do

	

Consumidor............................................................................	849
Reunião Preparatória da Comissão Especial para Emitir Parecer

	

sobre o Veto Total â Proposição de Lei n° 13.321 ..................	850

	

Tramitação de Proposições......................................................	851

MATÉRIA PUBLICADA EM 24 DE MAIO DE 1997..	 856

	

Atas............................................................................................	856
260a Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,

	

em 22 de maio de 1997..........................................................	856
Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em 23

	

demaio de 1997 ....................................................................	893
r Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir

	

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n o 31197
	894

	

632 Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente .........	895

	

693 Reunião Ordinária da Comissão de Saúde e Ação Social
	

896



-n
898Tramitação de Proposições

MATÉRIA PUBLICADA EM 27 DE MAIO DE 1991	 936

	

Atas............................................................................................	936
1828 Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa, em 21 de

	

maiode 1997 .........................................................................	936isaa Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa, em 21 de

	

maiode 1997 .........................................................................	947

	

701 Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça	951
553 Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e

	

Orçamentária.........................................................................	952
73 Reunião Extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que

	

Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual ..........................	954

	

Tramitação de Proposições......................................................	957

MATÉRIA PUBLICADA EM 28 DE MAIO DE 1997	 961

	

Atas............................................................................................	961
lOea Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em

	

26 de maio de 1997................................................................	961
53 Reunião Extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que

	

Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual ..........................	964

	

Tramitação de Proposições......................................................	966

	

MATÉRIA PUBLICADA EM 29 DE MAIO DE 1997 ......................	966

Atas	 968
261 a Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,
em 27 de maio de 1997..........................................................965
42a Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.........................................................................955
52a Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.........................................................................989

Tramitação de Proposições ......................	 992

(A



MATÉRIA PUBLICADA EM 31 DE MAIO DE 1997 ....................... 994

Atas ............................................................................................ 994
2823 Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa,
em 28 de maio de 1997 .......................................................... 994
Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em 30
de maio de 1997 .................................................................... 1032
184 Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa, em 27 de
maio de 1997 ......................................................................... 1033

Tramitação de Proposições ............................ . .........................	1036

Índice Onomástico
	 1047



II4DICE CRONOLÓGICO

MAIO

Data da Reunião	Número	Tipo	Data da	Página
Publicação

Conjunta de
611.1996	P	Comissões	65.1997	90

Conjunta de
3121996	428	Comissão	29.5.1997	988

11.3.1997	18	Preparatória	14.5.1997	594
Extraordinária de

19.3.1997	748	Comissão	6.5.1997	92
Ordinária de

19.3.1997	503	Comissão	10.5.1997	472
Ordinária de

1 0 41997	16a	Comissão	8.5.1997	250
Ordinária de

29.4. 1997	498	Comissão	8.5.1997	251
Ordinária de

2.4.1997	528	Comissão	10.5.1997	468
Extraordinária de

9.4.1997	768	Comissão	10.5.1997	475

10.4.1997	343	Ordinária de	10.5.1997	470
Comissão

Ordinária de
10.4.1997	528	Comissão	29.5.1997	989

Ordinária de
12.4.1997	63'	Comissão	24.5.1997	895

Ordinária de
15.4.1997	43	Comissões	3.5.1997	69

Conjunta dá Mesa
15.4.1997	53	e Comissões	6.5.1997	88

Extraordinária de
17.4.1997	 3	Comissão	10.5.1997	471



Extraordinária de
Comissão Especial
para Emitir Parecer

22.4.1997	2'	sobre a Proposta	de	24.5.1997	894
Emenda n°31/97

Conjunta de
23.4.1997	5'	Comissões	3.5.1997	71

Ordinária de
23.4.1997	60'	Comissão	6.5.1997	93

Ordinária de
23.4.1997	58'	Comissão	6.5.1997	94

Extraordinária de
23.4.1997	17'	Comissão	6.5.1997	95

Ordinária de
23.4.1997	69'	Comissão	7.5.1997	206

Extraordinária de
23.4.1997	2'	Comissão	7.5.1997	207

Ordinária de
24.4.1997	54'	Comissão	6.5.1997	97

Extraordinária de
24.4.1997	3'	Comissão	7.5.1997	209

Ordinária de
24.4.1997	67'	Comissão	13.5.1997	503

Extra ordinária de
24.4.1997	2'	Comissão Especial	17.5.1997	724

25.4.1997	48'	Especial	7.5.1997	143
-	 Extraordinária de
25.4.1997	21'	Comissão	10.5.1997	474

Ordinária
29.4.1997	250'	Deliberativa	2.5.1997	1

njunta d Mesa
29.4.1997	6'	Co eComi

a
ssões 	1	8.5.1997	419



Extraordinária de

	

43	Comissão	17.5,1997	725
29.4.1997	 Parlamentar de

Inquérito
Ordinária

30.4.1997	251°	Deliberativa	3.5.1997	43

30.4.1997	553	Ordinária de	10.5.1997	469
Comissão

Ordinária de
30.4.1997	408	Comissão	10.5.1997	476

Ordinária de
30.4.1997	61°	Comissão	10.5.1997	477

Ordinária de
30.4,1997	20	Comissão	14.5.1997	595

Ordinária de
30.4.1997	598	Comissão	22.5.1997	842

Ordinária de
30.4.1997	70°	Comissão	27.5.1997	951

Ordinária de
2.5.1997 	Debates	3.5.1997	68

Ordinária de
5.5.1997	 103°	Debates	7.5.1997	99

5.5.1997	 498	Especial	8.5.1997	364

	

Ordinária de	16.5.1997	686
6.5.1997	50°	Comissão

Conjunta da Mesa
6.5.1997	70	e Comissões	17.5.1997	718

Ordinária
7.5.1997	2533	Deliberativa	9.5.1997	282

7.5.1997	51°	Especial	14.5.1997	578
Ordinária de

7.5.1997	41°	Comissão	16.5.1997	687
Ordinária de

7.5 1997	62°	Comissão	17.5.1997	727
Ordinária de

7.5.1997	55°	Comissão	17.5.1997	727



Ordinária de

	

7.5.1997	 59	Comissão	20.5.1997	736
Extraordinária de

	

7.5.1997	5.	Comissão	22.5.1997	794
Ordinária

	

8.5.1997	 252k	Deliberativa	8.5.1997	213
Ordinária

	

8.5.1997	2548	Deliberativa	10.5.1997	431
Ordinária de -

	

8.5.1997 	Comissão	17.5.1997	728
Ordinária de

	

8.5.1997	55a	Comissão	27.5.1997	952
Ordinária de

	

9.5.1997 	Debates	13.5.1997	502
Extraordinária de

	

9.5.1997	9	Comissão	17.5.1997	730
Ordinária de

	

10.5.1997	33	Comissão	17.5. 1997	720
Ordinária de

	

12.5.1997	1042	Debates	14.5.1997	505
P Parte da 104

Reunião Ordinária
de Debates para

	

12.5.1997	 Prestar	17.5.1997	705
Homenagem à
Universidade

Federal de Viçosa
Ordinária

	

13.5.1997	255a	Deliberativa	15.5.1997	599
Ordinária de

	

13.5.1997	51a	Comissão	17.5.1997	731
Conjunta da

	

13.5.1997 	Mesa	22.5.1997	792
Ordinária

	

14.5.1997	25$	Deliberativa	16.5.1997	650
Extraordinária de

	

14.5.1997	20	Comissão	17.5.1997	732
Ordinária de

	

14.5.1997	42a 1	Comissão	22.5.1997	843



rs

Ordinária de

	

14.5.1997	 57'	Comissão	22.5.1997	845
Ordinária de

	

14.5.1997	56'	Comissão	22.5.1997	847
Extraordinária de	 954

	

14.5.1997	75	Comissão	27.5.1997
Ordinária

	

15.5.1997	2572	Deliberativa	17.5.1997	691
Ordinária de

	

15.5.1997	39'	Comissão	22.5.1997	848
Extraordinária de

	

15.5.1997	10'	Comissão	22.5.1997	849
Preparatória de

Comissão Especial
para Emitir Parecer

	

15.5.1997	 sobre o Veto Total	22.5.1997	850
à Proposição de
Lei n°_13.321

	

Ordinária de	 896

	

15.5.1997	69'	Comissão	24.5.1997
Ordinária de

	

16.5.1997 	Debates	17.5.1997	705
Ordinária de

	

16.5.1997	543	Comissão	175.1997	721
Comissão Especial

	

16.5.1997	1' 	17.5.1997	723
Ordinária de

	

19.5.1997	 105a	Debates	21.5.1997	38
Ordinária

	

20.5.1997	258'	Deliberativa	22.5.1997	767
Ordinária

	

21.5.1997	259'	Deliberativa	22.5.1997	799
Extra ordinariada

	

21.5.1997	182'	Assembléia	27,5.1997	936
Extraordinária da

	

21.5.1997	183'	Assembléia	27.5.1997	947
Extraordinária de

	

21.5.1997	82	Comissão	28.5.1997	964
Ordinária

	

22.5.1997	260'	Deliberativa	24.5.1997	856
Ordinária de



	

23.5.1997 	Debates	24.5.1997	893
1063	Ordinária de

	

26.5.1997 	Debates	28.5.1997	961
Ordinária

	

27.5.1997	2613	Deliberativa	29.5.1997	968
Extraordinária da

	

27.5.1997	184	Assembléia	29.5.1997	1033
Ordinária de

	

30.5.1997 	Debate	29.5.1997	1032



rÃO
BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 250 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE ABRIL DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Mana Olivia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem no
190197 (encaminha o Veto Total à Proposição de Lei ri 0 13.321), do
Governador do Estado - Oficio n° 31197, do Governador do Estado -
Ofícios e telegrama - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s
1.172 a 1.174197 - Requerimentos n°s 2.115 a 2.118197 - Questão de
ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Arnaldo Penna,
Antônio Roberto, Marco Régis, Gilmar Machado, Irani Barbosa e Anderson
Adauto - Palavras do Sr. Presidente - r PARTE (ORDEM DO DIA): 18

Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Rarnalho - Geraldo
Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Mana Olivia -
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho
- Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahirn Jacob - Irani Barbosa - Ivair
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Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge l-iannas - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Mihtão - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo- Wandeiley Ávila.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3°-Secretário, nas funções de
20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Maria OlIvia, 53-Secretária, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 190197

Belo Horizonte, 24 de abril de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência
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que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII,
combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto
total â Proposição de Lei n o 13.321, que institui o Programa Mineiro de
Informação e Apoio ao Consumidor - Pró-Consumidor.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto

A Proposição de Lei n° 13.321, que me é encaminhada para
sanção, institui o Programa Mineiro de Informação e Apoio ao Consumidor
- Pró-Consumidor, tendo por objetivos prioritários informar sobre direitos e
obrigações do consumidor, reduzir os conflitos entre consumidor e
fornecedor e reprimir os abusos praticados no mercado de consumo.

Cabe considerar que esses objetivos, que são relevantes, já vêm
sendo cumpridos no âmbito do Programa Estadual de Proteção do
Consumidor, instituído pelo Decreto n°22.027, de 19 de abril de 1982, que
lhe atribui a incumbência de definir a política de proteção do consumidor,
adotar medidas para a melhoria da fiscalização de preços, qualidade e
quantidade de bens e serviços, organizar o sistema de informação e
formação do consumidor, bem como promover a articulação do poder
público com as entidades civis que atuam na área.

Essas atividades foram transferidas para o Ministério Público nos
termos do artigo 273 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de
1994, que as vem cumprindo com mais amplitude e eficiência, visando ao
amparo, à defesa e ao esclarecimento do consumidor.

Dispondo, assim, o Estado de instrumento próprio que lhe permite
pôr em prática a política de proteção do consumidor, não é recomendável
que se transforme em lei a proposta, a fim de evitar que se introduzam na
estrutura da administração estadual órgãos diversos com finalidades
idênticas.
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Esses são os motivos pelos quais oponho veto total à Proposição

de Lei n° 13.321, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para
reexame.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 22 de abril de 1997.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

N° 31197, do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado,
informando, em atenção a requerimento da Deputada Elbe Brandão, que
tem se empenhado na redução das diferenças regionais de Minas Gerais e
realizado gestões junto ao Presidente da República para esse fim. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.980197.)

Do Sr. Paulo Medina, Presidente da Associação dos Magistrados
Brasileiros, encaminhando o Manifesto pela Cidadania e Justiça, redigido
por esse órgão. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Messias Júlio de Abreu, Presidente da Câmara Municipal
de Pitangui, encaminhando uma moção contra a privatização da Vale do
Rio Doce. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Bogdan Salej, Presidente do Sistema FIEMG, informando
estar ciente da indicação do Deputado José Milhão para representar esta
Casa junto à Comissão de Infra-Estrutura e Privatização do Sistema
FIEMG.

Do Sr. Luiz Geraldo Soranço, Presidente do Centro Industrial de
Juiz de Fora, solicitando o apoio desta Casa para que o SIMPLES seja
adotado no Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Vítor Hugo, Presidente do SINTEDUC, solicitando o auxilio
desta Casa para a solução dos problemas dos servidores públicos do
Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)
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Do Sr. Geraldo Miguel de Pinho, Vice-Diretor do Colégio
Diocesano Dom Silvério, solicitando informações sobre a tramitação do
Projeto de Lei no 1.037196. (- A Comissão de Educação.)

De Verene Lopes Cançado, Gerente Comercial da Sucursal de
Belo Horizonte do Sistema Jornal do Brasil, encaminhando matéria
publicada na edição de 2714197 do "Jornal do Brasil" sobre a Companhia
Vale do Rio Doce.

TELEGRAMA

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governo de Minas Gerais, informando o recebimento do Ofício n° 376197,
que encaminha cópia de correspondência enviada pelo Prefeito de Manga
a respeito da aplicação da Lei n° 12.428, de 1996.

Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.172197

Dá nova redação ao inciso 11 do art. 20 da Lei n°11.815, de 24 de
janeiro de 1995.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - O inciso lido art. 20 da Lei n°11.815, de 24 de janeiro de
1995, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2° -

II - ter sido declarada de utilidade pública municipal, estadual ou
federal;".



Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Saia das Reuniões, 24 de abril de 1997.

Anderson Adauto - Paulo Schettino - Marcos Helênio - irani
Barbosa - Ajalmar Silva - Wilson Trópia - Dinis Pinheiro - Arnaldo Feriria -
Mauri Torres - Ivair Nogueira - Gados Pimenta - Péricles Ferreira.

Justificação: A redação do inciso lido art. 20 da Lei n° 11.815, de
2411195, tem trazido dúvidas quanto à sua interpretação, urna vez que não
entendemos ao certo se a exigência é a entidade ter sido declarada de
utilidade pública municipal e estadual, ou de utilidade pública municipal e
federal.

Por outro lado, é do nosso conhecimento que o principio
fundamental da distribuição das subvenções sociais no Estado é a
instituição não ter fins lucrativos e não distribuir lucros ou dividendos, nem
conceder remuneração, vantagens ou benefícios a dirigente, conselheiro,
associado ou instituidor, conforme dispõe o inciso IV do art. 2 0 do mesmo
instrumento legal. Esse também é o princípio que rege a legislação que
possibilita a uma entidade ser declarada de utilidade pública.

Assim sendo, entendemos desnecessário que a entidade seja
declarada de utilidade pública municipal e estadual, ou seja declarada de
utilidade pública municipal e federal, para receber a subvenção social. No
nosso modo de ver, a exigência deve ser a de ter sido declarada de
utilidade pública em qualquer das esferas de poder, seja ele municipal,
estadual ou federal.

Pelas razões expostas, o Colégio de Líderes solicita o apoio dos
nobres colegas à aprovação da proposição em tela.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.173197



Suprime os incisos IV e V do art. 19 da Lei n° 12.264, de 24 de
abril de 1996.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10. Ficam suprimidos os incisos IV e V do art. 19 da Lei no
12.264, de 24 de julho de 1996.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 24 de abril de 1997.

Anderson Adauto - Arnaldo Feriria - Ivair Nogueira - Carlos
Pimenta - Paulo Sctiettino - Marcos Helênio - Ajalmar Silva - Wilson
Trópia - Péricles Ferreira- Mauri Torres - Irani Barbosa - Dinis Pinheiro.

Justificação: A transferência de recursos para os municípios, em
virtude de celebração de convênios, acordos ou instrumentos congêneres,
está condicionada à comprovação, por parte do município beneficiado, de
uma série de documentos que burocratizam, atrasam e, em certos casos,
inviabilizam a liberação da verba.

A Lei n° 12.264, de 24/7196, determina, em seu art. 19, incisos IV
e V, que sejam apresentadas as quitações de débitos junto às
concessionárias dos serviços públicos estaduais, ao sistema financeiro
estadual e à Previdência Social.

Todos nós sabemos das dificuldades financeiras por que passam
os municípios e que estar quite com a Previdência Social é situação
privilegiada da qual nenhum município usufrui. Tanto isso é verdade que
os Deputados com assento nesta Casa, preocupados com o volume de
inadimplência por parte dos municípios e sensibilizados com a vontade
dos Prefeitos de quitarem esses débitos, apóiam projeto de lei que
autoriza o IPSEMG a dividir, em 100 parcelas, a dívida das Prefeituras
Municipais, e concede, ao mesmo tempo, a anistia das multas.

A maioria das verbas que são liberadas para os municípios são de
pequeno valor, uma vez que esses, em muitos convênios, precisam
apresentar a contrapartida.
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Reter os recursos é solução inócua, que não resolverá o problema

da inadimplência municipal, pois o valor das verbas a serem liberadas
representa pouco em face do montante do endividamento municipal.

Impor tantas condições para liberação de verbas é infringir aos
municípios mineiros pena dura demais para ser suportada. O
procedimento legal atualmente adotado fere as regras da razão e do bom-
senso.

Por outro lado, vamos supor que determinado município, com o
maior sacrifício, deixando de realizar as ações que possam melhorar a
qualidade de vida de sua população, vem conseguindo quitar os seus
compromissos. Até que esse município consiga todas as certidões
exigidas por lei para a liberação da verba, perde o prazo legal para
aprovar o convénio e, mesmo que ele não perca o prazo, a verba só será
liberada muitos meses depois de assinado o convênio.

Em face do exposto, o Colégio de Lideres solicita o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado e distribuídos seus avulsos aos Deputados e às
comissões permanentes, vai o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 216 do Regimento Interno?.

PROJETO DE LEI N° 1.174197

Declara de utilidade pública oCentro de Vida Independente de
Belo Horizonte - CVI-BH -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Vida
Independente de Belo Horizonte - CVI-BH -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de de 1997.
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Adelmo Carneiro Leão

Justificação: O Centro de Vida Independente de Belo Horizonte é
sociedade civil sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

Os objetivos da entidade, consagrados no estatuto, compreendem
a promoção de vida independente e digna ao portador de deficiência,
propiciando-lhe auto-conhecimento, condições de sustento próprio e sua
inserção social, bem como informação na área científica, técnica e de
recursos humanos.

Para a consecução desse fim, o CVI-BI oferece assistência ao
indivíduo e a sua família, orientando-o e encaminhando-o às entidades e
às instituições competentes.

Em vista da sua natureza filantrópica, julgamos da maior
oportunidade seja a referida entidade agraciada com o título declaratório
de utilidade pública e, para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares
nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N° 2.115197, dos Deputados Anderson Adauto, Antônio Andrade,
Antônio Júlio, Antônio Roberto, Geraldo da Costa Pereira, Geraldo
Rezende e Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do BEMGE com vistas à instalação de agências desse Banco
nas cidades desprovidas de quaisquer serviços bancários. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N°2.116/97, dos Deputados Anderson Adauto, Antônio Andrade e
Geraldo da Costa Pereira, em que pedem sejam solicitadas ao Secretário
da Educação respostas às questões que encaminham, referentes à
municipalização do ensino e às ações do Estado na área de educação. (-
A Mesa da Assembléia.)

N° 2.117197, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário de Indústria, Comércio e Turismo e ao
Presidente da CDI-MG com vistas à implantação de um distrito industrial
no Município de Santos Dumont. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.118197, do Deputado José Henrique, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Administração com vistas ao reexame
do parecer normativo que sustou pedidos de renúncia de aposentadoria
em tramitação naquela Secretaria. (- A Comissão de Administração
Pública.)

- Vem à Mesa:

Questão de Ordem

Sr. Presidente,

Em 2314197, o Presidente da CPI para apurar denúncias que
envolvem o sistema penitenciário estadual, Deputado João Leite,
compareceu, sem a presença e a concordância dos demais membros da
Comissão, a uma audiência com o Governador do Estado, na qual
trataram de questões referentes à CPI. Em debate na CPI, afirmou que iria
ao Governador do Estado quantas vezes fossem necessárias.

Após a audiência, anunciou o Presidente medidas a serem
adotadas pelo Governador do Estado, como o fechamento da cadeia do
Palmital, em Santa Luzia, e a liberação da verba de R$1 1.000.000,00 para
construção e reforma de presídios.

Estranhamos que o Presidente de uma CPI extrapole os poderes a
ele conferidos pelo Regimento Interno e pela Comissão.

Em primeiro lugar, a CPI recebeu do Plenário a missão de
investigar o sistema penitenciário, constituindo o fórum apropriado para
comunicações de medidas daquele porte.

Em segundo lugar, julgamos inapropriado que o Presidente de
uma CPI do Poder Legislativo se arvore no papel de porta-voz do Chefe
do Poder Executivo, fazendo, em seu nome, propaganda de medidas
tardias e oportunistas.
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Em terceiro lugar, entendemos que os membros da CPI, por

estarem investidos de poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais, devem, também, conduzir-se pela ética, pela imparcialidade e
pela isenção na condução das investigações. Com o poder conferido para
convocar autoridades, requisitar documentos e fazer inspeções, poderia
ela requerer providências dos órgãos competentes, sem visitas de
cortesia.

Consideramos que o Presidente da CPI, ao decidir comparecer à
audiência sem consultar a Comissão e se fazer acompanhar dos demais
membros, ultrapassou os limites dos princípios a que nos referimos,
agredindo as normas processuais em vigor.

Assim, numa atitude individualista e precipitada, colocou o
Presidente da CPI sob suspeição, daqui para frente, todo o trabalho da
Comissão, que, até o momento, vinha sendo conduzido com rigor e
independência.

Solicitamos, então, que a Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa pronuncie-se sobre esta questão para orientação desta e das
demais comissões parlamentares de inquérito.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 1997.

Durval Ângelo

- A Presidência responderá a questão de ordem oportunamente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna.

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, imprensa, assistência; ocupo esta tribuna para fazer um
breve comentário sobre matéria veiculada na imprensa, que faz crer
possível e próxima a existência de confronto entre o Executivo e o
Legislativo ao mencionar o propósito desta Casa de se recusar a admitir a
tramitação das chamadas "emendas frankstein" e de limitar a apreciação
de projetos do Executivo em regime de urgência.
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De fato, o Regimento Interno já veda a admissão de emendas que

não digam respeito ao conteúdo do projeto emendado. O atendimento ao
preceito regimental nada contém de afronta nem de confronto, mas é
cumprimento de norma legal. O que se está pretendendo fazer na reforma
do Regimento é, tão só, tomar mais clara a lei.

Por outro lado, a Constituição do Estado, em seu art. 69, dá ao
Executivo a prerrogativa de solicitar urgência para a apreciação de
projetos de sua iniciativa, com as ressalvas contidas no § 2 0 do
mencionado artigo, sendo, pois, direito constitucional do Chefe do Poder
Executivo usar da medida que a Lei Maior lhe confere. E é explicável a
urgência permitida, considerando-se, sobretudo, a premência de questões
que em alguns projetos estão contidas.

Muitas vezes, a urgência dificulta o debate mais apurado das
matérias a serem votadas, mas também se pode afirmar que nem todos
os projetos originários do Executivo submetem-se ao mencionado regime;
além disso, ainda que se afirme que há urgência, os projetos do Governo
têm sido debatidos, têm recebido contribuições valiosas desta Casa, nas
muitas emendas que lhes têm sido apresentadas e, efetivamente,
acrescidas.

Ao contrário do que pode parecer, a verdade é que o Governo tem
recebido, e estou certo de que continuará a receber, significativo apoio
desta Casa, sobretudo por ser o Governo que é, comprometido em
realizar, como vem realizando, uma administração séria, com projetos que
visam ao efetivo desenvolvimento de nosso Estado. Ainda que
adversários possam afirmar o contrário, a obra que se desenvolve em
Minas Gerais tem feito nosso Estado dianteiro entre os demais, ainda que
em momento difícil da vida nacional.

A harmonia que marcou, até hoje, o relacionamento entre o
Executivo e o Legislativo, estou certo, terá permanência até o final desta
legislatura. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto.

O Deputado Antônio Roberto - Lê requerimento em que solicita
sejam feitas gestões junto ao Governador do Estado e ao Presidente da



República para que o Município de Itabira seja contemplado com a
instalação da fábrica de automóveis BMW. A justificação é a que segue.

Há mais de meio século, desde a instalação da Companhia Vale
do Rio Doce em Itabira, esse município vem convivendo com o emprego e
o desenvolvimento.

Agora, depois de 50 anos, a população de 96.000 habitantes - 1/3
é de jovens - vê-se completamente desamparada, com cerca de 12.000
pessoas sem emprego.

Com a privatização da Vale do Rio Doce, as dificuldades que
ltabira já começou a enfrentar podem ser consideradas até poucas em
relação ao que efetivamente terá que passar, com o fim do controle
estatal da Companhia.

Muito terá que ser feito para compensar a perda da Vale do Rio
Doce, já que a economia do município está voltada quase que
exclusivamente para ela, que contribui com 72% da sua receita anual.

Assim, conclamo não só os representantes da região, mas todos
os Deputados Estaduais, Federais e Senadores por Minas Gerais, para
que lutemos juntos pela implantação da fábrica alemã de automóveis
BMW em Itabira.

Itabira sairá ganhando e Minas também, com mais essa
importante indústria.

Pode-se até dizer que é a salvação daquele povo.

Para o bem de Itabira, da região e de Minas Gerais, deixo aqui o
meu apelo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.

O Deputado Marco Réqis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos aqui para insistir, para voltar ao tema da Companhia Vale do Rio

a Doce, cuja batalha judicial se desenrola nesta tarde em inúmeros fóruns
deste País, desenvolve-se nos vários setores da justiça brasileira, nas
varas federais de justiça, no próprio Supremo Tribunal Federal, no
Superior Tribunal de Justiça e nas mais diversas cidades brasileiras.
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Perdeu o Governo, semana atrasada, a chance de tentar concentrar sua
defesa contra essas liminares na 4a Vara Federal do Pará. Conseguiram
os opositores da venda uma vitória, porquanto a multiplicidade de ações e
a multiplicidade de locais onde elas se desenrolam têm realmente dado
trabalho a um verdadeiro batalhão de advogados colocados a postos pelo
Governo Federal, particularmente pelo BNDES, para a cassação dessas
liminares, com a entrada dos respectivos recursos.

Queremos saudar o povo brasileiro, que hoje foi para as ruas - e
não somente hoje, mas nos últimos meses, quando se afunila esse
processo de privatização da Cia. Vale do Rio Doce -' que foi para o
confronto, porque não há outra maneira de se enfrentar a prepotência de
um Governo, que, embora legitimamente eleito nas urnas, utiliza-se da Lei
Nacional de Desestatização de outro governo que foi considerado
impedido pelo Congresso para enganar o povo brasileiro, para, assim,
retirar do Estado, do patrimônio público importantes empresas da
economia nacional.

Não somos uma vanguarda do atraso nem queremos aceitar essa
carapuça. O nosso partido, o Partido Popular Socialista, muitas vezes tem
sido tachado no Congresso Nacional até como um partido que tem a alma
do PSDB. Mas não é bem por isso, é que o PPS, em determinados
momentos, não se alinha com a ortodoxia da esquerda. O PPS, muitas
vezes, seguindo orientação das lideranças do seu partido, tem tentado dar
urna visão de independência, tem tentado demonstrar oxigenação em
suas idéias e aceitar o inexorável do mundo de hoje, que é a quebra das
fronteiras econômicas. Mas nem por isso, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, podemos deixar cair o que de mais sagrado um povo tem: o
seu patriotismo. Não queiram aqueles adeptos da internacionalização da
economia, da globalização econômica, da globalização deste planeta
pensar que as transformações importantes que aconteceram no mundo,
como a queda da União Soviética, ocorreram simplesmente por razões
econômicas. Ocorreram também pela força latente, mas impulsora, das
etnias dos países balcânicos, dos outros povos eslavos que constituíam a
União Soviética e até mesmo de etnias muçulmanas que se
conglomeravam na outrora poderosa União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Não foram só mudanças econômicas que determinaram a
ruína do império soviético. Foram também raízes de fronteiras, raízes
raciais que levaram à desestruturação da União Soviética.

Nesse momento em que assistimos ao vigor com que certas
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etnias, no próprio coração da Eurõpa, na antiga Iugoslávia, se debatem e
se cruzam em guerra fratricida, nós, no Brasil, estamos assistindo
passivamente aos pregoeiros da globalização, da internacionalização da
nossa economia. Esses pregoeiros sem coração, sem alma e sem
patriotismo, que pregam a queda pura e simples das fronteiras nacionais;
fronteiras tão dificilmente conseguidas, desde o Tratado de Tordesilrias
que empurrou o Pais para o Ocidente.

Esses pregoeiros esquecem-se das nossas origens, daqueles que
nos colonizaram, daqueles que travaram lutas libertárias com os
colonizadores, da luta dos Inconfidentes, da lúta dos Emboabas e de
tantas lutas nacionais da conquista da nossa independência. Esses
pregoeiros pregam simplesmente a derrubada das nossas fronteiras,
porque são coniventes e interesseiros, querem levar vantagens e lucros
dentro dessa economia globalizada.

Fico preocupado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste momento,
com o nosso patrimônio público mais importante, a Companhia Vale do
Rio Doce, nascida nestas Minas Gerais em 1942, fruto de um acordo de
guerra, do Acordo de Washington, essa companhia mineradora que,
nascendo em Itabira, cresceu, expandiu-se, alavancou a economia deste
País, o nosso desenvolvimento econômico e social, abriu as fronteiras de
Carajás, como abriu fronteiras na Bahia, em Sergipe, no Espírito Santo, no
Rio de Janeiro e em vários Estados da Federação.

Saudamos, hoje, as batalhas campais que se travam neste País,
em protesto contra a privatização da Vale do Rio Doce. Os manifestantes
estão dando seu sarígue, demonstrando sua coragem para fazer valer
toda uma luta de sacrifícios, que foi a construção da Vale do Rio Doce e o
seu crescimento neste País. Temos que aplaudir esses elementos, porque
não vislumbramos, do lado que dispõe da Vale do Rio Doce, seriedade,
honestidade e patriotismo. Embora exista uma lei de desestatização, a
importância da Vale do Rio Doce deveria ter feito com que o assunto tosse
amplamente debatido nos foros legítimos, como o Congresso Nacional. E
isso não foi feito. O BNDES e o Ministério do Planejamento, através do
Ministro Kandir, fizeram todo o possível para barrar certas discussões em
nível político. E esses setores estão conluiados com a grande imprensa,
que somente agora, nos últimos dias, abriu suas portas para falar sobre a
Vale do Rio Doce, e só agora, quando achava que o processo era
inexorável e irreversível, abriu as portas para que a população se
inteirasse disso. Mídia informativa, que presta serviços à coletividade,
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mas sabemos das polpudas somas publicitárias que recebem os
organismos de comunicação, Rede Globo de Televisão, Sistema Brasileiro
de Televisão, todos eles constituídos, ao longo de sua vida, sei lá se de
maneira legítima ou de maneira espúria. E outros organismos da imprensa
escrita, que também vivem a receber polpudas verbas oficiais e não se
dispuseram a abrir suas portas, neste momento, para esse debate tão
importante que foi o relativo â Vale do Rio Doce. Agora, sim, tacham
nossos manifestantes até de subversivos, de ensandecidos, de loucos
varridos, mas isso é o produto do debate que não houve, do debate que
ficou aprisionado no coração e na garganta dos brasileiros.

Hoje, realmente, é um dia de protestos. O protesto é uma luta que
se estende pelas ruas, pelos tribunais, e saudamos essa luta do povo
brasileiro, saudamos como a presença de sangue na veia dos brasileiros,
de patriotismo nos seus corações. Saudamos isso como algo ainda de
alvissareiro neste final de século, em que o poder econômico, cada vez
mais forte e unido, vai matando até o poder político, o poder dos governo.
Chegará o momento, e prevíamos isso há muito tempo, em que esse
poder econômico já não dará mais votos aos políticos, aos governantes,
porque eles serão um todo de "lobby" para pressionar, fazer as leis e
determinar os destinos do País, País este já sem fronteiras, unido à
economia mundial.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Deputado Marco
Régis, mais uma vez, queremos parabenizá-lo pela liderança contra a
privatização da Vale. Entregamos uma fita a V. Exa. em protesto e para
manifestar nosso luto contra a tentativa de privatização de uma das
maiores empresas do mundo.

O Deputado Marco Régis - Sr. Deputado Marcos Helênio,
agradeço a tarja do luto, mas não a colocarei porque gostaria de usar
uma braçadeira vermelha, símbolo da luta que devemos empreender. A
Vale ainda não está entregue, e o leilão ainda não se concretizou.
Enquanto houver esperança, estaremos lutando contra essa privatização,
motivo pelo qual não colocarei o luto.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - O nosso luto é contra
a forma autoritária que está sendo dada a essa privatização. A sociedade
brasileira, como bem disse V. Exa., e o Poder Judiciário já acataram mais
de 12 liminares, suspendendo o leilão. Portanto, é preciso dar um basta
nesse autoritarismo, nessa forma imperial em que o Governo tenta se



17
impor à Nação. Com essas atitudes de nossa parte, o Governo vai recuar
e sentir que a democracia está ameaçada e que o povo brasileiro exige
uma participação, não aceitando a forma como está sendo colocada essa
privatização, beneficiando o capital estrangeiro. Portanto, queremos
parabenizar V. Exa. pela forma combativa que tem dado à sua atuação
contra a privatização de uma das maiores empresas do mundo.

O Deputado Marco Régis - Agradecemos as generosas palavras
do Deputado Marcos Helênio, que também tem se mostrado combativo
quando de suas manifestações contrárias à privatização da Vate.

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos dizer
que, agora há pouco, ouvindo a abertura de um programa de rádio na
ltatiaia, o 'Viva a Tarde", do radialista Eduardo Uma, que muito prezamos
e do qual somos admiradores, constatamos que ele qualificava todos
aqueles que se opõem à venda da Vate como membros da vanguarda do
atraso. Dizia que todos aqueles que se opõem à venda da Vale têm
interesses em cargos e privilégios dentro da Vale do Rio Doce. Privilégios
e cargos que creio deveriam ser extintos, por meio de lei, por esse
Governo, que tem poder para vendê-la. Gostaria de dizer ao radialista,
que prezo tanto, Eduardo Lima, que eu, particularmente, não sou filho de
privilégios, não herdei cargo de Deputado, não fui eleito por poder
econômico, não fui eleito, sequer, por nenhuma trajetória que conduz o
político ao parlamento. Por isso, estou livre, desimpedido e com minha
consciência tranqüila e aberta para defender minhas idéias e meus ideais,
sem quaisquer privilégios que obtenha ou tenha obtido. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Deputadas, senhores presentes nas galerias, imprensa, ocupamos esta
tribuna, nesta tarde, apreensivos, mas esperançosos, porque o povo
brasileiro tem demonstrado sua força, principalmente nestes últimos dias,
através da manifestação e da grande caminhada cívica feita pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-Terra, por este País. Aqui
estivemos na sexta-feira, durante o seminário sobre a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, quanto tivemos uma grande demonstração dos
estudantes de Minas Gerais,

na qual manifestaram, de novo, o espírito de mobilização, de luta
e de resistência que a nossa juventude começa a ostentar. E nós, nesta



18
tarde, em nome da Bancada do PT, queremos dizer que estamos com
esta tarja como demonstração de que continuaremos resistindo e nos
colocando no centro da luta e do embate pela mobilização das pessoas,
para que possam se defender, mesmo que alguns digam que temos
pensamentos toscos. Preferimos isso a abrir mão do espírito de liberdade.

Quando, no dia 21 de abril, pudemos relembrar Tiradentes, o povo
voltava o seu espírito para ele, a fim de que nós possamos ter, cada vez
mais, Tiradentes nas ruas, para que possamos colocar fora os joaquins
silvérios dos reis que se localizam no Palácio do Planalto. Vamos, a partir
de Minas, de novo, levantar a nossa voz e nos mobilizar para que, de fato,
possamos garantir o nosso espaço, a nossa autonomia e independência.

Tiradentes também tinha, na visão de alguns, um pensamento
tosco, mas não titubeou em manter firme o espírito e a chama da
liberdade, mesmo que a Coroa pudesse tachá-lo de uma série de coisas.
Hoje, não temos a Coroa, mas temos alguém na Presidência da República
que imagina, também, poder tudo e tenta nos aplicar vários adjetivos. Eles
não nos preocupam, porque, acima deles, está a esperança e o desejo de
lutar por uma pátria livre, ainda que tardiamente. Vamos manter esse
espírito, neste País.

Queremos justificar a ausência do Deputado Ivo José: ele se
encontra na cidade de Ipatinga, para o seu aniversário e para a
inauguração do distrito industrial daquela cidade. É um dos nossos
grandes combatentes, na Casa, em defesa da Cia. Vale do Rio Doce. Os
demais membros da bancada estão aqui, e o companheiro Ivo pediu-nos
que justificássemos a sua ausência.

O segundo tema que gostaríamos de abordar é o reajuste dos
salários. No dia primeiro de maio, o Governo enviará ao Congresso uma
proposta de reajuste para o salário mínimo, passando-o de R$112,00 para
R$120,00. Entendemos que não é mais possível continuarmos convivendo
com reajustes tão baixos, como também não podemos concordar que os
servidores do Estado de Minas Gerais continuem não tendo nem um
pequeno reajuste. Só obrigado é que Azeredo tem reajustado os salários.
E o salário mínimo o obriga a acertar os salários dos servidores. No ano
passado, quando da adequação do salário mínimo, dois cargos na carreira
de alguns servidores, na maior parte do Quadro Permanente, foram
extintos, porque um igualou-se com o outro. E vamos assistir, novamente
a alguns níveis se igualarem uns aos outros, acabando, praticamente, com
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as diferenças no Quadro Permanente. Isso não pode ocorrer. É preciso
discutir seriamente a situação do Estado. Não adianta o Governo dizer
que não tem condições e que a receita não cresceu. Gostaria que os
Líderes do Governo e do PSDB estivessem aqui para discutirmos o
balanço geral do Estado, que temos aqui conosco. São três volumes que
trouxemos, e queremos discutir com o Governo com base neles. São
dados anunciados, publicados e enviados à Assembléia Legislativa e ao
Tribunal de Contas. Temos que analisar se o Estado teve ou não,
crescimento de receita. De acordo com o balanço apresentado, assinado e
enviado à Assembléia Legislativa e ao Tribunal de Contas pelo
Governador do Estado - o qual teremos de votar -, o Governo de Minas
teve um crescimento de receita da ordem de 13,62%. Trata-se do
resultado do balanço oficial do Estado. Isso significa que o Governo,
depois de auferir a receita e pagar todas as contas, teve um acréscimo de
13,62%. Solicitaríamos aos líderes do Governo, por exemplo, ao
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
Deputado Miguel Martini, que diz querer discutir em cima de dados e
fatos; ao Deputado Arnaldo Penna, Líder do PSDB, e ao Deputado
Péricles Ferreira, Líder do Governo, que discutíssemos sobre o balanço do
Estado.

O Governador Eduardo Azeredo disse ao povo de Minas que, se
houvesse crescimento da receita do Estado, o funcionalismo público
receberia um aumento nos vencimentos. Concedo um aparte ao Deputado
Francisco Ramalho.

O Deputado Francisco Ramalho (Em aparte) - V. Exa. acaba de
divulgar o aumento da receita do Estado no ano passado e parece
desconhecer balanço publicado pelo Governo do Estado. Seria importante
que V. Exa. também divulgasse o índice de aumento da despesa. V. Exa.
disse apenas o aumento da receita, mas não disse a diferença entre a
despesa e a receita. E importante que todos tomem conhecimento do
índice da diferença entre a receita e a despesa.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Deputado, a operação receita
menos despesa deu uma diferença positiva de 13,62%. Portanto, nobre
Deputado, como está no balanço geral do Estado, vemos que houve um
crescimento real. Gostaria de saber se V. Exa. discorda desses dados.

O Deputado Francisco Ramalho (Em aparte) - Sr. Deputado, o
importante é esclarecer quanto aos dois índices, porque até agora V. Exa.
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disse apenas o aumento da receita, mas não mencionou o aumento da
despesa.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Deputado, está no balanço do
Estado que a receita cresceu, e, tirando a despesa, temos um índice
positivo de 13,68%. É o que sobrou de lucro real para o Estado. Em cima
desse balanço, estamos aqui querendo discutir com o Governo. Reafirmo
que o Governador do Estado disse - e espero que V. Exa. confirme - se
houvesse crescimento real da receita do Estado, o funcionalismo público
teria reajuste de salário. Perguntaria: onde está o reajuste dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais, onde está o reajuste dos servidores
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde está o
reajuste dos servidores do Poder Judiciário? Se houve crescimento real da
receita, onde foi parar esse dinheiro? Eu respondo: o balanço enviado pelo
Governo a esta Assembléia Legislativa priorizou o pagamento de dívidas.
Gostaria de elogiar a matéria publicada, na última sexta-feira, no "Diário
do Comércio', a qual diz: "Dívida pode inviabilizar Minas Gerais".

Quando discutimos a renegociação da divida do Estado, nobres
Deputados, ela era de R$12.500.000.000,00. Fizemos uma renegociação
de R$11.500.000.000,00. Agora, de acordo com o balanço publicado pelo
Governo, que está aqui, a nossa dívida já chega a R$14.000.000.000,00.
Em apenas um ano, ela cresceu R$2.000.000.000,00.

Esse processo de renegociação que o Governo de Minas vem
fazendo está sacrificando, penalizando o povo. O crescimento da receita
tem sido jogado fora e enterrado com o pagamento de juros. Não há, por
parte do Governo, nenhum interesse em reagir à política econômica do
Governo Federal. As taxas de juros estão penalizando e sacrificando o
Estado, que poderá se tornar inviável, pois Azeredo está prorrogando as
dívidas, que irão estourar nas mãos do próximo Governador do Estado,
que, temos certeza, não será Eduardo Azeredo.

Precisamos estar alertas. Não podemos concordar com a
renegociação da dívida, da forma como está sendo feita, e, acima de tudo,
não podemos concordar - após o estudo e o exame do balanço do Estado
- que o funcionalismo público de Minas Gerais continue sendo sacrificado,
penalizado e responsabilizado por todos os problemas. Gostaria de dizer o
seguinte a todas as pessoas do Estado de Minas Gerais: querem jogar um
punhado de responsabilidades sobre o servidor público. No entanto, ele
tem ajudado o Estado a melhorar a sua receita, tem trabalhado e lutado,
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mas, infelizmente, não há reconhecimento.

Está ali o Deputado Pauto Schettino, que tem discutido
sistematicamente a situação da Polícia Civil, pois ele conhece muito bem
as dificuldades enfrentadas pelos policiais. Nobre Deputado Paulo
Sctiettino, V. Exa. tem razão quando defende a melhoria para todos os
servidores públicos do nosso Estado, porque há dinheiro, houve
crescimento. Infelizmente, esses recursos foram deslocados para outras
áreas, para outras prioridades. E preciso investir em outras áreas, mas é
fundamental valorizarmos aquelas pessoas que estão contribuindo para o
crescimento e o desenvolvimento do Estado, que são os servidores
públicos.

Iremos voltar aqui outras vezes para esmiuçar e discutir
claramente as fontes de recursos do Estado de Minas Gerais. Aqui está o
balanço do Estado. Queremos fazer uma discussão baseada em números,
em dados reais. Não estamos inventando nem criando nada. Estamos
dizendo aquilo que o próprio Governo mandou publicar e está escrito aqui.
Então, queremos ver qual será a posição dos Líderes do Governo diante
dessa situação.

Vamos continuar insistindo. Como não teremos outra oportunidade
de fazer um pronunciamento antes do dia primeiro de maio, gostaríamos
de dizer que nesse dia os trabalhadores brasileiros estarão nas mas para
se manifestarem contra a política econômica do Governo Federal, que
leva ao desemprego, pois quer criar o contrato temporário de trabalho,
pretendendo mais uma vez retirar conquistas e desmontar a legislação
trabalhista deste País. Além disso, lutaremos junto com os servidores
públicos, para que eles possam ter uma carreira e um salário decentes, de
acordo com o serviço eficiente que prestam.

Portanto, voltaremos aqui outras vezes para discutir a real
situação financeira do Estado de Minas Gerais e o processo de
endividamento, que é extremamente preocupante. O Governo não pode
continuar tentando enganar o povo, tentando passar a imagem de uma
transparência que não existe. Finalizando, queremos dizer que o PT
estará, no dia primeiro de maio, nas mas de todo o País, lutando pela
valorização do povo brasileiro e contra a privatização da Cia. Vale do Rio
Doce. Com pensamento tosco ou não, o povo vai continuar reagindo
àquele que está no Palácio da Alvorada, julgando-se o grande
representante do povo, mas não passa de um joaquim silvério dos reis.
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Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, quero manifestar
meu pesar e lamentar a falta de apoio ao Hospital das Clínicas de Belo
Horizonte, por parte das autoridades municipais, estaduais e federais. Seu
passado de lisura e os bons serviços prestados à população carente de
Belo Horizonte merecem a atenção e o compromisso dos que prometeram
cuidar da saúde do povo mineiro.

Eu gostaria de lembrar a implantação da Policlínica de Venda
Nova, impedida pelas mesmas forças ocultas que não permitem o término
da construção do CARDIOMINAS. Aquela obra foi reclamada desde 1956,
quando, ainda em campanha, sugeri ao Governador Newton Cardoso a
sua construção. Seu primeiro ato após a posse foi designar, juntamente
com uma comissão da Secretaria da Saúde, o local onde seria construído
o hospital. Indicamos o local ideal, e, desde então, o hospital já elegeu
mais dois Governadores e tantos Prefeitos que perdemos a conta. Quero
pedir o apoio da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais desta
Casa para que possamos resolver o problema da saúde, pois acredito que,
com a Comissão de Saúde e Ação Social, não possamos mais contar.
Peço, então, o apoio da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.
Já que ela tem tanto espaço para reivindicar direito de bandido, quem
sabe pode reivindicar o mais profundo direito do cidadão, o da cidadania?
Quem sabe conseguiremos o apoio dessa Comissão para implantar o que
falta ao pronto-socorro em Venda Nova?

Sr. Presidente, a massa de excluídos estende-se aos assalariados
que mendigam o serviço público, principalmente no que tange â área da
saúde, onde se cria o monopólio do privado. Onde anda a CPMF, criada
para assistir a combalida saúde nacional, a saúde dos mesmos de
sempre? Já tivemos selo de álcool, selo-pedágio, "ouro para o bem do
Brasil", e isso tudo caminha para o mesmo lugar. Vemos sempre a mesma
história, mas parece que as gerações mais recentes não assistiram ao
passado.

Sr. Presidente, o Hospital Mário Penna ea Santa Casa já se
adequaram ao que eu não me atreveria a chamar de máfia da saúde, mas
esses homens de roupa branca, alguns com alma negra, se adequaram e
fizeram com que o Hospital Mário Penna e a Santa Casa mudassem de
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perfil. Hoje eles também vendem planos de saúde, o que interessa a todo
o mundo. A assistência do povo continua relegada a míseros postos de
saúde espalhados pelo Estado de Minas Gerais e a alguns hospitais
públicos em franca decadência.

Quero dizer que, paralelo, ainda, ao caos da saúde, da educação,
do desemprego, do transporte coletivo da região metropolitana da nossa
Capital, hoje não poderíamos deixar de mencionar o que mais está
criando trauma no brasileiro, que é a privatização da Vale do Rio Doce.
Não que eu seja contra as privatizações, mas, num momento como este, a
pressa para privatizar a Vale do Rio Doce, só se viu igual à época de
votação da reeleição. Nunca vi nada que fosse para atender ao interesse
do cidadão brasileiro caminhar com tanta urgência como essa
privatização. A Vale está aí, não está quebrada, porque nada do Estado
quebra, tudo dá lucro, já que tem tanta gente mamando, e a fonte não
seca, e vemos que não há problema em esperar um pouco mais, para,
com mais calma, estudar se vale a pena vendê-la partida, porque não tem
nada a ver mineração com ferrovia. Nunca ouvi falar que, em outro país, a
ferrovia está vinculada à mineração. Só ali a mineração tem que estar
vinculada a alguns cartéis de empresas prestadoras de serviço à Vale do
Rio Doce, onde meia dúzia mama, e mais de 140 milhões miam e chiam
para pagar.

Então, Sr. Presidente, fica o meu protesto não com relação à
privatização, mas à urgência e à necessidade desse entreguismo do
Governo Femando Henrique Cardoso; eu já dizia, desde a posse como
Deputado Estadual no segundo mandato, que aquele homem que perdeu
a eleição para Prefeito em São Paulo e havia sentado na cadeira horas
antes para tirar uma fotografia não daria outra coisa. O idiota de ontem
não pode ser o esperto de amanhã. Pode ser um idiota mais idiota. Mas
um idiota que leve esta Nação a lugar seguro, não tenho dúvida, ele
nunca vai levar.

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que homens que hoje estão no
poder e combateram a ditadura, acusando os militares de defender os
interesses dos organismos internacionais, tomam atitudes isoladas da
classe política, do povo e de todos os cidadãos.

Peço, Sr. Presidente, mais uma vez, para finalizar o assunto do
principal motivo que me trouxe a esta tribuna, o apoio da Comissão de
Saúde e Ação Social como auxiliar, porque, neste instante, peço à
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Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais que possamos dar
condições ao cidadão belo-horizontino e mineiro de ter acesso à saúde.
Acho que, hoje, nada melhor do que quem defende todos os bandidos do
nosso Estado, quem sabe, que possa defender o cidadão de bem,
conseguindo trazer condição de atendimento ao nosso povo mineiro. Não
quero acreditar que a nossa Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais seja realmente só para defender traficante, assassino e
estuprador.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Deputado, um aparte.

O Deputado Irani Barbosa - Perfeitamente, nobre Deputado
Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Estou ouvindo o seu
pronunciamento e acho que V. Exa. está coberto de razões ao proceder
dessa forma, ao fazer esse pronunciamento no tom e na forma como o
fez.

A Comissão de Saúde e Ação Social, da qual faço parte, tem
procurado, pelo menos, suscitar, trazer à tona os problemas de saúde, não
só da Capital, mas de todo o Estado. Temos procurado discutir com o
Secretário, com as pessoas que decidem, que têm a caneta na mão e
fazem a distribuição de recursos, em busca de um pouco mais de
tranqüilidade para a população do Estado no setor da saúde pública.

Só queria informar a V. Exa. que o Hospital de Venda Nova foi
beneficiado com recursos na ordem de R$10.000.000,00 do REFORSUS,
num total de R$36.000.000,00 para todo o Estado, e mais R$4.000.000,00
para a FHEMIG. Sei que ele tem de ser terminado, e, se o Estado tiver
que colocar mais verbas, terá que fazê-lo, porque realmente Belo
Horizonte polariza as doenças no Estado.

Para Belo Horizonte, vêm todos os "pepinos" da medicina, todos
os casos graves do Estado. E Belo Horizonte não comporta, não suporta
mais receber os doentes graves de todo o Estado. Agora, são
R$10.000.000,00 que estão entrando no REFORSUS, para terminar as
obras do pronto-socorro e liberar um pouco o atendimento de emergência
em Belo Horizonte.

Mas V. Exa. tem razão: a Comissão de Direitos e Garantias
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Fundamentais está realmente preocupada em preservar os direítos. E
essa tecla em que V. Exa. toca é interessante, porque vemos aqui uma
preocupação muito grande com os presidiários, por exemplo, com
propostas dessa natureza. Mas o cidadão comum, que vai para as filas,
que não tem acesso a exames complementares, que tem dificuldades em
ter acesso a uma simples consulta, está desamparado.

Como médico, como integrante desta Comissão, tenho feito o
possível para mostrar essa outra face do problema. Faço das suas as
minhas palavras. Essa comissão bem que poderia fazer uma CPI da
saúde para defender o cidadão que está aí sofrendo, que não tem acesso
aos órgãos públicos no setor de saúde pública. Assim, podemos cumprir
mais esse papel, que é a defesa do cidadão comum, do trabalhador, da
pessoa que está doente, da pessoa desassistida e, principalmente, da
pessoa sem esperança de encontrar ajuda, respaldo nas autoridades e,
sobretudo, nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Muito obrigado pelo aparte.
Gostaria, apenas, de acrescentar algumas palavras ao que V. Exa.
colocou. Os recursos da ordem de R$10.000.000,00 foram colocados
porque assumi o açoite dado pela imprensa de que eu teria desviado o
dinheiro das audiências públicas para que ele se juntasse ao do pronto-
socorro de Venda Nova. Vários de nossos colegas nesta Casa me deram
um "pau" violento porque, realmente, retirei dinheiro das emendas que
atendiam a interesses particulares para atender a um interesse único, que
é o pronto-socorro de Venda Nova. Mas o pronto-socorro de Venda Nova
é crime, Srs. Deputados, porque é público; porque, ao lado, há o Hospital
Dom Bosco; o nosso Secretário da Saúde, há tempos, fez parte de seu
quadro. Ele faz parte da Faculdade de Ciências Médicas; portanto, tem
que dar atenção ao Hospital São José e negligencia o Hospital das
Clínicas e os outros hospitais públicos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte e de todo o Estado. O interesse do Secretário da Saúde, hoje,
Sr. Presidente, não é a saúde, é uma cadeira na Câmara dos Deputados,
o que é complexo. Aliás, todos os nossos secretários, não só os do
Governo Eduardo Azeredo, têm interesse de ira Brasília. Por que não
fazem uma saúde aplicada ao povo de Minas? E claro que, amanhã, ele
poderá ser o que quiser, mas, para isso, tem que fazer conchavos e
convênios com hospitais particulares? Como dizia, tem-se que atender ao
interesse dos compadres, dos correligionários, e o povo que se dane.

Onde está o dinheiro da CPMF? Onde está o dinheiro do SUS?
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Onde estão os recursos de todos os sistemas que vêm para este Estado,
para esta cidade? Temos o CARDIOMINAS. Lá podemos fazer o museu
da nossa saúde precária, a começar pelos equipamentos obsoletos que
foram comprados. Há 13 anos, antes de o hospital começar a ser
construído, os equipamentos já estavam comprados. O que sobrou deles
hoje, o que não foi dado, está podre. E, quando alguém fala, nesta cidade,
neste Estado, em bandidos, é aplaudido, tem consideração para tudo o
que precisa, Sr. Presidente.

Gostaria de dizer que continuo coerente com o que falei há dias
com relação à nossa policia. Acho que quem cria bandido é o próprio
sistema político. A mídia está criando o cidadão que quer o mal. Isso
acontece porque, hoje, ser mau é melhor do que ser bom. E isso que não
queremos ver triunfar em nosso País. Peço, portanto, o apoio da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. Talvez assim possamos
defender o cidadão de bem deste Estado, que é não apenas o que paga
imposto, mas também o que vive das migalhas que sobram da roubalheira
imensa deste País chamado Brasil.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, entendemos que é mais ou menos correta a política de
se conter a expansão da intervenção do Estado na economia. E fácil
entendê-la e justificá-la, dobrando-se à argumentação e à prática de
outros países. Deve caber ao Estado priorizar os cuidados com a saúde, a
educação e a segurança. Mas nem toda empresa estatal deve e merece
ser privatizada. Exceções sempre existirão. Prova disso é que o próprio
Governo do Estado de Minas Gerais, no intuito de conhecer mais de perto
um Estado eficiente, escolheu a França para visitar. E os técnicos do
gabinete do Vice-Governador foram até à França conhecer como funciona
e como está caminhando a política de privatização do Estado francês.
Voltaram com a constatação daquilo que todos sabemos: aquele país, que
está hoje praticando uma política de privatização ainda mais agressiva
que a do Estado brasileiro, se recusou a colocar, na lista das empresas a
serem privatizadas, o setor elétrico. Então, sempre existirão exceções a
essa regra geral, em qualquer pais, por mais privatizante que ele seja em
sua política.
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É inadmissível, portanto, aceitar o desmantelamento de atividades

com forte conteúdo social, para beneficiar o lucro de poucos. O Presidente
da República, sem ouvir a sociedade e sem consultar o parlamento,
decidiu vender as ações da Vale do Rio Doce que asseguram o controle
público sobre uma das mais importantes empresas nacionais e urna das
primeiras do mundo no setor de mineração.

A Vale é um modelo de empresa, que, sem esquecer de sua
atividade fim, desempenha vigorosas ações sociais nas regiões onde atua.
Com a privatização, ficarão "órfãos" vários Estados brasileiros e mais de
240 Prefeituras. Ao todo, entre empréstimos e doações, Estados e
municípios receberam cerca de R$170.000.000,00 nos últimos 15 anos.

O argumento usado pelo Presidente da República de que a
privatização da Vale é necessária para resolver o problema do Tesouro
não procede. O déficit público tem registrado somas mensais equivalentes
à prevista para a alienação da empresa, e, como sabemos, não temos
uma Vale do Rio Doce para ser privatizada todos os meses.

Mais uma vez, seguem-se os preceitos do neoliberalismo, usando-
se estes como pretexto na precipitação da venda de mais um patrimônio
público, sem se discutir a matéria em toda a sua complexidade. Resolve-
se, e pronto.

A "Folha de S. Paulo", em matéria publicada no dia 1414196, sabre
as privatizações desenfreadas, concluiu: "Em termos de política
econômica global, o Governo se desfaz do patrimônio público e fica
devendo cada vez mais"; e, quanto ao dinheiro dessas privatizações,
relatou: "nem sequer um tostão foi destinado a investimentos sociais e a
infra-estrutura para diminuir o buraco da dívida pública".

Por isso, continuamos a perguntar Quanto vale a Vale? Vale a
pena se desfazer dela? Que critérios deveriam ser usados para tal?
Deveria ela permanecer nas mãos de brasileiros? Infelizmente, essas e
outras perguntas continuam sem respostas, e a venda da Vale está
próxima. A "negociata do século", como ficou sendo chamada essa
entrega do patrimônio público, com certeza não vale para o Brasil.

* - Sem revisão do orador.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência informa ao Plenário que a Mesa da Assembléia

apresentará ao Projeto de Resolução n° 1.077196, que altera o Regimento
Interno da Casa, as seguintes sugestões de emendas: (- Lê:)

"Acrescente-se ao art. 103, IV, a seguinte alínea:

'Art. 103-

IV-

- adequar proposição às exigências regimentais.'.

Acrescente-se ao art. 1780 seguinte parágrafo:

'Art. 178-

§ .... - A proposição que versar sobre mais de uma matéria será
encaminhada, preliminarmente, â Comissão de Constituição e .Justiça,
para desmembramento em proposições específicas.'.

Dê-se ao art. 240 a seguinte redação:

'Ar[. 240 - Não será recebida a emenda que:

- não guarde relação direta com a matéria de que trata a
proposição principal;

II - incida sobre mais de um dispositivo, salvo matéria correlata.'.

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos:

'AU. .... - O painel eletrônico será usado, a critério da Presidência,
na votação de proposições, por qualquer processo, e na verificação de
votação

Parágrafo único - No processo simbólico, o uso do painel se
restringirá às verificações de votação.

Alt. .... - O registro das presenças será verificado pelo Presidente
da Assembléia, por meio do quadro sinótico, e constará no painel na ?
Parte da reunião, ao iniciar-se a votação da matéria da Ordem do Dia.
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Art. - A verificação do "quorum" será feita, de plano, pelo
Presidente, ou por chamada, e, só ao final desta, o resultado constará no
painel.

Art. .... - Na utilização do painel eletrônico, observar-se-ão
procedimentos adequados às características do equipamento.

Art. .... - Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, serão
adotados os procedimentos estabelecidos nos § 1 0 e 20 do art. 269 e no
parágrafo único do art. 270.'."

V PARTE (ORDEM DO DIA)

ta Fase

Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à r Parte da reunião, com a 1a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para
o expediente da próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Como a senhora pode verificar,
não temos "quorum" para a continuação da reunião, por isso pediria a V.
Exa. que encerrasse, de plano, a reunião desta tarde.

ENCERRAMENTO

A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 30, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
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dia anunciada pela Sra. Presidente é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 985196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De iniciativa do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Escolinha Atleticana do
Menor Carente - EAMC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Foi o projeto encaminhado preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

A entidade referida tem por finalidade promover a iniciação
esportiva do menor carente, principalmente na prática do futebol amador.
Visa também a socializá-lo, desenvolvendo atividades culturais e
educativas. Presta-lhe, além disso, assistência médico-hospitalar e
acompanha-o nas tarefas escolares diárias.

Dessa forma, é justo que lhe seja outorgado o título de utilidade
pública.

Conclusão
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Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

985196 na forma proposta.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.097/97

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

O Projeto de Lei n° 1.097197, de autoria do Deputado Arnaldo
Penna, visa a declarar de utilidade pública o Conselho Particular São
Sebastião da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Congonhas.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva em 1 0 turno, na forma regimental.

Fundamentação

A entidade a ser beneficiada exerce atividades de caráter
filantrópico, com o objetivo de inquestionável valor, de prestar auxílio
material e espiritual aos pobres da região. Fazendo, freqüentemente,

c	visitas domiciliares às famílias carentes, seus dirigentes tomam
E
	conhecimento das necessidades prioritárias de cada núcleo familiar, e, a

o	partir disso, elabora os seus programas assistenciais.

o Para que possa prosseguir com seu trabalho, julgamos
conveniente e até necessário que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
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Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

no 1.097197 no 1 0 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.102/97

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em análise
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária
Católica Leão XIII, com sede no Município de Barbacena.

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitação, deve
esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto no 10

turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

A referida entidade recebeu a denominação de Leão XIII por
desenvolver um trabalho alicerçado na fé cristã e nas diretrizes do
apostolado papal do homenageado.

Empenha-se, portanto, em defender os direitos da classe
trabalhadora, estabelecendo com ela vínculos de ajuda, compreensão,
esperança e dedicação.

Merece, pois, o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.102197 no 1° turno, na forma original.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Gados Pimenta, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.156197

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise
altera a redação do art. 3 0 da Lei n° 11.721, de 29112194, modificada pelo
art. 20 da Lei n° 11.822, de 1515195, e pelo art. 50 da Lei n° 12.237, de
5/7/96.

Publicada em 1914197, a proposição, que tramita em regime de
urgência, conforme solicitação de seu autor, nos termos do art. 69 da
Constituição do Estado, foi distribuída às Comissões supracitadas para
receber pareceres em reunião conjunta, de acordo com o que dispõe o art.
222 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame visa a possibilitar o exercício, por
ocupantes de funções públicas no Quadro de Pessoal da Secretaria da
Educação, de atribuições equivalentes às dos cargos de provimento
efetivo que se encontrem vagos naquele órgão da administração estadual.
Trata-se de providência de natureza temporária e indispensável para a
continuidade da atividade administrativa, que encontra amparo no
ordenamentojurídico-constitucional vigente.
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A Constituição Federal, no inciso IX do art. 37, prevê a hipótese

de exercício temporário de funções públicas, para atender a necessidade
de excepcional interesse público.

A Carta mineira, no art. 22, dispõe de maneira semelhante sobre a
matéria, e a Lei n° 10.254, de 2017190, que institui o regime jurídico único
do servidor público civil do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências, nos ai-Is. 10 e 11, também prevê situações em que a
atividade administrativa poderá ser exercida temporariamente por
ocupantes de função pública.

A matéria é, portanto, de competência estadual, e sua
regulamentação depende de lei, nos sentidos formal e material, estando,
portanto, sujeita a aprovação pelo Poder Legislativo. A iniciativa no
processo legislativo, por parte do Governador do Estado, encontra-se de
acordo com o que dispõe o art. 66, III, Rc, da Carta mineira.

Para aprimorar a proposição, de maneira a que não restem
dúvidas quanto à natureza transitória do exercício da função prevista no
art. 1 0, apresentamos a Emenda n° 1, ao final deste parecer, na qual são
estabelecidas as condições e o prazo para a sua vigência.

Procura-se, ainda, dar mais clareza ao texto originalmente
apresentado, de modo que não pairem dúvidas quanto à
constitucionalidade da matéria. Não se trata aqui, de forma nenhuma, da
permissão para que cargos de provimento efetivo sejam exercidos por
ocupantes de função pública, postergando-se por prazo indeterminado a
abertura de concursos públicos, ou preterindo-se o direito de eventuais
aprovados em concursos ainda válidos. O objetivo da proposição, que se
toma mais claro mediante a redação dada ao seu art. 1 0 pela Emenda n°
1, é o de permitir a equivalência de condições entre os ocupantes de
função pública e os de cargos efetivos, quando no exercício de atividades
semelhantes ou correlatas, em atendimento ao princípio constitucional da
isonomia.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.156197 com a
Emenda n° 1, a seguir redigida.
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EMENDA N°1

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:

"Art. 1 0 - Fica autorizado o exercício, em caráter temporário, de
funções públicas em número e em condições equivalentes aos dos cargos
de provimento efetivo vagos, ou que venham a vagar, no Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado da Educação.

Parágrafo único - O exercício de que trata este artigo finda-se com
o provimento definitivo dos cargos vagos, ou, se for o caso, pela rescisão
do contrato administrativo.".

Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.

Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Marcos
Helênio (voto contrário) - Bilac Pinto - Aílton Vilela - Amaldo Feriria.

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise
altera a redação do art. 3 0 da Lei n° 11.721, de 29112194, modificada pelo
art. 20 da Lei no 11.822, de 1515195, e pelo art. 5 0 da Lei n° 12.237, de
5/7/96.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1914197, a proposição, que
tramita em regime de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado, foi encaminhada às comissões competentes para, em reunião
conjunta, receber parecer.

Cabe a esta Comissão o exame do mérito da matéria no âmbito
de sua atribuição regimental.

Fundamentação
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Ao declarar, em seu art. 205, que a educação é um direito de

todos e um dever do Estado, a Constituição da República eleva o ensino
público à categoria dos serviços públicos essenciais, cabendo ao poder
público promovê-lo de maneira efetiva, abrangente e continuada.

Sendo, pois, inadmissível a interrupção desse serviço, a
administração deve realizar, em tempo hábil, o necessário concurso
público para o preenchimento dos cargos vagos porventura existentes na
área educacional, principalmente os de magistério, a fim de manter,
adequada e eficientemente, a oferta do ensino público estadual.

Todavia, diante de situações excepcionais e imprevisíveis, a
administração, para suprir as constantes vacâncias existentes no setor,
vê-se compelida a arregimentar profissionais em caráter de urgência,
fazendo-o por meio de designações de servidores ocupantes de função
pública, de contratações temporárias e, muitas vezes, de prorrogações
dessas mesmas contratações, evitando, assim, que haja interrupção do
serviço por falta de servidores habilitados.

Tal medida, é bom que se diga, é solução de caráter precário e
transitório, não afastando a posterior realização do concurso público. Pelo
contrário, só vem reforçar a necessidade de sua realização, cuja
obrigatoriedade decorre da regra estabelecida no art. 37, II, da Carta
Magna.

A proposição em tela cuida desse particular, prevendo, no
parágrafo único do seu art. 1 0 , que o exercício da função pública por
servidor designado findará após o provimento do cargo efetivo por
candidato aprovado em concurso público. A Emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça, por sua vez, toma mais precisa
a redação desse dispositivo.

Contudo, com vistas a fortalecer ainda mais o aspecto de
transitoriedade da medida em análise, propomos a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1, que tem por objetivo estabelecer um prazo máximo de
duração dessas designações, as quais deverão se expirar com o
provimento definitivo do cargo ou até a data de 31112198.

Sendo assim, faz-se oportuno e conveniente aprovar a matéria em
pauta, em beneficio do bom andamento dos serviços públicos
educacionais prestados pelo Estado mineiro.
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Conclusão

Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.156197
com a Subemenda n o 1 à Emenda n o i, a seguir redigida.

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°1

Dê-se ao ai. 10  seguinte redação:

"Art. 1 0 - Os cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal
da Secretaria de Estado da Educação poderão ser exercidos
temporariamente, em caso de vacância, por servidor designado para
função pública que seja correspondente ao cargo vago.

Parágrafo único - O exercício do cargo de que trata este artigo
finda-se com o seu provimento por candidato aprovado em concurso
público, por rescisão do contrato administrativo ou até a data de 31 de
dezembro de 1998.".

Sala das Comissões, 29 de abril de 1997.

Hely Tarqüinio, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Ailton Vilela -
Amaldo Penna - Marcos Helênio - Sebastião Costa.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°
1.022/96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Carmo da Cachoeira, com sede no Município de
Carmo da Cachoeira.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1 da Comissão
de Constituição e Justiça, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos regimentais.
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Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

integrante deste parecer, conforme o estatuído no art. 196, § 1 0, do
Regimento Interno.

Fundamentação

A APAE de Carmo da Cachoeira, como todas as APAE5
espalhadas pelo Brasil, é conhecida, principalmente, pelo trabalho de
apoio às famílias cujos filhos são portadores de deficiência. Realiza um
trabalho de forte alcance social, suprindo a ação do Governo nas áreas de
saúde, assistência social e educação em prol das crianças necessitadas
de cuidados especiais.

Em virtude da natureza das atividades por ela desenvolvidas,
entendemos ser justo e oportuno o título declaratório de utilidade pública
que lhe está sendo outorgado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.022/96 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N°1.022196

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Carmo da Cachoeira, com sede no Município de
Carmo da Cachoeira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Carmo da Cachoeira, com sede no
Município de Carmo da Cachoeira.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.030/96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Coronel Fabriciano, com sede no Município
de Coronel Fabriciano.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emendas, compete agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação

Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, reconhecemos a pertinência em se declarar de utilidade pública a
Associação mencionada, tendo em vista a importância de seus trabalhos
para atender às necessidades dos excepcionais de Coronel Fabriciano.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1 .030196 no 20 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Carlos Pimenta, relator.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.059/96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

O projeto de lei em exame, da Deputada Maria Olívia, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Pompéu, com sede no Município de Pompéu.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2 0 tumo, nos termos regimentais, e,
atendendo ao disposto no art. 196, § 1 0, do Regimento Interno, elaborar a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A APAE de Pompéu é uma sociedade civil, beneficente e
assistencial, destinada a manter e incentivar a criação de
estabelecimentos especializados na reabilitação e na inserção do
excepcional na sociedade.

Em virtude do desprendimento e da nobreza com que realiza o
seu trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade pública.

Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.059196 na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das Comissões, 30 de abril 1997.

Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
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PROJETO DE LEI N°1.059/96

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Pompéu, com sede no Município de Pompéu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pompéu, com sede no Município
de Pompéu.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.069(96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, pretende declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Centro Oftalmológico Lions Poços de Caldas - Alumínio, com
sede no Município de Poços de Caldas.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, em sua forma original, cabe agora
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno,
em cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação

A instituição em apreço tem por finalidade a prestação de serviços
médico-oftalmológicos e hospitalares, beneficiando as pessoas carentes
da comunidade.
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O trabalho já realizado por ela toma-a merecedora do título

declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.069196 no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Carlos Pimenta, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 251 a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE ABRIL DE 1997

Presidência dos Deputados Francisco Ramalho, Ivo José e Maria Olivia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.175 a 1.177197 - Requerimentos n°5 2.119 a 2.125197
- Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Alberto Pinto Coelho, Elbe Brandão, Raul Lima Neto, Alencar da Silveira
Júnior, Paulo Schettino, Irani Barbosa e Geraldo Nascimento - 22 PARTE
(ORDEM DO DIA): V Fase: Abertura de Inscrições - Palavras da Sra.
Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo
José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amara[ - Ronaldo
Vascoricellos - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.
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ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às
14h15min, a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

I a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário, nas funções de
2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

PROJETO DE LEI N°1.175/97

Autoriza o parcelamento de débitos dos municípios mineiros e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica autorizado o parcelamento de débitos dos municípios
mineiros ocorridos até 31 de dezembro de 1996.
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§ 1 0 - Os débitos referidos no "capur deste artigo são relativos ao
IPSEMG, à COPASA, à CEMIG e ao Sistema Financeiro do Estado.

Art. 20 - O parcelamento de que trata o art. 1 0 será realizado em
até 120 (cento e vinte) meses, incluindo as multas decorrentes da
obrigação principal.

Art. 30 - As multas decorrentes da obrigação principal poderão ser
reduzidas em até 50% (cinqüenta por cento), desde que o parcelamento
do débito referido no art. 1 0 seja realizado em até 60 (sessenta) meses.

Art. 40 - o município que requerer o parcelamento do débito em
até 40 (quarenta) meses fica isento das multas decorrentes da obrigação
principal até a data prevista no art. 10.

Art. 50 - Os prazos para pagamento das parcelas vencem no
mesmo dia dos meses subseqüentes ao do pagamento da primeira
parcela e não poderão ultrapassar o último dia útil dos referidos meses.

Parágrafo único - O não-cumprimento do parcelamento nas
condições e nos prazos estabelecidos determina o restabelecimento das
multas, em seus valores originais, sobre o saldo remanescente.

Art. 60 - Fica facultado o parcelamento em condições mais
favoráveis do que as previstas nesta lei.

Art. 70 - Os benefícios desta lei se estendem, no que couber, aos
municípios que já procederam à renegociação de seus débitos.

Art. 80 - O pedido de parcelamento importa confissão irretratável
do débito e expressa renúncia a qualquer recurso administrativo.

Art. 90 - O beneficio do parcelamento deverá ser expressamente
requerido aos titulares dos respectivos órgãos, que, mediante despacho
fundamentado, decidirão quanto ao seu deferimento.

Art. 10 - Aos municípios alcançados pelos benefícios previstos
nesta lei fica assegurado o direito de reabilitar e manter o atendimento dos
serviços próprios das entidades mencionadas no § 1 0 do art. 10.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 1997.

Dimas Rodrigues

Justificação: As medidas econômicas para conter a inflação
trouxeram benefícios para alguns setores, mas trouxeram outras
preocupações ainda maiores.

As administrações municipais contavam com o grande problema
da inflação, mas contavam também com a possibilidade de uma
arrecadação variada. Hoje temos uma relativa estabilidade econômica,
mas há um acréscimo constante nas despesas com a folha de pagamento;
acréscimos naturais, provenientes dos direitos do servidor.

Não havendo disponibilidade financeira para saldar totalmente os
compromissos, têm os municípios adotado como prioridade o pagamento
dos salários dos servidores, vendo-se obrigados a escolher entre fazer
isso e saldar os débitos com as concessionárias do serviço público, com a
Previdência e com o Sistema Financeiro Estadual.

Entretanto, quem está ficando com a pior parte são os Prefeitos
recentemente empossados. Há débitos com a CEMIG, com a COPASA,
com a Previdência e com o Sistema Financeiro Estadual. E preciso que se
adote uma medida capaz de minimizar a dificuldade dos municípios.

Assim, tem a proposição ora apresentada a pretensão de oferecer
uma alternativa razoável, na medida em que autoriza pelo menos o
parcelamento dos débitos anteriormente gerados, assumindo os
municípios o compromisso de quitar esse débito com um prazo mais
dilatado.

Precisamos levar em conta que existem inúmeras prioridades de
caráter social que não têm como ser prorrogadas. Os débitos já existentes
devem ser repensados dentro da realidade econômica em que nos
encontramos.

Diante do exposto, espero que esta proposição alcance
ressonância junto aos nobres pares e que estes votem favoravelmente a
ela.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, dc o art.
103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.176197

Proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e contribuições nas
escolas da rede estadual e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1°- Ficam as escolas da rede estadual de ensino proibidas de
instituir, cobrar ou permitir que se cobre ou se proponha o pagamento de
qualquer taxa, mensalidade ou contribuição, ainda que na forma de
merenda, material escolar e de consumo, dos alunos das séries pré-
escolar e de 1 0 e 20 graus.

§ 1 0 - É vedado às escolas da rede estadual o recebimento de
contribuições espontâneas oferecidas pelos responsáveis pelos alunos.

§ 20 - Serão fixados em local visível nas escolas cartazes com os
seguintes termos: "Este é um estabelecimento de ensino público gratuito,
e não é permitida a cobrança de nenhuma quantia, a qualquer titulo, pelos
serviços prestados."

Art. 20 - Os alunos não poderão ser privados de freqüentar as
aulas por não estarem uniformizados ou não disporem do material escolar
solicitado.

Art. 30 - o não-acatamento das disposições desta lei importará
responsabilização administrativa dos Diretores das escolas da rede
estadual.

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

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 1997.

João Batista de Oliveira
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Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo dar mais

efetividade ao que está estabelecido no art. 198, 1, da Constituição do
Estado, que dispõe sobre a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino
fundamental. Visa também a contribuir para que o ensino médio seja
prionzado no Estado, alcançando a obrigatoriedade e a gratuidade de que
trata o inciso II do art. 198 da Carta mineira.

Garantir as disposições desses comandos constitucionais significa,
na prática, proibir a cobrança, tanto no ensino fundamental como no
médio, de taxas de matrícula e caderneta, mensalidades e contribuições
na forma de merenda, material escolar e de consumo.

Essa prática, como têm denunciado exaustivamente a Federação
de Associações de Pais de Alunos no Estado de Minas Gerais e a União
Colegial de Minas Gerais, é bastante comum nas escolas da rede
estadual. A cobrança, embora vise a suprir carências financeiras das
escolas, é inequívoco desrespeito ao que determina a Constituição do
Estado. Ela muda, de fato, o "status" que os constituintes mineiros de
1989 estabeleceram para o ensino fundamental e elegeram como meta
para o secundário.

Os efeitos sociais da cobrança de taxas, mensalidades e
contribuições são nocivos e constituem fato desagregador do tecido social.
A complementação dos recursos escolares por meio das referidas
cobranças transformou-se em fator de exclusão e perpetuação das
desigualdades sociais. Em muitos casos trazidos a público pela Federação
de Associações de Pais de Alunos essa cobrança provoca a não-
renovação de matrículas e a interrupção de freqüência de alunos
originários das classes populares.

A vedação da contribuição dos pais não vai comprometer a
sobrevivência das redes estaduais de ensino fundamental e médio. A
manutenção das escolas da rede pública é obrigação constitucional do
Estado e suas carências só ele tem que suprir. Não cabe aos cidadãos
outras contribuições, senão o pagamento em dia de seus impostos.

Não se pode, também, deixar brechas na legislação que dispõe
sobre a matéria para que as caixas escolares possam receber
contribuições, espontâneas ou que venham a ser estabelecidas pelos
colegiados escolares, pois estas ferem igualmente o principio
constitucionalmente consagrado de obrigatoriedade e gratuidade do
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ensino fundamental e sua progressão gradativa para o ensino médio.

Por meio deste projeto de lei, esta Casa Legislativa tem a
oportunidade de colocar ponto final nas práticas nocivas existentes na
rede pública de ensino, que modificam o caráter que lhe foi imposto pela
Constituição Estadual em vigor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do alt 195, c/c o art.
103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.177/97

Dispõe sobre o reajuste do vencimento básico dos servidores
públicos das administrações direta e indireta e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - O vencimento básico dos servidores públicos das
administrações direta e indireta do Poder Executivo será reajustado em
13,62%, a partir de 1 0 de maio de 1997.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores
inativos.

Art. 20 - Anualmente, no dia primeiro de maio, será firmado acordo
entre o Poder Executivo e representação dos servidores, por eles eleita.

Parágrafo único - O acordo a que se refere o "caput" deste artigo
será precedido de negociação entre as partes, fixando normas de trabalho,
funcionais e salariais.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 1997.

Gilmar Machado
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Justificação: Os servidores públicos estaduais estão há dois anos

sem ter sua remuneração reajustada. Mais grave que isso é o fato de não
existir regra alguma para o estabelecimento das condições de trabalho e
salário dos servidores.

Desse modo, o projeto tem como objetivo criar mecanismo para a
fixação dessas condições, por meio de procedimento negociado. Além
disso, estabelece percentual de correção do vencimento do servidor,
tendo como base o crescimento da receita do Estado em 1996.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, dc o art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N° 2.119197, do Deputado Antônio Roberto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que envide
esforços a fim de que a BMW instale uma fábrica de automóveis no
Município de Itabira. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.120197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo assassinato
do líder do povo pataxó há-há-háe, Galdino Jesus dos Santos. (- A
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)

N° 2.121197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas a
que preste informações sobre os projetos do Estado, em andamento, que
digam respeito ao trabalho infantil. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.122197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Educação
com vistas à distribuição às escolas estaduais de "kits" contendo as
bandeiras e os hinos do Brasil e de Minas. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.123197, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em que pedem sejam solicitadas
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas as informações que
relacionam, destinadas a subsidiar a apreciação do Projeto de Lei n°
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1.042/97.

N° 2.124197, do Deputado Marco Régis, solicitando a transcrição
nos anais da Casa do artigo "A Lógica do Leilão da Vale", do jornalista
Carlos Lindenberg, publicado no jornal "Hoje em Dia" de 2914197. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.125197, do Deputado Marco Régis, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com a Rede Globo de
Televisão pela veiculação do Programa Globo Repórter do dia 1814197,
sobre a realidade da classe médica no Pais. (- À Comissão de Saúde e
Ação Social.)

Questão de Ordem

O Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente, visto que não há
presença no Plenário, pediria a V. Exa. que fizesse recomposição de
"quorum". Não temos presença no Plenário para dar continuação aos
nossos trabalhos.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A
Presidência verifica, de plano, que há "quorum" para continuação da
reunião.

Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.
• Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, representantes da imprensa, ocupo esta tribuna para
enaltecer e aplaudir a iniciativa da Mesa Diretora desta Casa com relação
às propostas de emenda à Constituição que tem apresentado, com vistas
ao aprimoramento do Regimento Interno. Quero ressaltar aqui o trabalho
que foi feito rio mesmo sentido, com relação a se buscar o aprimoramento
das audiências públicas, estabelecendo que as propostas formuladas por
ocasião das audiências sejam feitas considerando-se os limites fixados, de
tal forma que não se gerem mais falsas expectativas e que o resultado
conseguido nas próximas audiências sejam assegurados no orçamento do
Estado.

Volto a ressaltar a importância que têm essas emendas ao Regimento
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Interno desta Casa. Com toda a certeza, uma vez aprovadas, irão
propiciar o aprimoramento dos trabalhos a serem desenvolvidos no Poder
Legislativo e, mais do que isso, estarão assegurando a independência
deste Poder no cumprimento dos deveres que lhe cabem. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, estamos com um projeto de
comemoração dos 222 anos dos Dragões da Inconfidência. É a cavalaria
de Minas que faz a sua história, é o lado cultural da Polícia Militar, que
serve a seu povo com bravura e competência. Aqui é preciso abrir um
parêntese para dizer que também não concordo com aqueles maus
profissionais da Polícia Militar, da Polícia Civil, do funcionalismo público
nem com os companheiros da política que não agem de forma correta. É
preciso saber distinguir o que representa uma corporação de um ou dois
elementos dessa corporação que não fazem jus ao cargo que ocupam. É
preciso também se fazer uma campanha de valorização dos Poderes
existentes, como o Legislativo, que é o Poder da busca da consciência da
cidadania e da efetivação do processo democrático e da democracia.

Desta tribuna falam os representantes do povo. Lá fora captamos os
pensamentos da comunidade. Temos também as comissões, que são um
trabalho efetivo de representação de classe e de todos os cidadãos.
Diante disso, estamos trabalhando juntos num processo já aprovado pelo
Ministério da Cultura, que visa retratar e mostrar ao povo mineiro essa
parte tão bonita da Polícia Militar, que vem contribuindo no processo
cultural da nossa gente e do nosso povo.

Vamos caminhar junto com as empresas. Temos uma parceria efetiva
da CEMIG nesse processo. Agradecemos ao Presidente Carlos Elói a
contribuição da CEMIG nesse projeto dos Dragões da Inconfidência. Já
procuramos o Presidente da TELEMIG, Dr. Saulo Coelho, e esperamos
dele uma parceria. Estivemos hoje na IBM e iremos à FIAT, porque assim
estaremos incorporando a sociedade e o empresariado de Minas Gerais
para as coisas de Minas, a bem do nosso povo e da nossa cultura. Muito
obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Francisco

Ramalho, Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras, com a
finalidade de cumprir o ministério sacerdotal e político que tem todo
aquele que é Deputado em nosso Estado, faço uso, mais uma vez, desta
tribuna. As vezes, pergunto-me que impressão posso passar aos ouvintes.
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Pergunto-me, na dúvida, se estou cansando, se estou chateando, se estou
dando a impressão de prolixo, de oportunista, mas respondo a mim
mesmo com a consciência, com a lógica da verdade absoluta de que
estão em meu coração Jesus Cristo e a Sua palavra. Nada mais faço do
que procurar servir bem, no ministério em que Deus, pelo povo, me
colocou como Deputado Estadual. E é por isso, Srs. Deputados, que não
me envergonho de estar subindo sempre a esta tribuna, até porque
considero tão importante como os projetos, e agradeço a Deus e aos
companheiros que colaboraram conosco, na legislatura passada, em que
tivemos dois projetos aprovados, sancionados e regulamentados,
considerados dos mais importantes para o nosso meio ambiente e para o
nosso povo. São 18 projetos, aproximadamente, para proposição de lei,
requerimentos, mas, Srs. Deputados, eu considero tão importante ou mais
até esta tribuna, porque o Poder Legislativo é o que mais representa o
povo, é o que reúne todos os segmentos, todas as vertentes, todos os
pensamentos e costumes das regiões do nosso Estado. E, tantas vezes,
colegas, que, sem dúvida, chamariam à reflexão, pela lógica que
alcançaríamos pelo debate que por eles foi levantado, soluções para o
nosso povo e para o nosso Estado. Mas, muitas vezes, achamos que o
nosso estilo não é para a palavra, pelo que parabenizo os que não usam
freqüentemente a tribuna, mas corroboram com este ministério legislativo,
tão importante e decisivo quanto o sacerdócio, participando, com
veemência, das comissões, dos projetos e das iniciativas do Poder
Legislativo, que, meus senhores e minhas senhoras, está totalmente
manchado, não por culpa dos Deputados, mas da inconsciência dos que
não compreendem que ele é o pilar principal da democracia. E, de uma
forma injusta, porque enquadra no inconsciente do povo brasileiro um
Deputado no grupo dos que são irresponsáveis, ladrões, dos que
denigrem, envergonham a Nação brasileira. Já sei, pela Escritura e pela
palavra de Deus, que nos lega o exemplo da História, que a justiça exalta
as nações, mas a corrupção é a vergonha dos povos. Mas sofre o que
vocacionado é para o ministério político, o que consciente está de que
exerce uma função tão nobre como o sacerdócio, o que tem a consciência
de dar glória a Deus e, com humildade, pedir-Lhe sabedoria para exercer
uma das mais importantes funções do como da sociedade, que é a função
de um Deputado, de um homem, de uma mulher, de uma pessoa
colocada pelo povo, elevada à posição de Deputado ou de Deputada. E,
com.projetos, influencia positivamente o Executivo, com a palavra, porque
é esse o poder parlamentar, a palavra. E não somente influenciar, mas
também denunciar as injustiças, a fim de que o povo seja considerado
igual pelos seus membros, seus representantes. Digo membros porque
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cada cidadão é membro da Nação e do povo, e cada político,
representante desse povo. E não sabem os que denigrem este Poder que
estão minando a força principal da Nação brasileira, que é a convicção e a
fé, porque estão trazendo desânimo, descrédito e ceticismo absoluto
quanto a uma solução para o Brasil, para o nosso Estado.

Hoje está tão desclassificada essa categoria, que, mesmo sem saber,
alguns veiculam distorcida imagem do Deputado. Vejam a própria novela
da Rede Globo de Televisão, com respeito aos jornalistas, aleitando-os
para essa função tão importante também, dada por Deus, a de jornalista.
Mais que uma função, uma vocação, porque têm eles o poder de formar
opinião, de construir ou destruir, porque nada é mais poderoso que a
palavra, e o jornalista lida com ela.

Vemos, tantas vezes, meus senhores, talvez por falta de uma reflexão
profunda sobre o espírito de uma nação, que se destrói de uma maneira
quase que avassaladora, na consciência do povo de nosso País e de
nosso Estado, a importância que seria para cada um e para a Nação da
compreensão do que é um homem investido por Deus e pelo povo desse
ministério do exercício parlamentar de um Deputado. Vejam bem, Srs.
Deputados, que, até nessa novela que temos aí, a Juíza, representando o
Poder Judiciário, é uma mulher proba, de vida ilibada, transparente,
simples, à procura de ajudar a Justiça. E os Deputados apresentados em
qualquer programa, humorístico ou não, são personagens tomes, doentios,
ladrões, e o pior de todos os ladrões, pois rouba a consciência e a fé:
investido de autoridade, aproveita-se dela só para beneficio pessoal. Mas
isso não é verdade, porque existem Deputados conscientes, tementes a
Deus, que procuram naquele que pode fazer do homem um legítimo, ou,
ainda, que represente a legítima figura do Criador, a quem encaram com
seriedade, mas, às vezes, envergonhadas pela impressão ou, às vezes,
até com pena de outros companheiros pela impressão que a população
tem deste Poder. Ele é tão importante e está sendo tantas vezes
irresponsável, porque não consciente, eu creio, difamado, fazendo fama
ao contrário, e que, por isso, é quase impedido de influenciar como
deveria.

Nesses dois minutos finais, aproveito, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
para, na condição de Deputado e representante do povo, denunciar mais
uma investida. Mudando de assunto, mas cumprindo o mesmo ministério,
portanto tratando do assunto de extorsão do povo brasileiro, encabeçada
pelas companhias de telecomunicações, especialmente, no nosso Estado,
a TELEMIG, foi anunciado um aumento de 62% num País em que se diz
que a moeda é estável. Queremos uma moeda estável e não abrimos
mão do monopólio, e faz-se uma propaganda enganosa, porque, quando o
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Poder Legislativo máximo da União, o Congresso, procura uma abertura
para quebrar o monopólio - provado está que monopólio nenhum presta -
e só se fossem anjos e impossibilitados de ser tentados ou de pecar, os
homens que comandam o monopólio, tendo nas mãos o poder de deter a
vontade, sem competição, esmagam o povo com os celulares, por
exemplo. O telefone celular, no Brasil, perdoem-me, Srs. Deputados, é
uma falta de vergonha na cara ou do povo brasileiro ou da estatal que lá
está, permitida pelo povo. A evolução está muito rápida, mas, quando se
viaja, pega num lugar, e, no outro, não; num bairro pega, e, daí a lOm, já
não pega. O lucro da TELEMIG foi, prestadas contas desta tribuna, de
US$1 .400.000.000,00 bruto; liquido, chegou a duzentos e poucos milhões
só, e por quê? Porque, numa estatal, o líquido não é do bruto, mas da
sobra. O que uma estatal gasta em benefício próprio, para comprar
prédios, aviõezinhos, carros não é deduzido, porque é comprado para o
próprio Estado, porque ela é, também, empresa do Estado. Chega, Srs.
Deputados. Nós não permitiremos calados que uma empresa nossa venha
a colaborar, inclusive, para a intranqüilidade da economia brasileira e para
o abuso, seja sob qual desculpa for, para com esse povo que não tem
defesa. Não tem ele quem mais o sirva com telefonia, aumentando, dessa
forma exacerbada e desrespeitosa, em 62% a assinatura do telefone.

Termino agradecendo ao Sr. Presidente e aos senhores pela paciência e
dizendo que, apesar da luta, sinto-me honrado e grato a Deus e ao povo
por ser um Deputado. Muito obrigado.

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

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, telespectadores da TV
Legislativa, canal 40, para cuja criação na Assembléia Legislativa tive o
prazer de fazer o primeiro requerimento e o primeiro pedido, para mostrar
os nossos trabalhos para o povo mineiro, chegando a mais de 60 mil
casas em Belo Horizonte.

Telefonia celular em Itabirito. Depois de instalar e distribuir
gratuitamente a energia elétrica para a cidade de Itabirito do Campo, em
1925, o Cel. Agostinho Rodrigues trouxe o primeiro centro telefônico, que
foi instalado em sua residência.

As ligações eram feitas através de uma manivela, e a atendente
conectava cabos para que as ligações fossem completadas. Esse sistema
funcionava com baterias feitas de carvão, ácido sulfúrico e água destilada,
e cada telefone era alimentado por duas pilhas.

Inicialmente foram instalados 25 aparelhos na cidade de Itabirito, e cada
usuário deveria acionar uma manivela para fazer contato com a central,
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que então conectava os cabos para completar a ligação.

Em 1933, um novo e moderno aparelho foi adquirido pelo Cel.
Agostinho, para modernizar as comunicações. Era um centro automático
que tinha capacidade para atender a 100 números.

Nessa época, com grande sucesso, Itabirito passava a integrar as
poucas cidades onde o sistema telefônico era automático, e agora Itabirito
inicia uma nova etapa de conquistas neste ano de 1997. E desta era de
conquistas eu tenho orgulho de participar.

Embora estando a apenas 50 quilômetros de Belo Horizonte, a distância
da modemidade da Capital mineira ainda era acentuada. Era. Agora
Itabirito está entre os municípios que deixam de ser órfãos do poder
público.

Ciente de que precisa vencer as adversidades naturais dos pequenos
municípios, a comunidade de Itabirito buscou a aliança política que tem
auxiliado a cidade a lutar por melhorias de sua infra-estrutura e a resgatar
seu lugar de destaque na história de nosso Estado.

Na semana retrasada, Itabirito venceu mais uma barreira que a
mantinha em desigualdade em relação a outros municípios mineiros e que
agora abre ainda mais as portas para que sua comunidade possa mostrar
seu dinamismo. Itabirito passa a contar também com a telefonia celular.

Eu, que venho acompanhando e participando de perto do
desenvolvimento desse município, hoje com 40 mil habitantes, só posso
comemorar o fato de a TELEMIG ter coroado nossos esforços que, nesse
sentido, começaram em 1995, portanto, há dois anos. Naquele ano, se
instalou em Itabirito a empresa Delphy, que deu novo ânimo à economia
do município. A chegada da empresa foi mais uma razão para entender
que outras conquistas se faziam necessárias - a telefonia celular por
exemplo - e assim, comecei a liderar conversações no sentido de
sensibilizar a TELEMIG para a necessidade de se investir na implantação
do serviço, como novo fator de impulso ao desenvolvimento de Itabirito.

Nesta primeira etapa, os itabiritenses terão à disposição 1.300 linhas,
mas a demanda reprimida em Itabirito é maior, muito maior, e por isso já
garantimos a disponibilização de outros 1.040 terminais até outubro deste
ano.

Agradecemos ao Presidente da TELEMIG, Dr. Saulo Coelho, pelo
trabalho brilhante que vem desenvolvendo à frente daquele órgão,
atendendo as solicitações não só minhas, mas de todos os Deputados
desta Casa. Dr. Saulo Coelho demonstra, acima de tudo, que é um
Presidente que está no cargo devido a sua competência e ao seu
compromisso com a população e com o serviço público.

Devemos destacar ainda a importante atuação da Associação
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Comercial, Industrial e Agrícola de Itabirito - ACIA - na figura de seu
Presidente e também Vice-Prefeito da cidade, Giovani Melilio, que sempre
se apresentou disposto a me acompanhar nas negociações que
começaram em 1995 junto à direção da TELEMIG.

Empenhei-me nessas negociações, porque acredito no potencial da
cidade de Itabirito, como assim também acredita o Governador Eduardo
Azeredo, que presidiu a solenidade de inauguração do serviço no último
final de semana. A partir dessa conquista, estabeleço mais um laço de
compromisso com Itabirito, cidade de vocação para o sucesso como assim
já externa alguns de seus filhos ilustres, como o contemporâneo Telê
Santana. Ele, que já conviveu com a modernidade de países da Europa,
por exemplo, pôde experimentar esse mesmo gosto, com muito prazer, e
agora em sua terra natal.

Que os municípios mineiros mantenham suas tradições e sua memória,
mas para isso não é necessário que percam o bonde da história nem
condenem seus habitantes ao ostracismo. Itabirito está ai para provar que
a modemidade não é ameaça. Pelo contrário, é progresso.

Gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Dr. Saulo Coelho e, também,
pedir a atenção do DER-MG para a cidade de lnhaúma, onde o asfalto da
estrada que liga essa cidade até a BR-040, inaugurada pelo Governador
Eduardo Azeredo, com as chuvas do início do ano, perdeu quase Um do
seu trecho. Se não o recuperarmos, vamos perder o resto do asfalto.
Pediria uma atenção urgente do DER-MG para visitar essa cidade e enviar
as máquinas para a recuperação desse trecho, que perdeu toda a camada
asfáltica.

Na última segunda-feira, caiu uma chuva muito forte em Itabirito, e
tivemos mais uma vez um problema de enchente no local. O Governo até
então não havia ajudado em nada o Prefeito local, Dr. Manuel da Mota.
Precisamos resolver esse problema com urgência, por causa da lama que
existe hoje no sistema pluvial. E necessária a ajuda do Estado para limpar
toda a rede que vem da cidade. Hoje, a chuva cai, e o problema não é
mais o rio que sobe, mas sim o bueiro, que não deixa a água ir embora. A
água sobe e volta para dentro das casas. Só conseguiremos sanar esse
problema se houvera ajuda do Governo Estadual.

Finalizando, Sr. Presidente e Srs. Deputados, estou acompanhando pela
TV, em jornais e em entrevistas de Deputados, afirmações de que
estaríamos começando as audiências públicas. É uma vergonha para
mim, como Deputado - e acho que para todos os Deputados da Casa -,
começar uma coisa que fizemos há dois anos e para a qual até hoje nada
foi feito. Como poderemos voltar ao interior, discutir obras, colocar obras
no orçamento nas audiências públicas se essas obras não são executadas.
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Sem dúvida nenhuma, os Deputados serão vaiados no interior do Estado.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, entrei com um projeto na Casa,
solicitando que só pudéssemos iniciar uma audiência pública quando
100% das outras obras tivessem sido executadas. O povo não é mais
bobo; o povo e a política estão mudando. Temos de fazer política com
honestidade, com sinceridade, e temos de cumprir os compromissos. Não
sei como vamos hoje fazer discussões em audiências públicas, para saber
das prioridades dos mineiros, se o Governo ainda não fez nada. Quando
eu estava na Câmara Municipal de Belo Horizonte, iniciou-se em nossa
cidade, primeiro com o Prefeito Pimenta da Veiga, e, posteriormente, com
o Prefeito Patrús Ananias, o orçamento participativo, e nós o
acompanhávamos. De 40% a 50% do que havia sido aprovado no
orçamento participativo era executado; e, então, depois disso, iniciava-se
uma nova discussão. No entanto, na Assembléia Legislativa nada foi feito.
Por exemplo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nenhuma obra
aprovada para Itabira foi realizada. Não podemos brincar de fazer
audiências públicas, hoje chamadas de audiências fantasmas. Discute-se
nas audiências públicas, e nada é feito.

Outro dia, falei num aparte a um Deputado e hoje estou nesta tribuna
para dizer que não podemos aceitar ir para o interior do Estado fazer
audiências públicas na situação atual.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Caro Deputado
Alencar da Silveira Júnior, gostaria de concordar com a sua fala em
relação à audiência pública, que foi muito confundida no nosso Estado
com o orçamento participativo. O orçamento participativo é uma coisa, e,
com raríssimas exceções, onde não houve condições técnicas, as obras
não foram realizadas, mas 99% delas foram realizadas. E elas se
transformam em lei.

Não compareci a nenhuma das audiências públicas, por não acreditar
nelas. Na semana passada, participei de uma reunião com 12 cidades na
região de Corinto, em que a imagem da Assembléia Legislativa está
comprometida perante aquelas lideranças. No meu entendimento, a
questão da audiência oública serviu para trazer à Casa Ministros e
promover muita gente, mas as audiências aqui em Minas foram decididas
de cima para baixo. Se essas audiências públicas tivessem sido decididas
a partir de sugestões autênticas dos Deputados, não teria acontecido esse
desastre. Gostaria de conclamar V. Exa. e os outros Deputados para
boicotarem as audiências públicas deste ano. Do contrário, estaríamos
novamente vendendo ilusão para o povo de Minas Gerais se essas
audiências fossem realizadas.

* - Sem revisão do orador.



59 1
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Gostaria de agradecer o

aparte do Deputado João Batista de Oliveira e fazer coro com suas
palavras, a fim de não comparecermos às audiências públicas. Tenho
certeza absoluta de que o povo mineiro não merece isso. Não podemos
levantar expectativas no eleitorado, no cidadão, naquele que paga seus
impostos. Não podemos levantar expectativas de melhorias, se tais
melhorias não serão realizadas. Não podemos fazer uma coisa dessas.

Portanto, faço minhas as palavras do Deputado João Batista de Oliveira
e peço a todos os Deputados que não participem. Pedimos ao Sr.
Presidente que não realize essas audiências públicas, porque isso será
uma vergonha para esta Assembléia. Audiência é muito bonito, mas o
povo quer obras, quer melhorias, porque já paga impostos caros e, com
certeza, não terá mais paciência para esperar. Precisamos, sim, do
Pronto-Socorro de Venda Nova, de melhorias em todo o Estado de Minas
Gerais, mas, acima de tudo, precisamos respeitar o povo, que não está
sendo respeitado com a realização dessas audiências. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Schettino.
• Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, galerias, venho a esta tribuna na tarde de hoje para
fazer um apelo ao Governo Federal, ao Governo Estadual e a todas as
autoridades envolvidas no problema do Hospital das Clínicas, porque nos
últimos dias estamos vendo uma situação muito triste, vivida pela
população de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Há um pessimismo
imenso com relação a esse hospital-escola, que atende pessoas humildes,
pessoas simples, e os fatos estão se desenrolando de maneira veloz no
sentido de que ele deixe de atendê-las.

Ora, sabemos que a obrigação dos Governos é, antes de tudo, de
acordo com a Constituição, zelar pela saúde, pela educação, pela
segurança. Lamentavelmente, o nosso Governo vem descurando dessas
áreas. Algumas pessoas podem raciocinar da seguinte maneira: como o
Hospital das Clínicas pertence à Faculdade de Medicina, à UFMG, o
Governo Estadual não tem nada a ver com o problema. No entanto, eu
entendo que tem. Quando há uma calamidade dessas, todos devemos
lutar em conjunto e, seja lá quem for o timoneiro, todos devemos apoiá-lo,
para que uma tragédia dessa natureza não ocorra.

O Hospital das Clínicas, como é público e notório, é um hospital-escola
do mais alto nível, que atende centenas e centenas de pessoas simples,
pessoas que realmente necessitam. Todos sabemos que, quando um
indivíduo tem qualquer enfermidade, precisa - salvo se possuir recursos
financeiros - recorrer ao Governo. É até desnecessário dizer que a imensa
maioria da nossa população não tem esses recursos.
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Através da imprensa, tenho acompanhado essa situação caótica do

Hospital das Clínicas. Portanto, nesta tribuna, gostaria de fazer um apelo
ao Exmo. Sr. Governador do Estado, ao Secretário da Saúde, a todas as
pessoas envolvidas, a fim de que encontremos uma solução para o total
funcionamento do Hospital das Clínicas. Ontem, tive a oportunidade de
ouvir o Reitor da UFMG, que pintava um quadro muito triste, muito caótico
do Hospital das Clínicas. Mas, se nos unirmos, se tivermos criatividade,
vamos encontrar uma maneira de fazer com que esse hospital volte a
funcionar.

Recentemente, tivemos, em Belo Horizonte, uma tragédia no campo
cultural, que foi o incêndio do Palácio das Artes. De uma maneira rápida,
a sociedade se levantou, juntamente com as autoridades constituídas e
com a imprensa, de maneira geral, e hoje já se estão viabilizando recursos
de toda ordem para que ele seja reconstruído. É lógico que aplaudimos e
inclusive estamos na campanha, que julgamos de fundamental
importância, uma vez que o Palácio das Artes é um dos mais importantes
centros culturais do Brasil. Vamos seguir o exemplo do que foi feito no
Palácio das Artes e fazer um mutirão em benefício do Hospital das
Clínicas, porque a população carente merece, e nós, políticos, temos uma
parcela de culpa em tudo o que vem acontecendo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi bem

oportuno o discurso do nobre companheiro Deputado Paulo Schettino.
Ontem mesmo falávamos sobre o Hospital das Clínicas. E um crime ele
ser desativado por inoperância, principalmente do nosso Secretário da
Saúde. Sobre esse assunto, encaminho um requerimento à Assembléia
Legislativa solicitando o comparecimento do Dr. José Rafael Guerra,
Secretário da Saúde, a esta Casa, para prestar esclarecimentos,
juntamente com o Athos de Carvalho, Secretário de Saúde do Município
de Belo Horizonte, este para falar especificamente sobre a saúde de Belo
Horizonte e da região metropolitana, sobre o abandono em que se
encontra a saúde pública na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Estamos enviando também um requerimento à Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, que mais tem tido condições de defender
direitos. Como ela defende tão bem os estupradores, criminosos e
bandidos do nosso Estado, quem sabe o cidadão de bem também pode ter
alguma parcela de contribuição da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais desta Casa? Estou pedindo também à Comissão de Saúde
e Ação Social desta Casa para que interceda a fim de evitar o fechamento
do Hospital das Clinicas, porque ele tem feito muito mais que o que é
patrocinado pelo Secretário, Dr. José Rafael Guerra, que brigou com
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tantos hospitais públicos para montar o Hospital São José para a
Faculdade de Ciências Médicas. O Hospital das Clínicas tem hoje uma
forte concorrência, através do próprio Secretário, que o prejudica para
beneficiar o Hospital São José, que é da faculdade concorrente, que ele
patrocina e da qual participa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero também fazer um comentário
sobre as declarações do Presidente da seção estadual da OAB, Dr.
Raimundo Cândido Júnior, que aconselhou o Governador do Estado a
entregar a chave dos cofres públicos para outro administrar. O Presidente
da OAB de Minas Gerais extrapolou bastante os limites da sensatez do
advogado, formado para defender teses, para defender os direitos do
cidadão, quando falou em renúncia do Governador em favor de quem
tenha competência para administrar. Sabem por que o Estado está com
essa dificuldade? Em razão da malversação dos recursos públicos. Há
poucos meses, em nossas casas, assistimos à votação daquele fundo de
contribuição do Judiciário, dos cartórios, para reformar penitenciárias, para
manter a advocacia gratuita do Estado e para manter outras coisas,
incluindo-se aí a Associação dos Advogados, através de seu hospital, que
recebe nada mais nada menos que R$250.000,00 por mês,
indevidamente. Isso quer dizer advogado patrocinando causas ilegais
dentro do Estado, porque o dinheiro do Estado é para patrocinar o cidadão
carente.

O dinheiro que deveria ir para o Hospital das Clínicas está indo para o
Hospital dos Advogados. São R$250.000,00 por mês indo para lá, e
aquele advogado é o homem que patrocina esse tipo de bandalheira,
porque eles vieram a esta Casa fazer "lobby", obrigando os Deputados a
votar a favor dessa bandalheira, e vêm dizer que o Governador não tem
competência para administrar. Acho que ele não tem é competência para
ser advogado e falar em nome de alguém com decência, inclusive falando
em renúncia. Ele não tem nenhuma procuração do Governador, mas a
própria OAB patrocinou essa bandalheira dentro desta Casa.

Temos agora uma emenda do Deputado João Batista de Oliveira, que
vai nos possibilitar reaver esses R$250.000,00 por mês, para que eles
voltem ao fim para o qual foram criados, que é realmente o de atender
interesses específicos, construir cadeias ou criar melhores condições de
vida para o cidadão comum, que fica nas esquinas mendigando um
atendimento e não consegue, porque os nossos advogados, que recebem
e não fazem absolutamente nada de graça para ninguém, têm
R$250.000,00 mensalmente, do fundo judiciário, para custear despesas
hospitalares, sendo que eles recebem e têm obrigação de patrocinar suas
entidades.
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Parabéns, Deputado João Batista de Oliveira. Quem é incompetente,

quem deveria entregar não só a chave, mas o diploma é o Presidente da
OAB de Minas Gerais. Incompetência se mostra dessa forma, e V. Exa.
chegou muito bem aonde deveria chegar, pode ter certeza disso.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte)* - Gostaria de trazer
mais algumas informações. Em maio do ano passado, quando essa lei foi
promulgada, ela previa um ano para sua revisão. Como está fazendo um
ano, apresentei um projeto revogando essa lei. Além da caixa beneficente
que mantém o Hospital dos Advogados, que recebe aproximadamente
R$250.000,00 por mês, a Associação Mineira do Ministério Público recebe
R$80.000,00; a Associação dos Magistrados Mineiros recebe
R$80.000,00, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais recebe próximo
de R$30.000,00, e a Associação dos Advogados recebe próximo de
R$15.000,00, dando um total de aproximadamente R$500.000,00 todos os
meses, destinados a essas entidades classistas.

O cidadão que passa a noite na fila e às vezes morre por falta de
atendimento está patrocinando um hospital de uma categoria bem
remunerada e que, ainda por cima, tem reserva de mercado.

Gostaria de, antecipadamente, contar com o seu apoio, porque o
objetivo desse projeto é defender o povo de Minas Gerais, os excluídos
das políticas públicas. Estamos destinando essas verbas para as políticas
públicas do Governo do Estado.

O Deputado Irani Barbosa - Meu apoio é irrestrito, nobre Deputado. E
tenho certeza de que todos os Deputados que tiverem bom-senso votarão
favoravelmente a isso. Quero crer que os advogados tenham a decência
de não voltar aqui mendigando, num 'Iobby", como da última vez. Quero
ter a convicção de que se o Presidente da OAB não renunciar até lá, por
incompetência, que não venha aqui mendigar nosso apoio.

Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer aqui uma colocação a
respeito da radialista Glória Lopes. Há mais de 20 anos que sou seu
ouvinte, e é importante a pessoa que tem um norte, uma coerência e
busca naquilo que fala a sensatez daquilo que lhe tenham ensinado ou
apreendido no curso da vida.

Tenho ouvido muito atentamente os comentários da radialista Glória
Lopes com relação aos caminhos que a CPI desta Assembléia tem
traçado, na vistoria dos presídios e cadeias, patrocinados pela Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais desta Casa.

Muitas expectativas têm sido criadas nos presidiários, com promessas
que os Deputados levam e que, depois, não têm condições de cumprir,
não têm condições de assumir, como ocorreu com a visita à cadeia do
Palmital, quando disseram que iriam fechá-la, que fechariam a delegacia
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e que transfeririam os presos por falta de condições. Condição não se tem
em nenhuma cadeia. O cidadão hoje está sem condições de viver com
decência do lado de fora dela. Então, como dar decência e dignidade para
o cidadão que está lá dentro? O cidadão de bem não tem o respeito da
sociedade. O condenado, o criminoso quer ter a promessa desta Casa,
através da sua comissão parlamentar de inquérito ou da sua Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais. E estão levando esperanças vãs,
promessas falsas de lhes dar dignidade, dignidade que não temos aqui
fora. Hoje mesmo li no jornal que um soldado, em Alagoas, suicidou-se
por vergonha de não poder levar para a sua família o que comer, por não
ter decência e um tratamento digno. E o pessoal quer tratamento digno
para presidiário? Meu Deus, vamos pela fila, vamos pela ordem! O
cidadão digno está na frente.

O Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Deputado Irani Barbosa,
quero aproveitar esta oportunidade. Já disse, por diversas vezes, na Casa,
já falei, inclusive, na Comissão e volto a afirmar acredito que o propósito
da Comissão é trazer subsídios, melhorias para o sistema carcerário do
Estado. Mas V. Exa. tem razão quando diz que se cria expectativa nos
presos. Realmente, isso acontece. Acredito que a Comissão seja bem-
intencionada, mas o preso, dentro do xadrez 24 horas por dia, numa
amargura terrível, quando vê chegar Deputados, entidades que trabalham
com direitos humanos, que sempre acompanham as comissões - já tive
oportunidade de ir junto - e um batalhão imenso da mídia, acha que o seu
problema vai ser resolvido. E - sabemos - o Estado, lamentavelmente,
como V. Exa. afirmou, não tem condições de resolver a situação dos mais
carentes. Eu mesmo acabei de fazer um apelo à população, à sociedade
com relação ao fechamento do Hospital das Clinicas.

Ê óbvio que o Estado não tem condições, em médio prazo, de resolver o
problema carcerário. E o fundamental, tenho alertado a Comissão
permanentemente: não se consegue resolver o problema carcerário sem
se resolver o problema do homem honesto do sistema, que é o carcereiro,
o detetive da Policia Civil, o vigilante de presídio, na Secretaria da
Justiça, abnegados trabalhadores do sistema. Esses ganham
miseravelmente. Para se ter uma idéia, um preso da Secretaria da
Segurança Pública custa ao Estado mais de R$500,00 mensais, enquanto
um carcereiro ganha em tomo de R$210,00; um detetive inicia sua
carreira com trezentos e poucos reais. E um disparate. Então, não basta a
construção de penitenciárias, de cadeias públicas. Se não houver
investimento no homem, isso não vai resolver nada. Assim, quero
parabenizar V. Exa. Já disse várias vezes na Casa e continuo afirmando:
vamos, inicialmente, investir no homem, porque, sem esse investimento,
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não vamos conseguir melhorar nada. Muito obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Muito obrigado. Se não conseguirmos dar
dignidade ao cidadão de bem que ainda está fora da cadeia e ao que
trabalha nessa linha, que é a proteção do cidadão, a segurança dos
homens de bem, realmente não vamos chegar a lugar algum.

Assim, gostaria de dar os parabéns à radialista Glória Lopes, pela forma
séria e surpreendente com que vem conduzindo seus comentários e
fazendo alertas graves, inclusive sobre a forma de condução da CPI desta
Casa com relação à expectativa que vem sendo criada, tanto que deixa
um rastro de rebelião por onde passa. Um rastro de desespero é deixado
por essas pessoas que acreditaram em alguma coisa que não vai chegar.
Gostaria de relembrar que a prisão é muito bonitinha para quem está
muito longe dela, vendo pela televisão. Aquele padre de Divinópolis, um
sacerdote, homem de Deus, não teve sequer a dignidade de, ao ser feito
refém, não pedir pela própria vida. A única coisa que fez, no jargão
popular, foi se "borrara' todo, pedindo pela própria vida, porque ali já não
valia Deus, não valia o sacerdócio, não valia coisa alguma. A única coisa
que valia era a própria vida. Então, acho que esses homens não devem
chegar perto do que eles não conseguem segurar. O bonezinho deve ser
colocado aonde o nosso bracinho alcança. Aonde ele não alcança nem
padre deve entrar, porque é um negócio muito sério para que a população
veja. Sou católico, mas acho que, se a Igreja resolvesse todos os
problemas, desde a época da Inquisição, já não os teríamos. Portanto, em
todo lugar que essas pessoas entram, é isso que acontece. Nas cadeias
onde essa CPI tem passado, têm acontecido rebeliões, uma atrás da
outra. É mais uma indignidade a que é submetido o cidadão que já está
encarcerado, pagando por um crime que realmente cometeu. Mas o pior é
que quem está do lado de fora paga por um crime que não cometeu e não
tem as condições de vida normais que um cidadão deve ter.

Portanto, mais uma vez, deixo meus sinceros agradecimentos à forma
como essa radialista vem se conduzindo, com imparcialidade, seriedade e
alertando a população, com toda a razão. A Comissão desta Casa tem
extrapolado todas as nossas expectativas. Sou votado numa cidade em
que 90% da população foi formada depois do presidio. Primeiro existiu a
penitenciária, depois a cidade. Conhecemos essa história desde o início. A
história de presídios e cadeias nunca é bonita e, na maioria das vezes,
nem pode ser contada a toda a sociedade. Portanto, fica o alerta para que
a história do padre de Divinópolis sirva de exemplo. Ninguém tem
coragem. Quando o sujeito vê a coisa preta, ninguém tem coragem:
esquece a batina, esquece tudo e só pensa na própria vida. Muito
obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gemido Nascimento.
• Deputado Geraldo Nascimento* - Exma. Sra. Presidente, Srs.

Deputados, demais pessoas presentes nas galerias, imprensa, saudações
a todos; na qualidade de representante do P1' na Assembléia Legislativa,
gostada de dizer, inicialmente, que a data de 1 0 de maio, para a grande
maioria da população brasileira, é motivo muito mais de protesto do que
de comemoração. O PT possui como bandeira maior a defesa do trabalho
e do trabalhador, e, numa flora em que nos empenhamos no processo de
consolidação da democracia, essa bandeira deve ser empunhada com
firme determinação. O momento é para repensar o que estamos fazendo e
o que vamos fazer. Ingressar no ano 2000 com as mesmas desigualdades
e injustiças sociais a que este País, resignadamente, se habituou não pode
mais ser aceito. È necessário conduzir o processo de desenvolvimento
nacional levando em conta, antes de mais nada, o bem-estar de todos os
brasileiros.

O Brasil experimentou quase 30 anos de regime de opressão, em que os
direitos individuais, em gemi, e os trabalhistas, em particular, foram
grandemente prejudicados. Com a redemocratização, foi feito algum
progresso, mas, ainda assim, assistimos, hoje, ao exercício de um
Governo nitidamente autoritário. O que estamos vendo é o ensaio de uma
ditadura civil, em substituição ao regime militar, do qual custamos a ficar
livres. O Executivo usa e abusa de medidas provisórias para impor sua
vontade, enquanto a política econômica que adota simplesmente ignora os
menos favorecidos. Os privilegiados são as elites e o capital estrangeiro.
A realidade, para a grande maioria de nosso povo, continua a ser o
analfabetismo, a enfermidade, a falta de habitação, de lazer, enfim, de
condições mínimas que fazem a vida digna de ser vivida. No caso do
trabalhador, ele convive com uma economia de mercado que fomenta o
desemprego e a insegurança. Se a inflação foi contida, foi graças a um
alto preço para muitos, sobretudo o operariado. O neoliberalisrno abriu as
fronteiras do Pais ao produto manufaturado no estrangeiro, fortemente
subsidiado, e o resultado é o fechamento de indústrias e empresas
nacionais. O programa de privatização, com a venda de estatais a preços
simbólicos, até agora não trouxe beneficio para o povo, que o digam os
meus amigos do Vale do Aço. Grande parte dos que trabalham, na
condição de empregados sente-se sob grave ameaça. E o industriário,
cuja fábrica vai à falência por não resistir à concorrência estrangeira; é o
funcionário público, com salário congelado e prestes a perder a
estabilidade; é o comerciário, cuja loja fecha as portas porque não tem
fregueses.
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O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Deputado Geraldo

Nascimento, queremos parabenizá-lo porque amanhã é o Dia do
Trabalhador, um dia de reflexão e luta. V. Exa. traz para esta Casa um
debate fundamental: a situação do trabalhador hoje. E como V. Exa.
mencionou a situação dos trabalhadores públicos, gostaria de fazer um
adendo ao seu pronunciamento. Vimos a escala de pagamento dos
funcionários públicos de Minas Gerais para o mês de maio: vai do dia 2
até o dia 19, alterando mais uma vez e aumentando em 5 dias a escala
anterior. Com isso, os trabalhadores que têm compromissos de
pagamento de prestação, de conta de luz, de água, mais uma vez, se
vêem diante de um problema, porque o Governo do Estado muda a data
de pagamento, e o funcionário é obrigado a atrasar o pagamento de suas
contas. Fica com a multa e com a fama de mau pagador, enquanto o
Estado brinca com ele. Não podemos mais conviver com isso, e 1 0 de
maio, Dia do Trabalhador, é o dia em que podemos refletir sobre isso.
Portanto, queria parabenizar V. Exa. por trazer esse assunto e por permitir
que dele participemos, trazendo mais um dado; infelizmente, um dado
sobre a situação difícil que vivem os trabalhadores, especialmente os
funcionários públicos do Estado de Minas Gerais. Esperamos que não só o
V de maio, mas também todos os dias seguintes sejam de reflexão, a fim
de que possamos inverter essa situação. Parabéns, Deputado, continue
nessa luta, que sei que não é só em defesa do Vale do Aço, mas de todos
os trabalhadores do nosso País. Obrigado.

O Deputado Geraldo Nascimento - Agradeço as palavras do nobre
Deputado Gilmar Machado.

Essa situação se alastra e atinge também o pequeno e o médio
empresário. Não é só o proletariado que está sofrendo; a classe média
também passa por dias difíceis. Mais que comemorar, portanto, o dia 10
de maio, devemos revisar o modelo e agir em defesa daquele que deveria
ser homenageado. E inútil lembrar, simplesmente, quem trabalha, pois ele
sofre na pele toda a sorte de dificuldade. E perda de tempo celebrar o
feriado, quando não conseguimos dar ocupação a milhões de
desempregados. E pura demagogia bater palmas para os que labutam,
quando essa labuta é, freqüentemente, sinônimo de pobreza e violência.
Precisamos é de ação. O que temos de fazer é ajudar a resolver o
problema dos sem-terra e dos sem-casa, é valorizar o funcionalismo, é dar
emprego a quem não tem, é distribuir a riqueza nacional eqüitativamente
entre os cidadãos.

Não se pode atribuir ao Executivo a culpa exclusiva do que está errado.
A responsabilidade dele é maior, evidentemente, mas se estende a todos
os que vivem neste País. Aí incluímos as autoridades constituídas; entre
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elas, o Poder Legislativo. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, sempre tão atenta ao projeto de construção da cidadania, não
pode negligenciar o trabalhador mineiro nessa conjuntura. Minas é uma
síntese do Brasil: temos bolsões da mais extrema pobreza, como o vale
do Jequitinhonha, e regiões ricas e desenvolvidas, como o Triângulo e o
Sul; temos o inchaço das grandes cidades, como Belo Horizonte, onde os
sem-teto vivem nas ruas cercadas de mansões; temos estruturas
educacional e hospitalar do primeiro mundo, mas direcionadas para a
minoria, enquanto os sistemas públicos de educação e saúde estão
falidos. Aqui está o que temos de melhor e de pior neste País. Nosso
dever de trabalhar para que não haja mais excluídos da cidadania e todos
possam ser cidadãos de primeira classe é inadiável. Assim, a Assembléia
Legislativa não pode omitir-se nesse esforço de transformação.

Este 1 0 de maio coincide com a divulgação de uma pesquisa que coloca
o desemprego como o medo maior de nossa população. Estamos, pois,
celebrando o trabalho numa terra em que fazemos dele um privilégio, e,
não, um direito. É uma situação injusta, que, se continuar, poderá levar-
nos a uma crise irreversível. Meu apelo é que, juntos, lutemos pela
dignificação do trabalho e do trabalhador brasileiro. Vamos batalhar para
que conquistas históricas dos trabalhadores no mundo inteiro sejam
respeitadas no Brasil. Num Pais onde o salário mínimo não passa de
vergonhosos R$120,00, talvez não valha a pena celebrar o Dia do
Trabalho. Mas, se conseguirmos inverter esse quadro, aí, sim, a data será
sempre motivo de confraternização e alegria para o nosso povo
maravilhoso, que celebra o dia 1 0 de maio com muita esperança no
coração, dizendo a todos: quero dignidade para ser homem. Muito
obrigado. Saudações.

* - Sem revisão do orador.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

1a Fase

Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - Esgotado o tempo
destinado a esta parte, a Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para
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o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras da Sra. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno, encerra-se hoje o prazo de três dias para apresentação
de emendas, em 1 0 turno, às Propostas de Emenda à Constituição n°s 37
e 38197, ambas do Deputado Miguel Martini e outros.

ENCERRAMENTO

A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de sexta-
feira, dia 2 de maio, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 2 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Geraldo Rezende

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Geraldo Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - João
Leite - Marco Régis - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Simão Pedro
Toledo - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende ) - Às 9h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número regimental.
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A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, dia 5, às 9 e às
14 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de
debates, na mesma data, às 20 horas.

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta minutos do dia quinze de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto, Antônio Andrade e José
Maria Barros (substituindo este ao Deputado José Militão, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Está presente,
também, o Deputado Geraldo da Costa Pereira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos
os trabalhos e informa que a reunião se destina a ouvir representantes do
Sindicato da Construção Civil do Estado de Minas Gerais - SINDUSCON -,
do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais -
CREA - MG -, da Sociedade Mineira de Engenheiros e do PROCON
estadual e o Sr. Antônio Eustáquio Dias, técnico industrial em edificações
e agrimensura, os quais discutirão sobre a Taxa de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART -, cobrada pelo CREA-MG. Após, solicita
ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Ato
contínuo, a Presidência registra a presença dos convidados, os Srs. Ivan
Libánio Vianna, Diretor da Área Imobiliária, representante do Sr. Paulo
Roberto Henrique, Presidente do SINDUSCON; Jouve Camisassa,
Superintendente; Rodrigo Siqueira Reis e Ulisses Moreira Barros,
representantes do Sr. Augusto Celso Franco Drumond, Presidente do
,CREA-MG; Tárcio Primo Belém Barbosa, membro do Conselho
Consultivo, representante do Sr. José Costa Carvalho Neto, Presidente da
Sociedade Mineira de Engenheiros; Antônio Eustáquio Dias, técnico
industrial em edificações e agrimensura do Município de Oliveira, e Stael
Riani, Inspetora Regional do Ministério da Justiça, representante do Sr.
Geraldo de Faria Martins da Costa, Promotor de Justiça de Defesa do
Consumidor. Após, o Presidente passa a palavra ao Deputado Antônio
Andrade, para que explique o objetivo da reunião, e em seguida os
convidados fazem uso da palavra para fazer suas explanações sobre o
assunto em tela, conforme consta nas notas taquigráficas. Transcorridos
os debates, o Deputado Ambrósio Pinto assume a Presidência e concede
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a palavra ao Deputado Geraldo Nascimento, para que proceda à leitura de
seu requerimento, em que solicita sejam ouvidos na Comissão os Srs.
Antônio Joaquim Femandes Neto, Secretário Executivo do PROCON-MG;
Geraldo Faria Martins da Costa, Promotor de Justiça de Defesa do
Consumidor; Lúcia Pacífico Homem, Vereadora à Câmara Municipal de
Belo Horizonte e Presidente do Conselho Diretor do Movimento das Donas
de Casa e Consumidores de Minas Gerais; Maria Lúcia Scarpelli,
Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte e Diretora do Instituto
Brasileiro de Política e Direito do Consumidor-Seção MG; Archimedes
Pedreira Franco, Diretor-Geral do PROCON-BA, e Nélson Lins
D'Albuquerque Júnior, Diretor do DPDC, para discutirem a aplicação das
sanções administrativas previstas na Lei n° 8.078, de 1990, alteradas pelo
Decreto n° 2.181, de 2013197. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Geraldo Nascimento reassume a direção dos
trabalhos e passa a palavra ao Deputado Antônio Andrade, para que
proceda à leitura de seu requerimento, em que solicita sejam ouvidos na
Comissão representantes do DER-MG e da ADTER-Administração do
Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, para discutirem acerca da
administração da rodoviária de Belo Horizonte, bem como do
estacionamento, da taxa de embarque e da taxa de utilização de
banheiros, entre outros assuntos. Ato contínuo, o Deputado Antônio
Andrade procede à leitura de requerimentos do Deputado Marcos Helênio,
em que solicita sejam ouvidos na Comissão representantes de entidades
públicas e privadas, para discutirem os recentes aumentos de tarifas
relativas aos serviços de energia elétrica e telefonia, e seja encaminhado
pedido de informações ao Sr. Lauro Pacheco de Medeiros, Corregedor-
Geral de Justiça, relativo ao cumprimento pelos cartórios de registro civil
de pessoas jurídicas das disposições contidas na Lei n° 12.461, de 714197.
Em seguida, o Deputado José Maria Barros apresenta requerimento em
que solicita seja encaminhado ao CREA-MG pedido de revisão da tabela
das Taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTs - vigente a
partir de 1 011197. Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece o
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 1997.

Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - Ambrósio Pinto -
Antônio Roberto.
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ATA DA 52 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia vinte e três de abril
de mil novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüínio, Antônio Andrade (substituindo este ao
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), Carlos
Pimenta (substituindo o Deputado Emiano Batista, por indicação da
Liderança do PL), Sebastião Costa e Gilmar Machado, membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Antônio Andrade,
Maria José Haueisen (substituindo esta ao Deputado Marcos Helênio, por
indicação da Liderança do PT), Wilson Pires e Elbe Brandão, membros da
Comissão de Administração Pública. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar os pareceres das Comissões para o 1 0 turno do Projeto de Lei n°
1.156197, do Governador do Estado. A Presidência informa que foram
designados relatores os Deputados Sebastião Costa e Ajalmar Silva, pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública,
respectivamente. Continuando, o Deputado Sebastião Costa emite seu
parecer no qual conclui pela legalidade, pela constitucionalidade e pela
juridicidade da matéria com a Emenda n° 1. Na fase de discussão, o
Deputado Gilmar Machado solicita vista do parecer, a qual é concedida
pela Presidência. Em seguida, o Deputado Ajalmar Silva solicita a
distribuição de avulsos do seu parecer. Nada mais havendo a ser tratado,
o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros das Comissões para a próxima reunião conjunta, no dia 2414197,
às 114h45min, com a finalidade de apreciar os Pareceres para o 1 0 Turno
do Projeto de Lei n° 1.156197, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 1997.

Hely Tarqüinio, Presidente - José Braga - Marcos Helênio - AlIton
Vilela - Bilac Pinto - Arnaldo Penna - Roberto Amaral.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER SOBRE A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR

PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado,
Desembargador Gudesteu Biber, encaminhou a esta Casa oficio
solicitando licença para instaurar processo criminal contra o Deputado
Aldimar Rodrigues.

A solicitação tem por fundamento denúncia apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral contra o parlamentar, pela prática dos crimes
tipificados no art. 299 do Código Eleitoral e no art. V, II, do Decreto-Lei no
201. de 1967.

Tais delitos teriam sido praticados por ele durante o exercício de
seu mandato como Prefeito Municipal de Janaúba.

Recebida pelo Presidente da Assembléia Legislativa, a solicitação
de licença foi encaminhada a esta Comissão, que deverá se manifestar,
preliminarmente, sobre a possibilidade de sua concessão, nos termos do
art. 57 do Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme preceitua o art. 57, II, do Regimento Interno, cabe à
Comissão de Constituição e Justiça deliberar preliminarmente sobre a
possibilidade da concessão da licença, tendo em vista a imunidade
conferida ao Deputado pelo art. 56 da Constituição do Estado.

Trata o mencionado dispositivo constitucional da denominada
imunidade material ou inviolabilidade, que assegura aos parlamentares
ampla liberdade de opiniões, palavras e votos.

Dessa forma, se os atos imputados ao parlamentar estivessem



73
circunscritos ao âmbito da imunidade material, poder-se-ia concluir,
liminarmente, pela impossibilidade de concessão da licença.

Ocorre que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral
contra o Deputado AMimar Rodrigues foi motivada por fatos ocorridos
durante o exercido de seu mandato como Prefeito Municipal de Janaúba,
o que nos leva a constatar, de pronto, estar afastada a hipótese da
inviolabilidade, que é a exclusão do cometimento de crime, por parte dos
parlamentares, por suas opiniões, palavras e votos, evidentemente,
durante o exercício do mandato.

Assim sendo, e estando o pedido de licença regularmente
processado, existe a possibilidade de que esta Casa delibere sobre a sua
concessão.

Obedecendo a dispositivo regimental, deverá esta Comissão
fornecer cópia do pedido de licença ao Deputado denunciado a fim de
que, no prazo de quinze dias, apresente defesa escrita e indique as provas
que julgar convenientes.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela possibilidade de deliberação sobre
o pedido de licença formulado pelo Presidente do TRE-MG para instaurar
processo criminal contra o Deputado AMimar Rodrigues.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio
- Arnaldo Penna - Gilmar Machado.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.078196

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Maria Olívia,

pretende tomar obrigatória a identificação dos veículos de transporte
mediante inserção do nome, do endereço e do telefone de seu proprietário
na própria carroceria.

Publicado em 21/12/96, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta contida no projeto de lei em tela deve ser analisada no
contexto do desenvolvimento de uma política de educação para o trânsito,
que vem sendo reclamada por toda a sociedade.

Sob esse enfoque, não há nenhum vicio no que tange ao seu
aspecto constitucional, legal ou jurídico, uma vez que o projeto deverá
contribuir sobremaneira para coibir os graves acidentes provocados por
veículos de carpa cujos condutores se escondem no anonimato.

É bem verdade que a Constituição da República confere
competência privativa à União para legislar sobre as matérias
concementes a trânsito e transporte, conforme previsto no art. 22, Xl,
daquele Diploma Legal.

Entretanto, há de se entender "trânsito" na sua acepção jurídica,
que diz respeito à condução dos veículos pelas vias públicas, o que
efetivamente não ocorre no caso em tela, em que o enfoque se desloca
para a prevenção de acidentes, por meio da adoção de medidas
educativas.

A iniciativa da proposta cabe, portanto, à Assembléia Legislativa,
como estabelece o art. 61 da Carta mineira, que assegura a esta Casa a
faculdade de dispor sobre todas as matérias de competência do Estado.

Inexistindo, portanto, impedimento de ordem constitucional no que
tange à inauguração do processo legislativo, manifestamo-nos
favoravelmente ao projeto na forma do Substitutivo n° 1, que melhor se
conforma à técnica legislativa. Procuramos, também, estender o prazo
para a entrada em vigor da proposição, de modo a permitir a adaptação
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dos veículos existentes às exigências nela contidas.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 1.076196 na forma do
Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N°1

Dispõe sobre a identificação de veículo de transporte de
passageiros e de carga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 - O veículo destinado ao transporte de passageiros e de
carga licenciado no Estado de Minas Gerais deverá ostentar, em sua parte
traseira, a identificação do seu proprietário seguida de seu telefone e seu
endereço, para que a ele possam ser encaminhadas eventuais
reclamações acerca da maneira como o veículo esteja sendo conduzido.

Art. 20 - Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta)
dias.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de
sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Hely Tarqümnio, Presidente - Gil Pereira, relator - Amaldo Penna -
Ivair Nogueira - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.082197

r

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 1.082/97
objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Colônia
Bom Samaritano - CTCBS -, com sede no Município de João Monlevade.

Publicado em 20/2/97, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação

A documentação apresentada comprova que a referida
Comunidade é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos e possui diretoria composta de pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam. Está, pois, cumprido
o disposto na Lei n° 12.240, de 517196, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.082197
conforme redigido.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Antônio Júlio
- Gilmar Machado.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.129197

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Veiltas
Vincit, com sede no Município de Divinópolis.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 2713197, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do
disposto no art. 195, cico art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição encontra-se corretamente instruída com os
documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na
Lei n° 12.240, de 517196, que regula a matéria.

Constata-se, assim, que a entidade está em funcionamento há
mais de dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta
de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.129197 na
forma original.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio
Júlio - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.140/97

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado lbrahim Jacob, o projeto de lei em análise
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tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Professor
Oswaldo Gribel de Assistência ao Menor - AFOGAM -, com sede no
Município de Mercês.

Publicado em 1114197, veio o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, 'a"
do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria é regulada pela Lei n o 12.240, de 517196, que dispõe
sobre os requisitos para a declaração de utilidade pública.

Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se
que a entidade atende às exigências contidas na lei citada, nada havendo,
pois, que impeça a tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.140197 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio
Júlio - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.146/97

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo instituir a Medalha de Honra ao Mérito de Defesa dos
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Direitos Humanos e dar outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 1214197, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

A criação da Medalha de Honra ao Mérito de Defesa dos Direitos
Humanos, prevista no projeto de lei em análise, revela-se iniciativa da
maior importância, pois enaltece o mérito cívico de pessoas e instituições
cujos trabalhos ou ações contribuam ou hajam contribuído para a
promoção e a defesa dos direitos humanos.

No âmbito federal, a criação de títulos honoríficos e
condecorações não figura entre as competências privativas da União. É,
sim, da competência do Estado, conforme se depreende da norma
estatuída no § 1 0 do art. 25 da Constituição Federal, que ora
transcrevemos:

"Art. 25

§ 1 0 - São reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por esta Constituição.".

No âmbito estadual, ao enumerar as matérias de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, o art. 66 da Constituição mineira
não inclui a criação de medalhas. Em razão disso, conclui-se que é licito
ao parlamentar deflagrar o processo legislativo tendente a criar
condecorações e títulos honoríficos, embora apenas ao Governador do
Estado seja permitido conferi-los, em conformidade com o estatuído no
art. 90, XVII, da Constituição Estadual.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.146197 na
forma apresentada.



80
Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Arnaldo Penna
- lvair Nogueira - Gilmar Machado.

ARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.018196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Lilia Pôssas Gonçalves,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Após aprovação do projeto no 1 0 tumo, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, em cumprimento
dos trâmites regimentais.

Fundamentação

Direcionando suas atividades para as ações beneficentes e
assistenciais, a citada Fundação procura assegurar aos menos favorecidos
o atendimento médico gratuito e defesa dos seus direitos.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, facilitando a vida dos
marginalizados pela sociedade.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.018196 no 20 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.
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Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.020/96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o Projeto de Lei n°
1.020196 visa declarar de utilidade pública a Associação Unidas do Bairro
das Indústrias, com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação

Conforme foi salientado anteriormente, a mencionada Associação
contribui de maneira efetiva para o desenvolvimento comunitário,
buscando proporcionar a seus associados dignas condições de
sobrevivência.

Em virtude do meritório trabalho que vem realizando, ratificamos
o posicionamento desta Comissão no 1 0 turno, dizendo que a entidade faz
jus à declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.020196 na forma original.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.038196
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Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De iniciativa do Deputado Geraldo Nascimento, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação Papa João
XXIII no Brasil, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, compete agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação

Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o
assunto, entendemos ser justa a iniciativa de se declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista seus trabalhos
filantrópicos visando à reintegração de crianças e adolescentes que vivem
à margem da sociedade.

Conclusão

Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.038196 no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1,054/96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Marcelo

Gonçalves, propõe seja declarada de utilidade pública a entidade Obras
Sociais do Grupo Espírita Obreiros da Paz, com sede no Município de
Itapecerica.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, em sua forma original, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, em
cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação

A instituição em apreço beneficia os moradores de
Itapecerica com a prática da caridade, seguindo as diretrizes humanitárias
da doutrina espírita, verdadeiro apostolado em favor do próximo.

Por se tratar de grupo assistencial de elevado conceito, merece,
certamente, a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.054196 no 20 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.062196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Francisco Ramalho,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Campestre - APAE -, com sede no Município de
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Campestre.

Aprovada a matéria no 1° turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela no 2 0 turno, atendendo ao
que dispõe o Regimento Interno

Fundamentação

A referida instituição, cuja filosofia é humanitária e educativa, tem
como objetivo prioritário assegurar o ajustamento do excepcional na
comunidade.

Dessa forma, julgamos oportuno que a APAE de Campestre seja
declarada de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 1.062/96 no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.070196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em exame pretende declarar de utilidade pública o Lions Clube de Poços
de Caldas - Alumínio, com sede no Município de Poços de Caldas.

Aprovado o projeto em 1 0 turno, na forma proposta, a esta
Comissão cabe, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20
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turno, em cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação

A referida entidade, sem fins lucrativos e de natureza beneficente,
foi criada com o objetivo maior de promover o bem-estar cultural da
sociedade, por meio do desenvolvimento de atividades culturais e da
prestação de serviços de assistência social.

Por realizar um importante trabalho de ajuda ao próximo, toma-se
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.070196 no 20 tumo, na sua forma original.

Sala das Comissões, 30 de abril 1997.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.071196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
exame pretende declarar de utilidade pública a Casa da Fraternidade
Irmãos de Francisco, com sede no Município de Uberlândia.

Aprovado o projeto em 1 0 turno, na forma proposta, a esta
Comissão cabe, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20

turno, em cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Casa da Fraternidade Irmãos de Francisco foi criada com a

finalidade de promover atividades de natureza beneficente, assistencial,
educativa, cultural e de propagação do evangelho, contribuindo, dessa
forma, para o crescimento das pessoas e o aprimoramento da sociedade.

Por tudo isso, reconhecemos o valor do seu trabalho, outorgando-
lhe o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.071196 no 20 turno, na sua forma original.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.084/97

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

O Projeto de Lei n° 1.084197, de autoria do Deputado Péricles
Ferreira, objetiva declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Padre
Darnião, com sede no Município de Patrocínio.

Aprovada no 1 0 turno, sem modificação, deve a matéria, agora,
ser apreciada para o 2 0 turno de deliberação conclusiva, em cumprimento
das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação

A entidade em exame possui caráter filantrópico e tem como
principal objetivo beneficiar os desamparados, prestando-lhes assistência
nas áreas religiosa, jurídica, social, educativa, recreativa e de saúde.
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Por sua luta em prol da melhoria das condições de vida local,
merece ela ser declarada de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.084197 no 20 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Jorge Hannas, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 5a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Francisco Ramalho, Ivo José e
Maria Olívia, membros da Mesa da Assembléia; Paulo Pettersen, Roberto
Amaral, Antônio Roberto e Sebastião Navarro Vieira, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado
Ermano Batista, Corregedor. Havendo número 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 tem por finalidade apreciar os processos de prestação de
contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a título de
subvenção social, auxílios para despesas de capital e transferências a
municípios, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 11.815, de 2411195, da
Deliberação n° 1.302, da Mesa da Assembléia, e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados
Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e Sebastião
Navarro Vieira, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que, em conjunto, verificando as prestações de contas,
cada um por sua vez, emitem pareceres pela aprovação dos processos
das seguintes entidades: Associação Evangélica Irmãos Filadélfia, Caixa
Escolar Luciano Medeiros da Cunha, Prefeitura Municipal de Cristiano
Otôni, Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, Associação
Comunitária Morada da Serra, Caixa Escolar Tomaz Aquino de Araújo,
Associação de Desenvolvimento Assistência Social, Educacional e
Desportiva do Noroeste de Minas Gerais, Associação de Desenvolvimento
Assistência Social, Educacional e Desportiva do Noroeste de Minas
Gerais, Associação de Desenvolvimento Assistência Social, Educacional e
Desportiva do Noroeste de Minas Gerais, Prefeitura Municipal de Lagoa
Grande, Associação de Assistência Social Francisco Mendes, Associação
Feminina Jardim Castelinho, Flamengo Esporte Clube, Prefeitura
Municipal de Manteria, Sociedade Evangélica de Amparo ao Menor,
Associação João XXIII, Associação dos Moradores do Bairro Santo André,
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Associação Comunitária Amigos de Pará Pitanga, Associação Comunitária
de Alegre, Associação e Integração de Juventude Independente de
Januária, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Associação dos
Moradores do Distrito do Condado do Norte, Associação dos Moradores do
Distrito do Condado do Norte, Associação dos Moradores do Povoado de
São Vicente, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Estiva,
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Estiva, Associação
Comunitária de Buritizal, Centro Assistencial Descobertense, Associação
Comunitária e Desportiva do Bairro Jadir Marinho de Faria, Ambulatório
Evangélico, Associação Beneficência Popular - Instituo Educacional
Monsenhor Rafael, Centro Comunitário Rural da Lagoa de Baixo, Creche
Comunitária Santa Terezinha, Núcleo Assistencial Espírita Maria da Cruz,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupaciguara,
Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Animação Pastoral e Social
no Meio Rural, Associação Batista de Assistência Social, Associação de
Apoio ao Deficiente do Liberdade, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Prata, Grupo Teatral Davi, Centro Comunitário Rural de
Lagoa de Baixo, Núcleo Assistencial Espírita Maria da Cruz, Caixa Escolar
Avelino Lacerda Guimarães, Machado Esporte Clube, Creche Municipal
Tia Celeste, Creche Municipal Tia Celeste, Núcleo Assistencial de
Desenvolvimento Comunitário Padre Dante Maria Pozzi, Núcleo
Assistencial de Desenvolvimento Comunitário Padre Dante Maria Pozzi,
Associação Comunitária dos Moradores do Saco da Luiza, Associação
Comunitária dos Moradores e Amigos de Agep, Associação de Moradores
do Bairro Santa Cruz, Associação Comunitária Conselheiropenense,
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Barra do Cuieté,
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bananal, Associação dos
Moradores do Bairro da Estação, Associação dos Moradores do Bairro da
Estação, Conselho Particular da Sociedade São Vicente de Paulo de
Poços de Caldas, Prefeitura Municipal de Fronteira dos Vales, Sociedade
Recreativa Montealegrense de Truque, Associação Pró-Melhoramentos
dos Bairros Alvorada e Novo Alvorada, Associação Comunitária do Bairro
Boa Vista e Adjacências, Associação Comunitária dos Moradores da Zona
Sul, Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais de Pedra do
Chifre, Centro de Libertação da Mulher Trabalhadora, Conselho de
Desenvolvimento do Tijuco-Codeti, Grupo Teatral Carlos Chagas, Apoio à
Mulher, à Criança e ao Adolescente, Associação dos Amigos do Bairro
Vila Nova, Apoio à Mulher, à Criança e ao Adolescente, Associação
Comunitária Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP
-, Associação das Mulheres Rurais do Município de Caratinga, UNI VALE -
União de Assistência Social, Proteção, Defesa das Necessidades
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Comunitárias da Região do Jequitinhonha, Prefeitura Municipal de Carmo
da Mata, Grupo Espírita Euripedes Barsanulfo de Uberaba, Conselho
Comunitário de Desenvolvimento Rural do Maracujá, Associação de
Moradores do Conjunto Flávio de Oliveira, Associação de Pequenos
Produtores Rurais de Córrego do Tabuleiro e Marambaia, Associação de
Apoio Comunitário do Residencial Morada Nova, Centro de
Desenvolvimento Comunitário do Município de Minas Novas, Asilo São
José da Conferência São Vicente de Paula, Associação Comunitária de
Bituri, Associação Comunitária de Bituri, Associação dos Moradores do
Distrito de Sobral Pinto, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Goianá, Associação do Hospital São Francisco, Associação dos
Moradores da Vila Santa Rita de Cássia, Conselho Particular da
Sociedade São Vicente de Paulo de Poços de Caldas, Universidade Social
de Minas Gerais. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de abri! de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente - Cleuber Cameiro - Francisco
Ramalho - Dilzon Meio - Maria Olivia - Miguel Martini - José Braga -
Roberto Amaral - Durval Ângelo - Ermano Batista.

ATA DA 12 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS E DE DEFESA SOCIAL

Às nove horas e trinta minutos do dia seis de novembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Hely Tarqüínio, Antônio Roberto e José Braga,
membros da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais; Paulo
Schettino, Hely Tarqüínio e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo os
dois últimos, respectivamente, aos Deputados Miguel Martini e Anderson
Adauto, por indicação das Lideranças do PSDB e do PMDB), membros da
Comissão de Defesa Social. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Péricles Ferreira, Gilmar Machado, Erruano Batista, Marcelo
Gonçalves, Dimas Rodrigues, Antônio Roberto e Elbe Brandão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os
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trabalhos e esclarece que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o problema da segurança pública no Estado e o orçamento
destinado à Secretaria da Segurança Pública para o ano de 1997, com o
Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública, Cel. PM
Nélson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral da PMMG, e os Srs.
Alberto Carlos Dias Duarte, Vereador à Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Geraldo Pereira da Fonseca, Presidente da Associação dos
Moradores do Bairro Santo Antônio; Antônio Benício, Presidente da
Associação dos Moradores do Bairro Luxemburgo e Leda Bastos,
Presidente da Associação Comunitária dos Moradores do Mackenzie -
ACOMOR. A Presidência convida o Sr. Santos Moreira da Silva, os
Deputados Péricles Ferreira e Gilmar Machado, o Cel. PM Nélson
Fernando Cordeiro e o Vereador Alberto Carlos Dias Duarte para tomarem
assento à mesa. A seguir, o Deputado João Leite procede à leitura de
requerimento do Deputado Ajalmar Silva, em que solicita sejam
convidados representantes dos moradores dos Bairros Sagrada Família,
Horto e Instituto Agronômico para participarem desta reunião e discutir,
também, o aumento do índice de criminalidade e a falta de segurança nos
referidos bairros. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. A
seguir, a Presidência registra a presença dos Srs. Sinésio Rezende Costa,
Presidente da Associação Comunitária dos Moradores da Vila Paris;
Ovimar dos Reis Souto, representante da Associação dos Moradores dos
Bairros Horto e Sagrada Família; e Maria Helena Geo Verçoza,
representante da Associação dos Moradores do Bairro Anchieta -
AMORAN -; do Subten. PM Wellington Eustâquio de Jesus, Presidente da
Associação dos Subtenentes e Sargentos da PMMG; e dos Srs. José
Renato Barbosa, Presidente da Associação Comunitária dos Bairros Prado
e Calafate - ACPC -; Allú Marques Sarti, representante dos moradores das
Ruas Porto Carrero, Cachoeira de Minas e adjacências; Célio Leal de
Souza, representante da Associação dos Moradores do Alto da Raja
Gabáglia; Maria Clotilde Borba, representante da Associação Comunitária
da Nova Cachoeirinha; Frederico Ozanam Rodarle de Abreu,
representante da Associação dos Moradores do Bairro São Bento II;
Eliomar Coutinho, representante da Associação dos Moradores da Vila
Pantanal; Vicente Sacco, representante da Associação dos Moradores do
Bairro Mangabeiras; Maurício Augusto Simões dos Santos, Presidente da
Associação dos Moradores do Carmo-Sion e adjacências, e Osvaldina de
Souza Silva, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Santa
Mônica. A seguir, a Presidência registra a presença do Deputado
Anderson Adauto e passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado, que
tece considerações sobre o tema em questão. Logo após, os expositores
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fazem uso da palavra, seguindo-se amplo debate envolvendo todos os
participantes da reunião, conforme consta nas notas taquigráficas. O
Presidente suspende a reunião por alguns minutos para que seja
elaborada a ata destes trabalhos. Reaberta a reunião, a Presidência
solicita ao Deputado Hely Tarqüínio que proceda à leitura da ata, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros das Comissões presentes. Em
seguida, o Presidente agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1996.

João Leite, Presidente - Hely Tarqüinio - Antônio Roberto - José
Braga - Paulo Schettino - Jorge Eduardo de Oliveira.

ATA DA 748 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas e quinze minutos do dia dezenove de março de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Paulo Pettersen, Sebastião Navarro Vieira,
José Braga, Roberto Amaral e Marcos Helênio (substituindo este ao
Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião tem por objetivo dar posse ao Vice-
Presidente eleito, Deputado Paulo Pettersen, e apreciar os Pareceres para
02° Turno dos Projetos de Lei n°s 1.049 e 1.057196; faz retirar da pauta o
Projeto de Lei n° 1 ,047f96, por não atender aos pressupostos regimentais
para sua apreciação na Comissão; designa o Deputado Roberto Amaral
para relatar o Projeto de Lei n° 1.049196 e o Deputado Paulo Pettersen
para relatar o Projeto de Lei n° 1.057196. Logo após, o Presidente
empossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Paulo Pettersen, que
agradece a confiança nele depositada. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, o Deputado Marcos Helênio apresenta
requerimento em que solicita seja realizada reunião conjunta das
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária com a finalidade de se ouvir o Sr. Dário Grossi,
Administrador Regional da Vertente do Caparaó, que irá prestar
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esclarecimentos sobre a constituição dessa administração regional. Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Roberto
Amaral, relator do Projeto de Lei n° 1.049196, emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno; o
Deputado Paulo Pettersen, relator do Projeto de Lei n° 1.059196, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do
vencido no 1 0 turno. Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 1997.

Miguel Martini, Presidente - José Braga - Roberto Amaral - Durval
Ângelo - Antônio Roberto.

ATA DA 60 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de
abril de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Raul Lima Neto, Ronaldo Vasconcellos e
Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar a matéria constante na pauta e ouvir o Sr. José Carlos Carvalho,
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que falará
sobre a política de pesca do Estado. O Deputado Ronaldo Vasconcellos
procede à leitura de fax enviado pela Associação Comercial de Minas
Gerais, convidando esta Comissão para participar do III Seminário sobre
Concessão em Infra-Estrutura e Serviços Públicos, a ser realizado no dia
2914197. Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposição de deliberação conclusiva da Comissão. O
Presidente recebe e defere requerimento da Deputada Maria Olívia,
solicitando a retirada de tramitação do Requerimento n° 2.075197, nos
termos do art. 244. inciso VIII, c/c o art. 288, do Regimento Interno. Com a
palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos, relator do Requerimento n°
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2.076197, da Deputada Maria Olívia, emite parecer oral favorável a sua
aprovação. Colocado em votação, é o requerimento aprovado por
unanimidade. Após, o Presidente, autor do requerimento que deu origem
ao convite ao Secretário, faz suas colocações iniciais. Em seguida, a
Presidência passa a palavra ao Sr. José Carlos Carvalho, que anuncia o
envio de mensagem a esta Casa, contendo cinco projetos de lei que
reorganizam o sistema de gestão ambiental do Estado. Após, abre-se
amplo debate, com a participação dos Deputados e do convidado,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates, a Presidência
retoma a palavra ao convidado, para que faça suas colocações finais. A
Presidência informa aos membros da Comissão, a pedido do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que a visita à serra do Cipó está agendada para o
dia 2815197, conforme requerimento aprovado pela Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença do Sr. José
Carlos Carvalho e dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Raul Lima Neto, Presidente - Ronaldo Vasconcelios - Geraldo
Nascimento.

ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de abril de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Leonídio Bouças, Ajalmar Silva, Marcos Helênio e Sebastião
Helvécio, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Leonídio Bouças, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é apreciar a
matéria da pauta e ouvir os Srs. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça,
Secretário de Transportes e Obras Públicas, João Luiz Ladeira Bueno e
Antônio Tomaz da Mata Machado, que debaterão a implantação do
trolebus em Belo Horizonte. Passa-se, então, à P Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições da Comissão. São
apresentados os seguintes requerimentos: do Deputado Marcos Helênio,
em que solicita seja convidado o Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente
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do Tribunal de Contas, para debater o Projeto de Lei Complementar n°
22197; do Deputado lrani Barbosa, em que solicita sejam convidados os
Srs. João Luiz da Silva Dias, Diretor de Planejamento da BHTrans;
Roberto Pinheiro, Presidente da AMBEL; Antônio Carlos Ramos Pereira,
Presidente da BHTrans; José Duarte de Carvalho, Presidente do
SETRANSP; Rubens Lessa, Presidente do SINDIPAS; Mauro Roberto
Soares Vasconcelos, Diretor-Geral do DER-MG, e representantes da
Associação dos Usuários do Transporte Coletivo, do SINDUSCON e da
CDL, para falarem sobre o transporte coletivo da Região Metropolitana de
Belo Horizonte; do Deputado Anivaldo Coelho, em que solicita sejam
convidados os Srs. Almir Lopes Calmon de Andrade, Chefe do 6 0 Distrito
Rodoviário Federal; Altary de Souza Ferreira Júnior, Vicente Faria e
Osvaldo Roberto de Paula, respectivamente, Prefeitos Municipais de
Congonhas, Conselheiro Lafaiete e Cristiano Otôni, para debaterem a
segurança na BR-040, no trecho Belo Horizonte-Rio de Janeiro, e
indicarem soluções para a questão. Diante do não-comparecimento dos
convidados e não havendo mais matéria a ser apreciada, a Presidência
agradece a presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

Ajalmar Silva, Presidente - Simão Pedro Toledo - Marcos Helênio
- Antônio Andrade.

ATA DA IP REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Às quinze horas do dia vinte e três de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Ivair Nogueira e João Batista de Oliveira, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e a ouvir representantes de entidades ligadas aos temas
"segurança pública" e "portadores de deficiência", que irão avaliar o
Programa Nacional de Direitos Humanos no que se refere a esses
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assuntos. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Com  a palavra, o Deputado João
Batista de Oliveira procede â leitura de requerimentos do Deputado Durval
Ângelo: o primeiro requer sejam solicitadas à Secretaria do Trabalho e à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte informações sobre os projetos em
andamento nesses órgãos, que digam respeito ao trabalho infantil,
discriminando o público-alvo a que se destinam, os critérios de
implantação e funcionamento e as formas de fiscalização, a fim de
subsidiar as discussões sobre o tema, que ocorrerão em audiência pública
a ser realizada pela Comissão; o segundo requer sejam solicitadas ao
Escritório da Organização Internacional do Trabalho - OIT -, ao Escritório
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - e a Delegacia
Regional do Trabalho - DRT-MG - informações sobre os números, as
estatísticas e os diagnósticos de estudos e pesquisas que digam respeito
ao trabalho infantil no Estado, também a fim de subsidiar as discussões
sobre o tema; o terceiro solicita sejam convidados o Deputado Federal
Hélio Bicudo e os Srs. Luís Chaves e Sumara Oliveira Ribeiro,
representantes do Grupo Mineiro contra o Trabalho Infantil, para, em
audiência pública da Comissão, discutirem a situação do trabalho infantil
no Estado. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados
os requerimentos. Na seqüência, o Deputado João Leite transfere a
Presidência ao Deputado Ivair Nogueira e apresenta requerimentos
solicitando seja formulado apelo ao Ministro da Justiça, ao Secretário
Nacional de Direitos Humanos e ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal com vistas a que sejam tomadas providências para a
punição dos responsáveis pelo assassinato do líder indígena da nação
pataxó hã-hã-hãe, Galdino Jesus dos Santos; sejam convidados a
participar desta reunião, como expositores, os Srs. William dos Santos,
representando o Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Arnaldo
Godoy, Diretor do Museu Abílio Barreto, Maria Dolores da Cunha Pinto,
Coordenadora Geral de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de
Deficiência, e Heloísa Greco, Coordenadora do Movimento Tortura Nunca
Mais; seja formulada moção de solidariedade ao povo pataxó hà-hã-hãe,
tendo em vista o assassinato de seu líder. Colocados em votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a
Presidência, o Deputado João Leite esclarece a dinâmica dos trabalhos
desta audiência pública e informa que foram escolhidas as Sras. Rosana
de Carvalho Pereira Bastos, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da
Associação Mineira de Paraplégicos, e Raquel Scartatelli, representante
do Movimento Tortura Nunca Mais, para serem relatoras,
respectivamente, das propostas ligadas aos temas "portadores de
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deficiência" e "segurança pública". Ato contínuo, os expositores e as Sras.
Rosana de Carvalho Pereira Bastos e Raquel Scarlatelli tomam assento à
mesa. Em seguida, o Presidente, autor do requerimento que deu origem à
reunião, faz suas considerações iniciais. Após as exposições, o Presidente
declara aberta a fase de debates. Fazem uso da palavra os parlamentares
e os convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados,
dos parlamentares e dos demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

João Leite, Presidente - João Batista de Oliveira - Durval Ângelo -
Ivair Nogueira.

ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas do dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Roberto, Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo, Roberto Amaral e
Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por indicação
da Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Na ausência
do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Antônio Roberto assume
a direção dos trabalhos e, havendo número regimental, solicita ao
Deputado Sebastião Navarro Vieira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir o Sr.
Carlos Roberto Vasconcellos Novaes, Superintendente de Recursos
Humanos do BDMG, que irá prestar esclarecimentos sobre o Plano de
Aposentadoria Incentivada daquela instituição bancária, e a apreciar a
matéria constante na pauta. Em seguida, registra a presença dos Srs.
Jaíro Teixeira e Wagner Júlio de Faria Pereira, Coordenador da Area de
Comunicação Social e Presidente da Associação dos Funcionários do
BDMG, respectivamente Encontram-se presentes, ainda, os Deputados
Ronaldo Vasconcellos e Antônio Júlio. Após, o Presidente passa a palavra
ao Deputado Geraldo Rezende, autor do requerimento que motivou o
convite, o qual tece suas considerações sobre o assunto. A seguir, o
convidado faz detalhada explanação sobre o tema. Logo após, o
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Presidente abre amplo debate entre os convidados e os Deputados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates, o Presidente
agradece aos convidados os valiosos subsídios prestados aos trabalhos da
Comissão e suspende a reunião para que os convidados se retirem. Após,
são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputado Antônio
Roberto, Roberto Amaral, Gilmar Machado e Ronaldo Vasconcelios
(substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por indicação do Bloco da
Maioria), membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente, ainda,
o Deputado Hely Tarqüínio. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, o Deputado Roberto Amaral apresenta minuta
da deliberação que altera a Deliberação n° 10, relativa à distribuição de
subvenções sociais, auxílio para despesas de capital e transferência aos
municípios para o exercício de 1997, com recursos consignados no
orçamento da Assembléia. O Presidente submete a discussão e votação a
proposição, que é aprovada por unanimidade, e solicita aos membros da
Comissão que subscrevam a proposição, que passa a denominar-se
Deliberação n° 11. Logo após, o Presidente constata a inexistência de
"quorum" para o prosseguimento da reunião. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 1997.

Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo - Antônio Roberto -
José Militão - Péricles Ferreira - Roberto Amaral.

IbILI
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 103 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE MAIO DE 1997

-	Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE

(PEQUENO EXPEDIENTE): i 2 Fase: Ata - Correspondência: Oficios -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n o 1.178197 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública,
de Meio Ambiente (2), de Direitos e Garantias Fundamentais, de
Educação e de Defesa do Consumidor e do Deputado Marcelo Gonçalves
- 2a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo José - Aílton Vilela - Alberto

Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Irani Barbosa - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Fatia - Marco Régis -
Mauri Torres - Olinto Godinho - Péiicles Ferreira - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão
Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20h14min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

I- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
i a Fase

Ata
- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, procede â leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Roberto Amaral, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:	 -

OFICIOS



Do Sr. Lupércio Ramos, Presidente da Assembléia Legislativa do
Amazonas, encaminhando cópia de requerimento do Deputado Francisco
Bambolê Rodrigues, aprovado por aquela Casa Legislativa, em que
solicita às autoridades competentes providências contra a violência
praticada por policiais militares, denunciada em reportagem da TV Globo.
(- A Comissão de Defesa Social.)

Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, agradecendo a
presença do Presidente desta Casa ao 1 Encontro de Secretários
Municipais de Agricultura de Minas Gerais e encaminhando cópia do
manifesto "Mais uma Voz pela Causa do Campo". (- A Comissão de
Agropecuária.)

Da Sra. Edimê Erlinda de Lima Avelar, Presidente da Câmara Municipal
de Patos de Minas, encaminhando cópia de requerimento dos Vereadores
Pedro Lucas Rodrigues, Eduardo Custódio Amaral Gontijo Maia e Altamir
Femandes de Sousa, em que solicitam o encaminhamento de ofícios a
diversas autoridades, visando a demonstrar o descontentamento da
população de Patos de Minas e região com a possibilidade da privatização
cia Cia. Vale do Rio Doce. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Wladimir Antônio Cebola, Presidente da Câmara Municipal de
São José da Safira, encaminhando cópia de moção de protesto daquela
Casa Legislativa contra a privatização da Cia. Vale do Rio Doce. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. José Eustáquio, Vereador à Câmara Municipal de Unai,
encaminhando cópia de moção de apoio à Polícia Militar de Minas Gerais,
Subscrita pelos Vereadores àquela Câmara e por representantes de vários
segmentos da comunidade unaiense, em virtude do julgamento negativo
generalizado contra as polícias militares, provocado pelas cenas
mostradas pela mídia sobre a violência praticada por policiais de São
Paulo. (- A Comissão de Defesa Social.)

Do Sr. Guilherme Gonçalves Riccio, Superintendente-Geral da FHEMIG,
agradecendo a inclusão no orçamento do Estado de recursos destinados a
duas unidades assistenciais da referida Fundação, por decisão das
audiências públicas regionais; solicitando que os agradecimentos sejam
extensivos aos Deputados das regiões nas quais estão localizados os
Hospitais Regionais João Penido, de Juiz de Fora, e Antônio Dias, de
Patos de Minas, e encaminhando os planos de aplicação dos recursos,
para conhecimento.

Do Sr. Léo Aidar, Chefe do Cerimonial da Assembléia Legislativa de
Rondônia, comunicando a composição da Mesa daquela Casa,
empossada no dia 1012197.

Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para a 1a Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°1.178/97

Institui o Dia da Família Mineira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Dia da Família Mineira, a ser comemorado no

dia 9 de agosto.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1997.
Carlos Pimenta
Justificação: Pretendemos, por meio desse projeto, instituir o Dia da

Família Mineira, a ser comemorado em todo o território do Estado, no dia
9 de agosto. Coincidentemente, essa data já é consagrada à família em
geral pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Com essa medida, temos em vista chamar a atenção da saciedade e,
em particular, da comunidade cristã para a importância do núcleo familiar
no contexto social. Na aludida data, esperamos que não só as igrejas dos
diversos cultos, mas também a sociedade como um todo promovam
eventos alusivos ao tema, mediante a realização de seminários, palestras
e conferências.

Consideramos esta proposição uma oportuna e justa maneira de se
prestar homenagem à família, estimulando seus valores tradicionais. Por
isso, contamos com o indispensável apoio dos nobres colegas à
aprovação da matéria.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para exame
preliminar e de Educação e Cultura para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Meio Ambiente (2), de Direitos e Garantias
Fundamentais, de Educação e de Defesa do Consumidor e do Deputado
Marcelo Gonçalves.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa
à 2° Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de
comunicações e pronunciamentos de Lideres inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas



102
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 491 Reunião Ordinária, do Requerimento n o 2.083197, da
Comissão de Defesa do Consumidor; pela Comissão de Educação -
aprovação, na 553 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.048197, do
Deputado lbrahim Jacob; 2.077197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, e
2.082197, do Deputado Elmo Braz; pela Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais - aprovação, na 40a Reunião Ordinária, do Requerimento n°
2.059197, de sua autoria; pela Comissão de Meio Ambiente (2) - na 60
Reunião Ordinária, retirada de tramitação do Requerimento n° 2.075197,
da Deputada Maria Olívia, e, na 61 a Reunião Ordinária, aprovação do
Requerimento n°2.108/97, do Deputado Dimas Rodrigues; pela Comissão
de Administração Pública - aprovação, na Reunião Ordinária de 3014197,
dos Projetos de Lei n°s 456195, do Deputado Romeu Queiroz; 941196, do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, e 1.074196, do Deputado Djalma Diniz; e
dos Requerimentos n°s 2.055197, do Deputado lbrahim Jacob, e 2.095197,
do Deputado Gilmar Machado (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado
Marcelo Gonçalves - falecimento do Sr. Manuel Nardy, popularmente
conhecido como TMManuelzão", ocorrido dia 515197, nesta Capital (Ciente.
Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa
de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA la PARTE DA ior REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 25 DE ABRIL DE 1997, DESTINADA
À ABERTURA DO CICLO DE DEBATES A IMPLANTAÇÃO DA NOVA

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e José Maria Barros

SUMARIO: Composição da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do
Sr. Presidente, do Deputado José Maria Barros e dos Srs. Carlos Roberto
Jamil Cury, João Batista dos Mares Guia, Ulysses de Oliveira Panisset e
Aluísio Pimenta - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - A Presidência

convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. João Batista dos Mares
Guia, Secretário Adjunto de Estado da Educação, representante do
Governador Eduardo Azeredo; Carlos Roberto Jamil Cury, Presidente da
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Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação; Ulysses
de Oliveira Panisset, Presidente do Conselho Estadual de Educação; o
Deputado José Maria Barros, Presidente da Comissão de Educação desta
Casa, e Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da Universidade do Estado de
Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à abertura do ciclo

de debates com o tema "A Implantação da Nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional".

Palavras do Sr. Presidente
Meus senhores: quando o assunto é educação, Minas tem uma tradição

de liderança. Esta terra viu medrar a semente cuidadosamente plantada
por educadores do porte de Dona Helena Antipoff, nos bons tempos da
Escola de Aperfeiçoamento. Aqui, na década de 30, foi feita uma
verdadeira revolução no ensino, um conjunto de inovações corajosas que
surpreenderam o País inteiro.

As questões educacionais têm sido, por outro lado, uma preocupação
constante desta Casa. Em 1991, o seminário "Educação: a Hora da
Chamada" reuniu especialistas, professores e lideranças da sociedade
civil para debater o tema. Consolidamos uma prática de formação para a
cidadania, mediante projetos como o Cidadão Mirim e a Jornada
Universitária, que colocam os estudantes em contato direto com a
realidade deste Poder. A Comissão de Educação tem sido uma das mais
atuantes. Por isso mesmo, juntamo-nos com entusiasmo aos demais
promotores deste evento.

Quando foi promulgada, em dezembro do ano passado, a Lei de
Diretrizes e Bases veio preencher uma lacuna que comprometia o
desenvolvimento do ensino no Brasil. As normas que regulavam a questão
eram, em sua maioria, do período autoritário. Não obstante a crítica de
alguns, o novo diploma legal trouxe avanços notáveis. A possibilidade de
adequar suas disposições às realidades regionais respeita a diversidade
cultural verificada ao longo do território brasileiro. A lei, ao lado de
princípios doutrinários e dispositivos auto-aplicáveis, abriga diversos
conceitos cuja eficácia exige regulamentação pelos órgãos competentes.
Seus resultados dependerão, em boa parte, do acerto das normas
reguladoras. Disso decorre a importância deste evento, que oferece uma
excelente oportunidade para que os diversos setores ligados ao ensino
possam participar do processo de regulamentação da Lei de Diretrizes e
Bases, encaminhando suas propostas ao Conselho Estadual de Educação.

Queremos dizer uma palavra sobre a dinâmica desse projeto, que prevê,
após este ciclo de debates, uma fase a ser realizada no âmbito das



104
Superintendências Regionais de Ensino e em sete cidades-pólo. O modelo
coincide com uma das metas prioritárias que traçamos ao assumir a
Presidência desta Casa. Na ocasião, comprometemo-nos a mobilizar
todos os recursos à nossa disposição para interiorizar as ações da
Assembléia. Temos a firme convicção de que é necessário dar aos
mineiros de todas as partes do Estado a oportunidade de participar das
decisões que dizem respeito diretamente ao seu destino.

Agradecemos às autoridades, aos conferencistas, debatedores e demais
participantes que se dispuseram a estar conosco nessa jornada. A causa é
boa e merece nossos melhores esforços. Corri disposição e coragem,
vamos, pois, ao trabalho. Que mais uma vez se confirme a liderança de
Minas na educação.

Palavras do Deputado José Maria Barros
Belo Horizonte vai ser sede, no próximo mês, de um encontro de

empresários, Ministros de Estado e diversas outras autoridades de 34
países. E o Fórum das Américas, que tem por objetivo discutir a
integração do continente através da criação da ALCA - Ama de Livre
Comércio das Américas. Esse megaevento ocorre num contexto em que
se procuram, por meio da constituição de blocos econômicos e de alianças
regionais, fórmulas de proteção contra os efeitos indesejáveis de um
fenômeno cada vez mais presente em nossas vidas: a globalização.

No âmbito interno, o Brasil vive o difícil processo das reformas
constitucionais. Deflagrado com o intuito de corrigir distorções da Carta de
1988 e dar ao País arcabouço institucional para um desenvolvimento
consistente, ele se revela contaminado por alguns vícios, incorporando
avanços e retrocessos. Paralelamente, a sociedade brasileira assiste a
episódios desabonadores, como o da aplicação indevida do dinheiro
público destinado aos precatórios.

Nesse cenário de contradições, em que o discurso da economia de
Primeiro Mundo se dissocia da realidade do subdesenvolvimento,
marcada pelos escândalos financeiros, pela desigualdade social e pela
impunidade, precisamos unir-nos em tomo de um projeto coletivo, de um
sentimento de nacionalidade, que inspirem e impulsionem as mudanças
que se fazem necessárias.

Falta-nos, ainda, é forçoso reconhecer, uma consciência sólida do que
seja cidadania, do que seja o exercício dos direitos e deveres, o respeito
às divergências, a prática efetiva dos princípios que regem uma
democracia. E esses pressupostos não se afirmam se não forem
cultivados. Se não forem transmitidos de geração para geração, de pais
para filhos, das instituições para a sociedade, de forma clara e constante,
como patrimônio maior de um povo. E isto só se faz pela educação. Uma
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educação que seja fundada nos valores éticos, na justiça, na
solidariedade, para que possamos edificar um Pais mais harmônico e
mais confiante no futuro. Uma educação que proporcione a formação de
profissionais competentes, o desenvolvimento da pesquisa, da ciência e
da tecnologia, requisitos para se enfrentarem os problemas internos e se
preservar a soberania no competitivo mercado global.

Estamos aqui para falar de um instrumento fundamental a esse projeto
de independência, de autonomia e dignidade: a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, sancionada pelo Presidente da República em dezembro do
ano passado, depois de oito anos de discussões. Sabemos que ela não é
perfeita, mas representa um avanço significativo. Afinal, convivemos, até
agora, com uma LOB que vigorou durante várias décadas, carregando, em
sua essência, as diretrizes autoritárias do regime militar. Se a nova lei
ainda não é a que idealizamos, temos a oportunidade de promover
adaptações nos dispositivos a serem regulamentados, dentro do prazo
legal, que vence em 20 de dezembro deste ano.

Compete à União, em colaboração com os Estados e municípios, fazer
os ajustes cabíveis à LOB. Aqui entra a nossa participação. É a própria lei
que determina esse trabalho conjunto e estabelece flexibilidade com
relação à estrutura e ao funcionamento dos cursos escolares. E o que está
expresso, por exemplo, no art. 26: "Os currículos do ensino fundamental e
médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em
cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia e da clientela". O compartilhamento da tarefa de
organizar e operacionalizar a educação está claro também no art. 10 da
LDB: é incumbência dos Estados 'definir, com os municípios, formas de
colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a
distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a
população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada
uma dessas esferas do poder público".

Não pretendemos entrar em detalhes sobre essa divisão de
'responsabilidades e atribuições. O importante é termos clareza da
oportunidade de contribuir para adequar a execução da lei à realidade do
nosso Estado e dos nossos municípios, nos espaços em que haja essa
possibilidade.

O que propomos é uma mobilização da comunidade escolar e da
sociedade em geral, envolvendo todos os municípios mineiros, para
levantar subsídios para a regulamentação da LDB, tarefa essa delegada
oficialmente ao Conselho Estadual de Educação.

Temos a convicção de que, por seus princípios e sua composição



106
democrática, o Conselho irá nortear seu trabalho pelas propostas a serem
apresentadas pelas comunidades. Assim, poderemos ter uma legislação
que atenda de forma mais ampla às demandas da sociedade.

A nova Lei de Diretrizes e Bases, assim como o Plano Nacional de
Educação, que vai estabelecer diretrizes e metas a serem adotadas nos
próximos dez anos, constituem um instrumento imprescindível para o
desenvolvimento econômico, político e social que pretendemos para o
País.

É por esse caminho que vamos dar os passos necessários para construir
uma nação de verdade.

Palavras do Sr. Carlos Roberto Jamil Cury
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

lugar privilegiado das ressonâncias dos ideais libertários de Tiradentes,
em nome das quais saúdo as autoridades desta Mesa e os representantes
eleitos pelo povo mineiro, colegas educadoras e educadores, uma lei de
diretrizes e bases, mais que de diretrizes e bases, é da educação nacional.
E o fato de sê-lo carrega consigo toda uma questão, toda uma
problemática que sempre foi muito polêmica neste País.

Há pouco comemorávamos o 21 de abril, e os pesquisadores até hoje
discutem o grau de abrangência nacional ou regional dos ideais libertários
de Tiradentes, a sua abrangência ou não para todo o País.

Nós não nascemos um país confederado, nem mesmo um pais
federado. Nascemos um país centralizado. E, em razão disso, os ideais
autonomistas das regiões, das províncias, posteriormente dos Estados,
sempre tiveram algum grau de conflito com leis de caráter nacional, e a
LDB não foge dessa regra. Ela é polêmica porque se põe no interior de
uma polêmica mais ampla, que é justamente a questão federativa. E a
questão federativa nos coloca uma pergunta de crucial importância, todas
as vezes em que temos diante de nós uma lei de caráter nacional. Até
onde o caráter nacional pode avançar contra a autonomia dos Estados?
Essa pergunta cabe inclusive com relação ao novo ente federativo que a
Constituição de 1988 adotou, que são os municípios. Qual é o grau de
congruência que deve haver entre uma lei nacional e os legítimos
interesses, as legítimas peculiaridades dos Estados e dos municípios?

Por isso essa lei é polêmica e sempre o foi, desde que, em 1527, D.
Pedro 1 assinou e promulgou a primeira lei de diretrizes e bases da
educação nacional, conquanto não fora esse o nome, mas sim, Lei
Nacional da Educação. Desde essa época, as questões eram muito claras,
sobretudo quando, com o Ato Adicional de 1934, que descentralizou as
responsabilidades entre as províncias, houve um jogo de empurra-
empurra quanto às competências e às atribuições relativas ao
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financiamento da educação e ao grau de abrangência e ao âmbito de
aplicabilidade destas. As províncias diziam: a competência é nossa; de
onde virão os recursos? E a Coroa respondia: a competência é nossa
apenas no que se refere à questão normativa, mas não temos de financiar
a educação das províncias. E, assim, todas as vezes em que tivemos leis
de caráter nacional no âmbito da educação, houve um conflito de
competências. O que é bom de um lado, porque mostra que o federalismo
é uma questão viva e pujante, é variável no espaço e no tempo.

Mas, além desse aspecto federativo, uma lei nacional da educação
provoca conflitos com relação a uma temática trazida pelos tempos
modernos: a dos limites entre o público e o privado. Sobretudo em um
país que não aprendeu a estabelecer limites claros entre o público e o
privado, onde se conhece a pnvatização do Estado e a estatização do
privado, fica muito difícil uma lei dessa natureza não ser polêmica.

Dessa maneira, o projeto de lei de diretrizes e bases que nasceu em
1988 não teria outra trajetória a não ser a do dissenso e da polêmica. E
assim foi até os últimos momentos, até sua aprovação pelo Congresso
Nacional e sua sanção pelo Presidente da República. Dessa lei, o que se
pode dizer é que ela é uma polifonia, em que o elemento da dissonância é
muito importante, porque nela residem vozes dominantes, que
conseguiram imprimir sua marca no texto da lei, mas lá residem também
vozes recessivas que conseguiram encontrar seu nicho no âmbito da lei,
vozes abafadas, sem dúvida, vozes silenciadas, que, no seu silêncio,
também falam.

Entretanto, essa lei, apesar de alguns pecados contra o português e de
alguns deslizes relativamente à técnica jurídica, possui eixos coerentes, e
é desses eixos coerentes que pretendo fazer o ponto central da minha
exposição.

O primeiro eixo central da LDB é o da flexibilidade. Posso garantir,
senhoras educadoras e senhores educadores, que uma flexibilidade igual
à que essa lei permite, só tivemos uma na história da educação
republicana, que é a da Reforma Rivadávia, de 1911, que foi muito mais
longe que a atual. Afora essa, não tivemos nenhuma lei tão flexível quanto
a nova L.DB, haja vista que todos os presentes neste recinto passaram
pelo regime de seriação, que agora está extinto. Não há mais seriação. Os
Estados e os municípios têm competência própria, sobretudo a partir do
ano que vem, para tomar essa responsabilidade para si, de forma plena.

Também a obrigatoriedade dos 7 aos 14 anos, que é muito enfatizada
no interior dessa lei, recebe algumas exceções, como é o caso, por
exemplo, das crianças cujos pais quiserem inscrevê-las em qualquer
etapa, período ou série da escolarização. De certo modo, isso permite que
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a escolarização se dê no lar, tomando possível que a criança possa se
candidatar, a qualquer momento de sua escolarização, a uma vaga na
escola, desde que, obviamente, passe por uma avaliação de acordo com
as normas do sistema.

A autonomia universitária também ganha uma tal flexibilidade, nessa lei,
que os departamentos universitários, formalmente, deixaram de existir em
lei nacional. Agora, as universidades são livres e autônomas para se
recriarem de acordo com os perfis que julgarem mais convenientes para
sua reestruturação interior.

Eu poderia dizer para vocês de muitas outras assinalações que a LDB
contém, subjacentes ao eixo da flexibilidade.

Os municípios tomaram-se agora sistemas municipais. Os Estados
recebem de novo uma atribuição que já lhes cabia desde o Ato Adicional
de 1834: são reconfirmados como sistemas de ensino. E a pergunta que
fica é a seguinte: será que essa descentralização clara na lei, essa quase
desescolarização - a lei, em determinados momentos, chega muito
próximo das teses de Ivan llitch, que, na década de 70, postulava uma
sociedade sem escolas -, essa flexibilidade tão grande - ela incorpora,
para os estabelecimentos escolares, a idéia de projeto pedagógico, no
interior do qual os professores, juntamente com seus sistemas de ensino,
são capazes de criar e recriar fórmulas inventivas para dar conta da
democratização - é uma espécie de nova Lei Rivadávia, em que tudo é
permitido? Essa é a primeira questão que nos surge quando nos damos
conta desse eixo fundamental da LDB - a flexibilidade. E respondo: a
própria lei, quanto a esse ponto, coloca dois importantes contrapontos.
Quais são? O primeiro é que nem tudo está absolutamente livre. E por
quê? Porque se trata de uma lei de caráter nacional. Um Deputado
mineiro, da legislatura de 1924-1926, na Câmara Federal, perguntava: O
que queremos formar no Brasil? Só mineiros? Só paulistas? Só gaúchos?
Só pemambucanos? Ou queremos formar o brasileiro?". Uma lei de
caráter nacional não poderia chegar ao extremo de considerar a questão
federativa sob o eixo da soberania, mas, sim, sob o eixo da autonomia.

Dessa maneira, a regulamentação é posta no interior da lei, mas deve
ser feita de acordo com o espírito que ali predomina. Deve ser uma
regulamentação ao mesmo tempo flexível e consultativa. Em boa hora, a
Assembléia Legislativa, a Secretaria de Estado e o Conselho Municipal
convocaram as entidades para que expressassem suas questões e
preocupações, para que, por exemplo, pudéssemos incorporar, com maior
riqueza, a idéia de projeto pedagógico. Portanto, essa lei não está isenta
de regulamentações de competência dos conselhos escolares, dos
conselhos estaduais e, onde os houver, dos conselhos municipais, além
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de algumas regulamentações de competência do Conselho Nacional de
Educação. Quero garantir-lhes que o Presidente do Conselho Estadual de
Educação de Minas Gerais, Prof. Ulysses Panisset, comunga comigo, pois
já conversamos a esse respeito: não há cabeça, hoje, no Conselho
Nacional, disposta a engessar a educação brasileira. Queremos que a
flexibilidade tenha o dom de incorporar a riqueza e a maioridade que o
corpo docente adquiriu ao longo dos últimos 25 anos, para que se traduza,
efetivamente, em projetos viáveis e conseqüentes para a democratização
da educação brasileira.

O segundo contraponto que essa lei exige é o bom-senso articulado com
uma boa interpretação jurídica. Ela é aberta. Na medida em que a
regulamentação é aberta, faculta várias interpretações dentro do legítimo
e saudável dissenso que deve, através do diálogo, da consulta, da
regulamentação, chegar a um patamar mínimo de consenso, para que
possamos dar uma viabilidade conseqüente aos objetivos maiores que a
lei coloca no seu "caput". Entretanto, colegas educadores, se tal é o eixo
da DL, com a sua flexibilidade, é preciso dizer que concorrentemente a
esse, ela conhece outro, que, paradoxalmente, lhe é oposto. Esse eixo é o
eixo da avaliação. O projeto vencido da Câmara insistia muito num
conceito de um sistema nacional de educação, que sempre foi bastante
mais polêmico que a própria idéia de uma lei de educação nacional. Pois
bem, esse conceito não passou. Certamente, os Secretários de Educação
de todo o Brasil, além de outras forças não-govemamentais, tinham
motivos para ter receio de que esse conceito pudesse significar uma
modalidade de intromissão nos assuntos legítimos e nas peculiaridades
dos Estados e municípios. E o que veio no lugar? Veio um sistema
nacional de avaliação.

A lei é extremamente flexível na base e muito estimuladora do
processo. Entretanto, os arts. 8 0 e 90 não nos deixam enganar. A lei
incorpora o verdadeiro sistema nacional de educação em tomo do
conceito de rendimento escolar, cuja competência pertence à União.
Dessa maneira, há flexibilidade na base e no processo e avaliação no
produto. A avaliação é do rendimento escolar, e aqui vou falar como
pesquisador. Jamais vi, na história da educação brasileira, em regimes
democráticos, uma tal concentração de poderes nas mãos da União.
Quando nos reunimos nesta Assembléia, debaixo de uma promoção tão
lúcida, é preciso atentarmos muito bem para o significado dessa avaliação
do rendimento escolar. Se a nova Lei de Diretrizes e Bases está em
processo de implantação, se toda a sociedade organizada em tomo da
educação está convocada, apoios governamentais e não-govemamentais
estão convocados a fazer uma reflexão que implemente as diretrizes
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maiores dessa lei, é preciso fixar bem os olhos em cima dos arts. 80 e 90.
Por quê? A esse eixo vem o contraponto que gostaria de estimular. Há
uma avaliação do rendimento escolar, nas mãos da União, e algumas
questões precisam ser postas. O primeiro contraponto a essa avaliação é
que a Constituição de 1988, ao contrário das outras que adotavam o
federalismo de caráter hierárquico ou de caráter dualista, adotou o
federalismo de caráter de colaboração. Está na mão dos Estados, dos
municípios e da sociedade civil, fazer jus a esse federalismo para que a
avaliação do rendimento escolar como produto não se transforme numa
avaliação única e uniforme, pois ela ofenderia profundamente o
federalismo de colaboração com o qual a Constituição de 1988 pretendeu
estabelecer um diálogo fecundo, de cooperação, entre os três entes
federativos.

A lei sempre incorpora esse contraponto, que é o regime de
colaboração. Esse detalhe - que não é de menos importância - não pode
nos fazer esquecer o caráter da República Federativa do Brasil. Somos
estimulados a uma flexibilidade que deve ser traduzida em experiências
inovadoras, libertas do cartojialismo, do burocratismo, enfim, libertas de
amarras burocráticas que nos impediam de respirar com os próprios
pulmões. Agora esse campo está aberto. Então, se essa riqueza não for
reconhecida e não tiver guarida na avaliação do rendimento escolar, todo
o discurso da qualidade que perpassa a LDB terá sido em vão, pois a
avaliação única, com a qual concordo, pois somos uma nação, um país -
mas jamais uniforme -, não terá sido respeitada.

O Brasil é diverso, é plural e está sendo por essa lei estimulado a criar
caminhos inovadores, abertos, flexíveis. Então, a avaliação, como
produto, sofrerá conseqüências no final do processo. Essas conseqüências
só serão benéficas se no processo de avaliação houver a incorporação
mínima da diversidade do Brasil, mas, sobretudo, da riqueza que a
flexibilidade permite aos estabelecimentos escolares e ao sistema de
ensino criarem à base da maioridade que os educadores galgaram e
conquistaram nesses 20 anos. Caminhos que sejam identificados e,
portanto, reconhecidos pela LDB. Nesse momento é que o discurso da
qualidade que perpassa toda LDB não será um discurso de qualidade que
se equivalha, de um modo reduzido a um quantitativismo mensurável. A
idéia da LDB, quando toca na questão da avaliação, deixa-nos debaixo
dessa tensão entre uma centralização unívoca e uma centralização
federativa por cooperação, por colaboração, em que a riqueza do
processo tem de ser reconhecida no produto.

Existem dois eixos da LDB muito claros. Não podem ser ignorados pelos
educadores e educadoras. Portanto, a implementação dessa LDB
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certamente não será fácil. E do ponto de vista de quem tem
responsabilidades normativas, será bastante difícil. Como faremos a
equivalência se o Rio Grande do Sul não adotar o regime de seriação e a
Bahia adotar o regime de estágios? E, a tradução de 5.562 projetos
pedagógicos, já que este é o número da totalidade dos municípios do
Brasil, como a totalidade dos Estados e do Distrito Federal? Esse é um
dos grandes e um dos maiores desafios que a implantação dessa lei
permite.

Sei que o meu tempo está se esgotando. Esse era o eixo da minha fala
e era o mais importante. Mas gostaria de apontar, nos 4 minutos que me
restam, alguns aspectos virtuosos dessa lei. O capítulo sobre
financiamento é um capítulo virtuoso, desde que seja cumprido. O
dinheiro vai para o caixa do Secretário Municipal de Educação e do
Secretário Estadual de Educação, sem passar pela Fazenda e pelo
Planejamento. Uma burocracia a menos; uma possibilidade a mais. E
mais: o capítulo é muito duro, e a esse respeito deixa de ser flexível,
responsabilizando civil e criminalmente as autoridades que não
repassarem os terços dos recursos destinados à educação, em obediência
ao Capitulo CCXII da Constituição Federal, aos caixas das Secretarias
Municipal e Estadual de Educação.

Essa lei também tem um caráter virtuoso quando se abre ao direito à
diferença. Não há mais a noção de excepcional. Não há mais a noção de
deficiente. Há a noção de portador de necessidade especial. O que
significa que todos nós somos portadores de necessidades. Alguns, por
uma razão ou outra, têm uma especialidade. E é preciso tratar com
carinho essa necessidade especial. Paradoxalmente, nesta semana,
vimos uma das supremas vergonhas deste País, superável até ao
esquartejamento de Tiraderites. Jovens atearem fogo a um representante
das comunidades que receberam os brancos neste País.

Os dois capítulos sobre as comunidades indígenas são bastante
interessantes. De uma maneira ou de outra, embora com alguns defeitos,
a LDB reconhece o caráter de exclusão por que passa a sociedade
brasileira ao instaurar um capitulo de educação de jovens ou adultos.

Pois muito bem, vou encerrando a minha fala. Os senhores e as
senhoras foram convocados para uma tarefa que exige muita maturidade
e muito diálogo. E exige também um despojamento daquilo que nos
caracterizou por longos anos: as amarras e o medo. Essa LDB tem , sim,
um caráter virtuoso quando nos chama a nos despojar do medo à
liberdade. Ela nos chama à liberdade, ainda que tardia.

Somos convocados a isso devido à maioridade dos educadores que
aprenderam duramente, nos 25 a 30 anos para trás.



Está na hora de provarmos que somos capazes de oferecer, por nossa
experiência, por nossa maturidade e pelas marcas que as lutas deixaram
marcado em nós, um padrão de educação que, de nossa parte,
educadores e educadoras, deve procurar não frustrar os objetivos maiores
desta lei.

Entretanto, se somos convocados a nos despojar do medo à liberdade,
somos também convocados a não abrir mão da nossa cidadania crítica e a
não deixar que o caráter imperial de que sempre se revestiu o Executivo
no País, por uma tradição que vem desde Pedro 1, transforme, na prática,
o federalismo de colaboração, tão bem assinalado na Constituição de
1968, num retomo ao federalismo hierárquico, ao federalismo dualista, o
qual queremos ver longe. E somos convocados, como Nação e como
Estado, a cooperar com a rotatividade dos governos, para que eles sejam
capazes de colocar os objetivos maiores da educação, que essa LDB
traduz, no capítulo da Educação da Constituição Federal. E que não
abramos mão da possibilidade que nos está colocada à frente, que é um
enfrentamento e um desafio, com maturidade, com diálogo, para sermos
capazes de implementar neste País, ainda que lentamente, os anseios, as
aspirações e as expectativas de educadores e educadoras, que
batalharam arduamente para que pudéssemos dizer, finalmente, que, no
âmbito da educação, chegamos perto da democratização; estamos cada
vez mais próximos da democratização da educação brasileira. E na
próxima vez que estivermos reunidos para avaliar a implementação da
LDB, em nossos municípios, em nosso Estado e em nossos
estabelecimentos escolares, sejamos capazes de trazer aqui um
depoimento positivo, um depoimento que seja conseqüente, e dizer que
avançamos; avançamos, porque nos despojamos do medo à liberdade e
porque conseguimos implementar projetos viáveis. Queremos conseguir
dizer que, agora, um sistema nacional de avaliação deve nos reconhecer
por nossa competência, deve nos reconhecer pelo caráter inovador, e,
portanto, devemos ser identificados nos processos que avaliarão o
sistema de educação nacional. Que haja o melhor desempenho possível
de todos os que aqui estão e que, certamente, levarão contribuições para
os lugares de onde vieram. Muito obrigado.

Palavras do Secretário João Batista dos
Mares Guia

Prezado Deputado José Maria Barros, Presidente desta sessão e
Presidente da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa, na
pessôa de quem cumprimento a todos os Deputados presentes; estimado
Magnífico Reitor, Prof. Aluísio Pimenta; estimado Prof. Ulysses Panisset,
Presidente do Conselho Estadual de Educação; prezado Prof. Cury;
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prezados educadores presentes, senhoras e senhores, é, sem dúvida, um
privilégio poder participar de um debate, após a conferência do Prof. Cury,
que demonstrou, o tempo inteiro, uma rigorosa acuidade analítica,
controlando seu entusiasmo. Sabemos que, em grande medida, ele é
informalmente co-autor de muitas das contribuições inestimáveis da 1DB,
mas aqui traz a contribuição da sua educação acadêmica crítico-analítica,
contendo, portanto, o entusiasmo que certamente ele tem com boa parte
da LDB.

Chamou a atenção para pontos cruciais, que merecem de nossa parte
uma rigorosa reflexão, para que não tenhamos diante da LDB uma atitude
apenas de pronto entusiasmo e pronta adesão. Até porque as leis não são
eternas.

Agradeço, pessoalmente, por essa contribuição que, felizmente, está
registrada, e, com toda a certeza, cópia do registro televisivo chegará a
todas as nossas escolas para que ali haja uma oportunidade de
reprodução deste debate, e até de se acrescentar a esse debate a reflexão
dos próprios educadores no ambiente das próprias escolas.

Gostaria também, em nome do Governador Eduardo Azeredo, de
registrar aqui agradecimentos aos nossos parceiros pela idéia deste
Seminário e de sua viabilização. A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e nós
todos desejamos que essa cooperação fecunda prossiga por muito tempo.

Quero registrar, também, com muita alegria, a presença entre nós da
direção da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, por
intermédio de seu Presidente, o Secretário de Educação de Betim, Prof.
CarImbos, e de alguns outros dirigentes.

Gostaria de fazer alguns registros. Em primeiro lugar, vejo na arquitetura
da LDB a notável inspiração da Conferência de Jontien, realizada entre 5
e 9 de março de 1990 sob os auspícios do UNICEF, principalmente. Dessa
conferência resultou uma carta de princípios, da qual o Brasil é um dos
quase 160 países signatários.

O documento de Jontien parece-me estar conceitualmente inspirando a
arquitetura da LOB. Ele fixa alguns princípios fundamentais que podem
parecer óbvios se considerados na sua individualidade, mas tem o grande
mérito de chamar a atenção para o fato de que a implementação coerente
e conseqüente de cada um desses princípios está na simultaneidade, ou
seja, na implementação de todos ao mesmo tempo: universalidade,
qualidade do ensino, avaliação sistêmica da aprendizagem, autonomia de
gestão, a um só tempo gerencial e sobretudo pedagógica, envolvimento
da família, contribuição da sociedade, no que couber, e compromisso da
escola, muito mais do que com o ingresso, com o regresso e a
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permanência, com o sucesso do aluno. Esses são os princípios
inspiradores do documento de Jontien, e eu vejo todos eles consignados
aqui na LDB. Então, começo por um registro mais na linha, por assim
dizer, do entusiasmo.

O segundo registro para o qual o Prof. Cury chamou a atenção é quanto
a um dos eixos virtuosos, o financiamento. Ê muito comum, na nossa
tradição cultural, nos contentarmos com um discurso de intenções gerais e
generosas. Embora em alguns aspectos tenha o pecado da intenção geral
e generosa, como, por exemplo, em todo o capítulo que trata do ensino
médio, que a meu juízo é certamente equivocado, é um capítulo inócuo -
porque, rigorosamente, nada acrescenta à reflexão sobre ensino médio -,
a LDB traz uma questão fundamental ao fixar princípios, ao descrever
objetivos e fixar exigências. Ela, em algum momento, diz como fazê-lo.
Claro que ela não pode estender-se sobre o como fazê-lo, porque não é
uma lei de caráter específico e, portanto, auto-regulamentável. Como já
foi dito, é uma lei que requer regulamentações, com flexibilidade e
cuidados, mas, pelo menos, traz uma qualificação do princípio geral da
Constituição de 1988 que estabelece a obrigatoriedade de Estados e
municípios investirem o mínimo de 25% de suas receitas correntes no
ensino em geral.

Isso agora vem com qualificações que começam a dizer como. E como
todos nós sabemos que a Lei de Criação do Fundo de Valorização do
Magistério e do Ensino Fundamental é uma derivação e, de certo modo,
uma regulamentação da própria LDB, porque aprofunda no detalhamento
de como é que se faz o investimento de modo rigoroso, criterioso e com
qualidade, temos, portanto, uma inovação.

Uma terceira qualificação que gostaria de registrar, para comentar mais
descritivamente adiante, é que, quando a lei chama a atenção para uma
questão - a meu juízo - crucial, quando fala da cooperação ou da
colaboração educacional entre os Estados federados e os municípios,
mais especificamente no contexto de cada Estado e cada município,
chamo a atenção para um papel que deve ser assumido pelas Secretarias
de Estado de Educação, que é o de coordenar essa cooperação e não o
de determinar o seu curso e o de ultrapassar a autonomia relativa que os
municípios obviamente detêm, conforme a Constituição, devendo
preservá-la na implementação dessa lei. Chama-se a atenção para a
atribuição nova para as Secretarias de Estado de Educação como
responsáveis pelo sistema de educação, no âmbito do Estado, para
coordenar essa cooperação. Ela é qualificada no texto da lei como uma
exigência superior. Muito mais além da questão da universalização do
acesso e muito mais além, inclusive, do reconhecimento dos mais
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desiguais entre os desiguais, apontando um pouco na linha da eqüidade -
um pouco, mas já apontando -, é a exigência de educação para todos,
mas com qualidade. Parece-me ser uma espécie de imperativo categórico
do princípio geral da colaboração ou da coordenação.

A LDB, com efeito, traz as virtudes apontadas pelo Prof. Cury, e imagino
que ele apontaria algumas outras, não fosse a exigüidade de tempo. Eu
me permitiria, sem a pretensão de complementar, apontar algumas outras
virtudes que a LDB nos apresenta. Em primeiro lugar, a ênfase na
qualidade do ensino. Quando a ênfase é fixada na qualidade do ensino,
chamo a atenção para, pelo menos, três aspectos que me parecem
cruciais - aqui, estamos obviamente levando em conta a nossa própria
experiência, que vem sendo implementada em Minas Gerais desde o ano
de 1991. O primeiro aspecto crucial é a capacitação continuada dos
profissionais do ensino, se possível e de preferência, no próprio ambiente
escolar, estabelecendo até a possibilidade da liberação de tempo - em
alguns países, isso tem um nome especifico - para que o professor possa
participar de ciclos regulares de aperfeiçoamento, inclusive fora do
ambiente de serviço. Seria muito melhor se esse tipo de postulado
pudesse substituir aquele princípio de direito que temos no Direito
Administrativo, que é o instituto das férias-prêmio. Por que não
transformar as férias-prêmio, no caso do magistério, em período sabático?
Obviamente, acumular as duas coisas é impossível, porque aí a lei teria
que dizer como financiaria isso. Certamente, sobre isso o legislador não
pensou, não calculou e não vai dizer a ninguém dos Poderes Executivos
onde é que serão obtidos os recursos para financiar.

Um segundo aspecto que merece atenção, embora com as ressalvas já
apresentadas pelo Cury, e eu mesmo gostaria de fazer uma ressalva à
ressalva do Prof. Cury, é a questão da exigência de que se faça a
avaliação externa sistêmica da aprendizagem dos alunos.

Também não tenho dúvida de que o fato de o Ministério da Educação
atribuir-se papel de ser a primeira e a última palavra no que diz respeito à
avaliação, especialmente no caso das universidades - porque no caso dos
sistemas não universitários a flexibilidade está mais bem assegurada -,
embora a expressão "em cooperação com" seja algo, digamos, movediço,
gelatinoso e impreciso, mas o simples tato, repito, de a legislação
introduzir a exigência sistêmica da avaliação de aprendizagem é muito
mais do que um simples tato. Diria que é uma inflexão no modo de pensar
e fazer educação no Brasil.

Permito-me um registro não a título de divergência, mas apenas para
tentar qualificar o mérito da avaliação, mesmo quando feita com viés
quantitativista. Mil vezes preferível que pratiquemos uma avaliação com
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viés quantitativista, desde que sistêmica, transparente e comunicada às
comunidades escolares, a não termos avaliação alguma.

Chamo a atenção para isso, porque a avaliação quantitativista gera
polêmica em todos os lugares onde é implementada, mas a polêmica seria
mais bem desenvolvida se todos pudessem conhecer o grande mérito que
é a inovação de se introduzir o sistema de avaliação.

Parece-me que não seria lícito problematizar ou questionar "a priori" -
não é isso que fez o Prof. Cury - um sistema de avaliação que pode vir a
ter um viés quantitativista, sem antes aprender com quem fez e faz, sem
antes conhecer e reconhecer as virtudes desse sistema de avaliação, por
contraste, com nenhuma outra avaliação.

Como exemplo, temos o caso de Minas Gerais, que, depois de seis anos
de experiência continuada, está formulando a crítica de sua própria
experiência, mas sem anulá-la, ao fazer uma crítica em espiral, que
mantém a experiência acumulada, reconhece as virtudes do que é feito,
mas reconhecendo que é preciso superar. Isso ocorre agora quando
estamos tratando de introduzir o PAR, a avaliação que corre o risco de
ser, por assim dizer, estática, que retrata de maneira congelada um
momento da educação, sem conseguir dar conta do processo, e para isso
estamos agora começando a introduzir o monitoramento sistêmico da
qualidade de ensino na escola e no sistema como um todo.

É dificílimo porque o monitoramento é uma avaliação continuada de
todo o processo, em todos os seus aspectos, e as avaliações sistêmicas
de caráter algo mais quantitativista seriam como momentos mais
estáticos, com pouco dinamismo e pouco a dizer sobre os processos e
sobre os ingredientes mais qualitativos desse próprio processo.

Como quer que seja, é uma inovação e dependerá muito da nossa
competência, do nosso talento, do nosso discemimento crítico, da nossa
capacidade analítica de distinguir problemas em meio a virtudes, para se
fazer bem essa inovação, e, portanto, de sabermos, no contexto, toda a
autonomia que temos e de introduzirmos adequadamente sistemas de
avaliação, sempre com o concurso das escolas.

Um terceiro elemento que me parece inspirador é a referência, como
exigência, da criação de um plano de carreira, de valorização do pessoal
do magistério, centrado no mérito e na avaliação de desempenho. Isso
certamente inaugurará uma nova tradição de avaliação em nosso sistema
educacional. Não é parte da nossa tradição. Existem as referências gerais
e generosas, quando avaliamos em concreto os planos de carreira. Vide,
por exemplo, o plano de carreira do pessoal do magistério no Estado de
Minas Gerais. Não é um plano de carreira, é carreirismo, corporativismo e
burocratismo puro, pois o principio inspirador é: basta estar
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biologicamente vivo para ganhar todos os prêmios, independente de
merecê-los.	 -

Isso não é culpa do educador. E irresponsabilidade de quem pensou,
fez, sancionou, implementou e o manteve ao longo do tempo. É
irresponsabilidade nossa, que ainda não conseguimos mudar. E vamos
esperar a inestimável colaboração desta Assembléia Legislativa para que
possamos, dentro deste ano, como exige a LDB e a lei de criação do
fundo, criarmos um verdadeiro plano de carreira, que valorize na essência
o nosso profissional do magistério.

Isso poderá resultar até numa enorme disputa política e corporativa.
Mas vai ser muito bom para a sociedade de Minas Gerais, para cada

cidadão e para os educadores, um debate público, explícito, aberto sobre
o que se entende, afinal de contas, por valorização do magistério e do seu
correspondente plano de carreira.

Outro aspecto que está na coleção das virtudes, que não são muitas,
mas também não são poucas, diz respeito aos Capítulos XII, XIII, XIV e
XV, sobre gestão democrática e participação.

Aqui, os conceitos de democracia, gestão democrática e participação
podem ser sintetizados no conceito-chave de autonomia de gestão.
Falamos disso com um certo entusiasmo, porque vemos naquilo que está
explicitado na LDB um parentesco formidável com a legislação votada
nesta Assembléia, em junho e julho de 1991, que introduziu a seleção
competitiva interna como modo de escolha dos diretores das escolas e
que, ao mesmo tempo, validou o sistema descentralizado de gestão
participativa, tão celebrado em todas as nossas escolas, porque todos os
exames feitos mostram uma correlação formidavelmente positiva entre
gestão participativa e autonomia de escola e melhoria da qualidade do
ensino.

Não estou propondo que o simples fato de se instaurar a gestão
participativa com autonomia de escola seja um corolário que produza, por
sua própria força, a qualidade do ensino. Isto não é verdadeiro. Eu diria
que o corolário é exatamente o oposto. Não alcançaremos qualidade do
ensino se não houver o sistema de gestão participativa e autonomia de
escola. Repito: o simples fato de termos autonomia e gestão participativa
não nos autoriza a afirmar que se estará produzindo qualidade de ensino.

Nessa coleção de quatro artigos está uma síntese, a meu juízo muito
bem feita, da questão de gestão, participação e autonomia. Aqui se fala -
e o Prof. Cury salientou como essencial - em autonomia da escola para
elaborar e implementar o seu próprio projeto pedagógico.

Claro que esta questão de autonomia traz consigo a velha, clássica,
nobre e desejável discussão, que será sempre uma discussão, pois nunca
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chegaremos a um ponto final, que é autonomia versus" soberania. Se
autonomia de cada escola fosse soberania de gestão, estaríamos com isso
num conceito hiperliberal e hiperanárquico, que os ingleses
experimentaram e começam a voltar atrás, implodindo, em nome da
autonomia transformada em soberania, o próprio princípio de
coordenação, de cooperação, de colaboração e de organização sistêmica.

Portanto, quando se introduz a idéia de autonomia, está-se introduzindo
no sistema inteiro uma tensão, e uma tensão bem-vinda, porque quebra
as possibilidades do sistema se auto-referenciar na cúpula, quebra as
possibilidades do sistema tomar-se um poder arbitrário, tecnocrático ou
autoritário. Portanto, agora existe uma redistribuição de poderes, inclusive
no aspecto financeiro, como já foi aqui sublinhado.

Aqui se fala de autonomia pedagógica, de projeto pedagógico, de
autonomia de gestão, no sentido financeiro e administrativo, mas também
se fala em autonomia de compromissos, envolvendo a participação da
comunidade, no sentido de a escola assegurar o direito que as
comunidades têm de acesso a uma educação universalista, pelo lado da
oferta, e com qualidade de ensino.

Portanto, isso aqui representa um clamor para que sejamos
competentes e eficazes de um lado, no aspecto da questão "stricto sensu°,
mas sobretudo para que saibamos implementar em nossas escolas
educação com qualidade do ensino.

Ao lado do contexto de autonomia, chamo a atenção para o aspecto da
participação, e, no aspecto da participação, para a dimensão de valores,
que tem tudo a ver com esse trágico, entristecedor e vergonhoso episódio,
já citado, envolvendo o holocausto de um índio. Duplamente trágico o fato
em si e o fato de ter sido praticado por jovens. Sena trágico praticado por
qualquer um, mas especialmente doloroso quando praticado por jovens.

O contexto da gestão participativa e democrática recoloca para nós uma
velha discussão inaugurada pelos gregos: a virtude se ensina ou se
vivencia? Na vivência se pratica, e na vivência e na prática se racionaliza
e se apreende como razão. Mas, ao vivenciar e praticar, se intemaliza
como valor. Essa discussão está aqui. Não desse modo, mas está aqui
presente, porque, se praticamos com autoridade, hierarquia, ordem,
objetivo, processo, validação do processo, responsabilidades alocadas e
distribuídas, metas a se alcançarem, avaliação, prestação de contas, tudo
isso num contexto de pluralidade, de respeito à diferença, de participação,
de valorização do outro, o pai, a mãe, a família, o padre, o pastor, a
comunidade de líderes envolvidos no contexto da vida escolar, o que
estamos fazendo em ato? Democracia, participação, respeito pelo outro,
solidariedade, compartilhamento, aprendizado, aprender a aprender,
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corresponsabilidade, ética, vivência de valores, e assim por diante.

Não creio mais, como acreditei - e não me arrependo de ter acreditado,
porque nós nos superamos - que faremos revoluções heróicas. Acredito
muito mais numa revolução em processo, através das revoluções
microscópicas, estas capilarizadas, que a mídia não vê, que no dia-a-dia
não percebemos, mas estão acontecendo, como é esse processo de
gestão escolar de autonomia da escola. Isso constitui o nós, isso cria uma
nação, isso constitui um povo com um novo espírito, no sentido do
compartilhamento e da vivência desses valores. E coloca limites, ainda
mais hoje.

Não diria que a família nuclear está em crise, mas há uma tendência
pragmática das famílias em atribuir às escolas papéis que as escolas
poderiam e devem mesmo assumir, desde que •as famílias,
preliminarmente, os assumissem. Se esse é o desafio, bem-vinda essa
regulamentação, que agora a todos obriga vinculatoriamente, em todo o
território nacional, a praticar esse sistema de gestão.

Feitos esses registros, finalizando, gostaria de fazer alguns comentários
críticos, na linha do meu desencanto com a LDB. Já fiz um registro do que
considero inócuo. A Seção IV, relativa ao ensino médio, é um truísmo. Se
aqui não estivesse, não perderíamos nem ganharíamos. Se aqui está, de
igual maneira não perdemos nem ganhamos. Parece-me inócua.

As minhas preocupações estão muito mais no que se refere ao Título 6,
Dos Profissionais da Educação e, de modo muito específico, os arts. 62 e
seguintes, até o art. 67. Parece-me que aí a legislação se excede e, ao
invés de fixar-se em bases ou diretrizes gerais, começa a empreender
pelo caminho tortuoso das especificações que só vão gerar problemas.
Por exemplo: se se falou anteriormente em qualidade de ensino e aqueles
imperativos sem os quais não há qualidade de ensino, se se falou em
coordenação sistêmica em regime de cooperação, visando à qualidade do
ensino, entre o Estado e o município, em autonomia de gestão e projeto
pedagógico, e assim por diante, há o art. 62, que assim nos diz: "A
formação de docentes para atuar na educação básica compreendida como
ciclo de educação infantil até o ensino médio." Esse é um conceito muito
interessante. Continuo sem entender, por que tanta fixação em que a
prioridade das prioridades seja o ensino fundamental. O Prof. Aluísio
Pimenta, em artigo recente, chamou a atenção para a importância da
crucial exigência de qualidade no ensino médio. Como se fosse uma
concessão dos poderes públicos outorgar à cidadania o ensino médio,
embora isso implique custos adicionais, que são um verdadeiro problema
gerencial. Hoje não se concebe mais que os sistemas não operem, pelo
menos os estaduais, à luz da nova LDB, a oferta com qualidade do ensino
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médio.

Assim está redigido na lei: "A formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura de
graduação plena..." Ora, por que brigar com os fatos? Acabo de ler
estudos de análise comparada sobre a formação de professores para
séries iniciais do curso correspondente ao ensino fundamental mostrando
que não há nenhuma evidência empírica quanto ao melhor ou pior
desempenho do professor no processo de alfabetização, se ele tem ou
não graduação universitária. Onde está a evidência empírica de que isso é
necessariamente verdadeiro? É lógico que todos desejam que os nossos
professores tenham a graduação universitária.

Aqui, vejo alguns problemas que chamo de briga com os fatos. Não é só
no Brasil ou na América Latina que isso acontece. Digam-me em que país
da Europa, nas escolas públicas, os professores de química, física,
biologia e matemática são habilitados em nível superior e o seu ingresso
como professor tem como exigência básica a habilitação universitária?
Onde é que se dispensa o concurso acadêmico, embora nas Disposições
Gerais e Transitórias da Constituição Federal se fale dessa possibilidade,
mas esse ponto continua relegado na legislação, e a esse profissional até
é reservado menor salário. Tiremos, hoje, das nossas escolas, ou das
escolas dos Estados Unidos e da Espanha, o concurso dos acadêmicos
que estão em processo de formação e lecionam química, física, biologia e
matemática e o que veremos no dia seguinte? Há, pois, uma
inconsistência e uma insuficiência entre as demandas do sistema de
ensino, a que chamaremos de básico, e a capacidade das universidades
de ofertarem os profissionais em número adequado. Será que esse é o
dilema? O dilema não residiria na oferta e na qualificação, ao invés de no
crescimento e na demanda, sob o impulso da universalização?

Não sou especialista, mas tenho vivência universitária. Pergunto, então,
por que, pelo lado da oferta, não se repensa o modo de formação dos
professores? Até que ponto o art. 62 não representa cartorialismo ou
corporativismo universitário? Quando a lei diz, em ponto anterior, que as
universidades deverão aproveitar, de maneira criativa, a sua ociosidade
no turno noturno, por que não repensamos a formação dos professores de
física, química, biologia e matemática e outras disciplinas como história,
geografia, línguas portuguesa e inglesa, em cursos específicos com
duração de dois anos, podendo o professor que tiver vocação universitária
e acadêmica para investigação e análise aprofundar seus estudos, mas
que - o sistema básico seja adequadamente suprido com maior
flexibilidade. E mais: onde é que está a evidência empírica - sem
nenhuma pretensão de desqualificar a boa pedagogia, pela qual todos nós
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temos o maior zelo - que demonstre que o titular de licenciatura plena é
mais virtuoso que o titular de licenciatura curta, ou mesmo que o não-
titular de licenciatura curta? Onde está a evidência empírica disso? Não
conheço nenhuma pesquisa que registre a evidência de que, tendo tal
curso, necessariamente, esse professor terá desempenho melhor do que o
outro. Isso tudo, a meu juízo, tem a ver com os artigos que se seguem,
quando se mantêm, nos casos específicos dos cursos de Pedagogia, a
formação com a distinção - que denomino de tradicionalista - do
orientador, do supervisor e do inspetor. Se já havia uma crise existencial
no próprio currículo das faculdades de pedagogia, na vivência dessas
faculdades, entre os seus egressos e na prática do dia-a-dia das escolas, a
LDB, nesse aspecto, cedeu ao canto da sereia do tradicionalismo ou do
cartorialismo. Manteve uma distinção que, pelo menos do ponto de vista
da nossa vivência de escola no dia-a-dia, já não corresponde mais às
exigências contemporâneas. Apenas a' título de uma hipótese geral de
trabalho, pergunto: qual seria, hoje, o papel do pedagogo nas escolas?
Não vou discutir se ele deveria passar cinco anos dentro da sala de aula
para depois ter uma coordenação pedagógica relativa a quem está dentro
da sala, como era antes, mas, infelizmente, deixou de ser. Mas não
deveria ele, como pedagogo, estar qualificado para ter um papel central
na elaboração de projetos pedagógicos da escola? Não deveria ter um
papel central para entender o que é a avaliação sistêmica de desempenho
do aluno, inclusive com uma visão crítica do quantitativismo, para
melhorar nos aspectos qualitativos? Não deveria ele ter um papel
importante na captação e na organização das demandas, por qualificação
docente, no próprio processo de trabalho? Não vejo aqui nada que
estimule essa reflexão, essa requalificação. Vejo aqui um tributo ao
cartorialismo, e as faculdades de pedagogia, todas, vão continuar em crise
existencial, pois vivem num mundo e as escolas vivem em outro. Esse é
um tato empírico da vida atual.

Por último, gostaria, a título indicativo, de dizer que, na linha do que
chamamos aqui de cooperação com a Coordenação do Sistema Estadual -
não "sobre", mas "com" -, e com o consentimento dos sistemas
municipais, tivemos ontem uma reunião com a direção estadual da
UNDIME. Começamos a trabalhar com hipóteses e com consensos a
respeito do curso dessa cooperação. Já é consenso entre nós que
deveríamos trabalhar agora visando â organização de um plano decenal, o
que .é uma exigência da LDB. Se a União vai fazê-lo, na linha de não
permitirmos um centralismo excessivo em Brasília, temos de nos
antecipar. Mas, no âmbito territorial do município, devemos elaborar
planos municipais de educação. Não são planos da Prefeitura nem do
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Estado, mas planos de cooperação, contendo todas as exigências contidas
na LDB.

Obviamente, com o apoio e o estímulo - que sei que não faltarão - do
Conselho Estadual de Educação, devemos fazer a criação, que se está
tornando imperiosa, de conselhos municipais de educação, com a
participação do Governo, da sociedade civil e de educadores, porque, em
mais de 450 municípios de Minas Gerais, a Secretaria Municipal da
Educação é um mero órgão municipal: o Secretário ou o dirigente do
órgão municipal - permitam-me usar a expressão - é, infelizmente,
qualquer um. E esse infeliz "qualquer um não tem equipe. Não há
estatística educacional e não há ninguém dedicado a trabalhar a
cooperação e, muito menos, a qualidade do ensino.

Nessa mesma direção, vamos trabalhar, em conjunto, programas de
cooperação, visando à capacitação de professores, diretores e vice-
diretores, à avaliação da apreiglizagem de alunos, à questão nucleação
rural e à alfabetização de jovens e adultos. E aí colocamos como uma das
possibilidades- exigência da Lei do Fundo - a eventual municipalização.
Chamo a atenção para o fato de que, às vezes, se entende que a LDB ou
a Lei do Fundo são leis de municipalização. Nada mais equivocado.
Chegamos, inclusive, a discutir a possibilidade de uma revisão da lei que
diz respeito a salário-educação. Se agora é exigência, conforme a LDB,
que os sistemas estaduais, com prioridade, organizem e ofereçam o
ensino médio, como é que vamos organizar e oferecer o ensino médio
para todos, se o recurso da cota estadual do salário-educação é especifico
para o ensino fundamental e não há como financiar a merenda escolar e o
livro didático para o aluno do ensino médio, padrões básicos para escolas
de ensino médio e a infra-estrutura das escolas de ensino médio? De onde
virá esse dinheiro? Não há hipótese, mesmo que melhoremos a eficácia,
eliminando a repetência e a evasão como ingredientes indicadores de
qualidades - indicadores não-definitivos, mas indicadores -, mesmo que
maximizemos nossa cooperação para que todos os municípios assumam
as responsabilidades conforme a lei, porque muitos estão aquém dessas
responsabilidades. Como fazer isso? Chegamos a desenhar uma hipótese,
que vou levar ao CONSEDE, que se reunirá no Rio Grande do Sul na
metade do mês de maio: por que não 30%, 25% ou 20% da cota estadual
do salário-educação ser destinada para o custeio do ensino médio, já que
não há nenhuma provisão nesse sentido? Além disso, ressalvar uma
parcela desses recursos para macropoliticas de cooperação na linha de
qualidade do ensino. E o restante, em tomo de 50% ou 60%, seria
redistribuído entre a Secretaria da Educação e os sistemas municipais,
conforme o número de alunos e desde que o município tenha cumprido a
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LDB e a Lei do Fundo. Começamos a discutir isso ontem. Parece-me que
é uma coisa altamente promissora, porque a Secretaria não quer ter o
monopólio da cota estadual do salário-educação. Para ta é preciso que
os municípios assumam suas responsabilidades, qi se repense
imediatamente como são e de onde virão os recursos i ara financiar a
prodigiosa expansão do ensino médio, que já começa i acontecer no
nosso Pais.

Palavras do Sr. Ulysses de Oliveira Panisset
Ilustre Presidente desta Mesa, Deputado José Maria Barros, nobres

colegas educadores, componentes da Mesa, demais presentes, nós, do
Conselho Estadual de Educação, não viemos a este encontro para falar.
Viemos para ouvir e para aprender. Em hora muito feliz, os conselheiros
daquele colegiado propuseram um encontro desdobrado em três etapas. A
primeira acontece neste momento. A segunda acontecerá em sete
cidades-pólos, com um retomo aqui numa terceira etapa. Caberá ao
Conselho Estadual de Educação o estabelecimento de normas que
esclareçam e complementem a nova LDB. Cabendo-lhe essa
responsabilidade, ele não quer e não deve fazê-lo de cima para baixo,
mas precisa fazê-lo a partir de uma audiência daqueles que estão nas
trincheiras da educação e que, portanto, a realizam dentro das escolas,
nos sistemas administrativos, porque sabem onde se lhes apertam os
calos. Por isso, minha palavra é muito breve. Gostaria de congratular-me
com a egrégia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e com a
Secretaria da Educação, que, juntamente com o Conselho Estadual de
Educação, viabilizaram este encontro, e testemunhar minha alegria e meu
entusiasmo com a freqüência, com o atendimento, com a adesão a este
momento tão importante para a educação em Minas Gerais. Observava,
enquanto falavam os nossos dois conferencistas, a atenção, o zelo, o
cuidado, o entusiasmo com que cada um acompanhava as palavras aqui
ditas. E vi uma coisa curiosa: cada um, com lápis e papel na mão,
anotando, registrando, para que o desdobramento deste momento venha a
acontecer com a contribuição do que aqui está sendo dito. A minha
palavra, portanto, é de agradecimento à Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, na pessoa do Deputado Romeu Queiroz, ao Presidente da
Comissão de Educação, Deputado José Maria Barros, â Secretaria da
Educação, por meio de seu Secretário, Dr. João Batista dos Mares Guia, e
àqueles que, sensíveis à idéia e ao espírito que está presidindo este
encontro, aqui vieram para trazer sua participação, seu apoio, sua
colaboração, com sugestões e trabalhos que se desenvolverão ao longo
dos encontros regionais.

Ainda há pouco, ao dar entrevista para um canal de televisão, disse que
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no meu longo caminho pela educação nunca tinha ouvido falar tanto sobre
educação como se tem falado hoje no Brasil. Isso faz nascer em mim uma
esperança enorme de que comecemos a criar novos rumos no sentido de
resgatar, de redimir o Brasil das falhas que tem enfrentado nesse setor tão
importante que é a educação.

Palavras do Sr. Aluísio Pimenta
Sr. Presidente, apesar de estarem dispensadas as saudações

protocolares, gostaria de registrar a presença da ProF. Ana Coroaci, que
engrandece esta Assembléia.

No meu modo de entender, essa lei tem 20% de defeitos e 80% de
qualidades. É uma lei muito boa. No entanto, para que ela seja efetiva,
depende de todos nós aqui presentes e de todos os que estão lá fora
também. Ela foi feita para um pais unitário, quando ele ainda era colônia.
Fui companheiro de Darcy Ribeiro no exílio por muitos anos e vivemos em
muitos países unitários como, por exemplo, o Chile.

Como professor há 53 anos, inclusive nos 17 anos em que fui obrigado a
ficar fora do Brasil, tive uma grande alegria ao ver a introdução do ensino
infantil como básico, oficial e obrigatório. Aquele espetáculo terrível a que
assistimos em Brasília ocorreu devido à existência de guetos no Brasil.
Meus netos têm acesso à escola infantil, mas grande parte das crianças
não tem. Então, considero que a educação infantil é o ponto positivo
dessa lei, ou seja, a obrigatoriedade da creche para as crianças de até 3
anos e da pré-escola para as crianças de 4 a 6 anos. Essa é a chave da
democracia. Foi isso o que vi nos 17 anos em que estive fora do País. E a
maneira de acabarmos com a discriminação que há no Brasil. Podemos
contar nos dedos quantos professores negros temos presentes aqui. Isso
porque eles não tiveram essa educação infantil capaz de socializá-los, não
tiveram a creche capaz de lhes dar condições de alimentação, de carinho,
etc. Então, qualidade é uma educação que vai à sociedade e que vai fazer
deste País uma democracia que, lamentavelmente, ainda não somos.

Essa foi minha grande alegria. E é preciso contar, não só a nós,
professores, mas aos pais, aos avós, aos sindicatos, para que exijam esse
direito. Quase ninguém está falando em educação infantil, mas é preciso
falar, insistir nela, fazê-la realmente obrigatória.

Não posso ultrapassar os dois minutos que me faltam, mas gostaria
também de dizer: não façamos um dualismo entre educação básica e
educação superior. Elas são irmãs, são companheiras. Não façamos essa
tolice que nos está sendo impingida por organismo nacional de
financiamento, que obriga a América Latina a querer uma educação
secundária. O Estado de Minas está fazendo uma educação básica muito
boa. Vamos aplaudir, mas separá-la do ensino superior, que não podemos
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desmoralizar, como está acontecendo por imposição lá de fora. E falo isso
com autoridade, porque trabalhei em organismo internacional.

Tinha muitas outras coisas para falar, mas não vou tomar o tempo
porque não quero ser antidemocrático. Creio que a LDB tem dois pontos,
além desses fundamentais. E a presença da comunidade. Quando falo de
um país unitário, estou demonstrando o meu medo com relação aos
consultores jurídicos, à burocracia, que pode nos impedir de atuar e de ser
professores, de mudar a cultura da educação neste País, que é uma
educação medida por "horas-nádegas". Desculpem-me a expressão, mas
o que quero saber é se a pessoa aprendeu, quero saber se ela tem
condições de crescer humanamente, para evitar esse espetáculo terrível
com a justificação de que não se queda matar um indígena, mas um
mendigo.

Vou resumir, mas penso que essa questão é fundamental. Ao lado de
todos os que estão aqui, temos que levar a LDB à população, que dela
ainda não tomou conhecimento. E por quê? Porque não tem condições de
chegar a ela. E a universidade começou o trabalho de levar essa lei aos
sindicatos, aos pais e aos avós. E esse professorado tão bom que está
aqui vai, evidentemente, ajudar a todos nós. As pessoas precisam
conhecer os seus direitos, o direito à educação básica, à educação média,
como disse o Secretário João Batista. Temos que olhar para a educação.
Ela nos permite ser mais flexíveis e, nesse ensinar e aprender, transmitir
isso à sociedade, àqueles que não tiveram o direito, que não conseguiram
o direito de estar hoje na universidade, assim como a mulher brasileira. No
meu tempo, há 55 anos, não tínhamos nenhuma mulher estudando Física,
Química ou Matemática. O Professor João Batista dos Mares Guia, meu
companheiro também de exílio, que era estudante secundário quando eu
era Reitor da Universidade Federal, é um homem de muita seriedade.

Temos de fazer dessa lei, como disse o Professor Cury, uma lei flexível.
Quando ele falava sobre a formação em nível superior do professor de 10
grau, creio, meu caro amigo João Batista, que o companheiro não está
muito bem informado. Para explicar porque acho que ele não está bem
informado vou dar um exemplo muito objetivo. Meu filho caçula fez o l
ano da escola primária em Londres, e seu professor, que era PHD,
ganhava 80% do que ganha um professor universitário. Aí é que está a
questão. Então, temos de levantar o nível. Dizem que o erário não
agüenta. Não estou falando tudo isso sem pensar. Sei das dificuldades do
erário do Estado de Minas Gerais e de São Paulo, mas temos de dar
possibilidades exatamente aos professores do ? grau e da pré-escola.
Não sei se estou enganado, mas vi em todos esses países, na França, por
exemplo, que a grande maioria dos professores é de nível superior.
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Quanto ao ensino secundário, meu caro João Batista, sei que você é um

grande conhecedor do assunto e eu o admiro muito, mas quando falou da
possibilidade de um engenheiro, de um médico ou de um advogado ir para
o magistério der grau, isso é o que acontece, por exemplo, na Inglaterra.
Mas, em primeiro lugar, eles fazem uma seleção. Então, se um médico
quer ser professor de Biologia no 20 grau, por que não? Eles fazem uma
avaliação de seus conhecimentos de Biologia, como acontece com os
outros, e depois ele vai cursar a faculdade de educação. Na Faculdade de
Educação da Universidade de Londres, por exemplo, ele fica por três
anos, para ser professor secundário. Portanto, acho que precisamos
pensar mais sobre isso.

Para terminar, ontem ou anteontem, depois dos decretos sobre o ensino,
saiu um decreto do Presidente da República sobre o ensino pós-
secundário. Esse ensino é importantíssimo. É claro que, nos próximos
cinco anos, não teremos ninguém que vá para a força de trabalho sem o
ensino secundário terminado, mas temos de dar alternativas para o ensino
secundário. A primeira alternativa é que a pessoa vá para uma empresa,
assim como na Inglaterra e nos Estados Unidos, que é obrigada a lhe dar
uma formação; outra, é que ela vá para uma escola técnica, com uma boa
formação, ou para cursos curtos. Mas, de qualquer forma, se não houver
um diálogo muito grande entre a Secretaria da Educação e a
Universidade, a coisa vai ser um desastre. E por quê? Aqui em Minas,
tentou-se uma experiência dessa... Se não conseguirmos levar adiante
uma experiência dessa, vai acontecer o que aconteceu quando eu era
Reitor da Federal e a PUC criou a chamada Engenharia de Operação, que
não foi adiante porque não se discutiu com a sociedade e com os alunos.

Termino dizendo a vocês que eu, que neste ano completo 72 anos de
vida, nunca vi nada que fosse feito autoritariamente. Nada! Se não houver
a participação da sociedade, se não houver a participação dos professores
e dos Diretores, as coisas não darão certo. Desculpem-me a imprudência,
mas, evidentemente, tive uma enorme alegria em ouvir o Prof. Cury e o
João Batista. A você, Presidente, dou os parabéns. Dou os parabéns à
Assembléia pelo espetáculo de democracia que nos dá, neste momento.
Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado José Maria Barros) - Neste instante,

daremos início à fase de debates, que transcorrerá num prazo de 30
minutos. A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos conferencistas. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o
debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
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identifiquem sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 2 minutos para
apresentar sua intervenção.

Esta Presidência solicita aos participantes que encaminhem
primeiramente as perguntas ao Prof. Carlos Roberto Jamil Cury, uma vez
que ele terá de se retirar dentro de alguns instantes a fim de comparecer a
compromisso assumido anteriormente.

Debates
O Sr. Presidente - (- Lê:) "Prof. Jarnil Cury, como se fará a articulação

entre o bom-senso e a interpretação da lei quando há tanto conflito entre a
autoridade que pode interferir e os que têm de obedecer?" Solicito aos
participantes que se identifiquem quando formularem as perguntas.

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Sobre essa pergunta, gostaria de
dizer que compete a nós, através de nossas práticas educativas, de
nossos projetos educacionais, nos oferecermos como paradigmáticos de
uma educação viável e por vezes até alternativa ao oficialismo, para nos
credenciarmos cada vez mais como interlocutores iguais de um Executivo,
sobretudo federal, que carrega sobre si uma tradição imperial.

Acho que o desafio da implementação desta lei é não sermos apenas
reativos a ela, mas sim pró-ativos. Em que momento o professorado foi
mais pró-ativo? Quando ele não se despedaçou, quando não se
fragmentou. Foi conseguida urna mobilização muito grande para destruir o
autoritarismo. É preciso não perder as energias, a força, quando se tenta
pavimentar a construção da democracia. Esse é o desafio geral, político.
Não é apenas da educação, é da sociedade civil brasileira como um todo.

Ora, a construção da democracia é difícil, é polêmica, é disputada.
Dessa maneira, acho que apenas na organização, no apelo ao projeto
pedagógico e nas possibilidades que a lei permite é que nós construiremos
um perfil pelo qual seremos reconhecidos como parceiros iguais e
legítimos para disputarmos com os próprios Executivos - eu com o
Executivo Federal - um lugar que nos coloque como iguais e não apenas
como reativos a medidas que venham de cima para baixo.

O Sr. Presidente - A segunda pergunta, dirigida ao Sr. Jamil Cury, é de
Janine Martins de Castro Santos, da Superintendência Regional de Ensino
de Uberlândia. Pergunta: "Como se dará o cumprimento do parágrafo
único do art. 39? O aluno matriculado, ou egresso do ensino fundamental
médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto,
contará com a possibilidade de acesso à educação profissional?".

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Anteontem saiu decreto da
Presidência da República a respeito do ensino profissional. Gostaria de
dizer, a propósito dessa pergunta, que a LDB foi construída em
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consonância - podemos discordar do mérito, só estou falando da
estruturação - com a Emenda à Constituição n° 14, cuja regulamentação
está na da Lei n° 9.424, que é a Lei do Fundo, à qual o Prof. João Batista
já fez várias alusões. Ela só pode ser entendida junto com os sucessivos
decretos que a Presidência da República está baixando nessa área e com
as Constituições Estaduais e as leis orgânicas dos municípios.

Portanto, é preciso um trabalho até de enfrentamento de uma
complexidade legisladora com a qual temos que nos defrontar. No caso
específico desse parágrafo, é a primeira vez - e a primeira legislação,
inclusive conduzida diretamente pelo Executivo Federal - apesar da
iniciativa do Legislativo -, que aparece numa LDB a palavra "trabalhador.
É muito curioso.

Bem, agora a pergunta é como se dará o cumprimento. Aqui é que a lei
pede regulamentação. Nesse caso, a regulamentação já está sendo
pensada pelo Conselho Nacional, consultando todos os Conselhos
Estaduais e, ao mesmo tempo, solicitando a quem não for Conselheiro
que faça uso do art. 90 para enviar propostas e questões de modos de
encaminhamento. De maneira que estamos abertos a ver qual é o melhor
caminho para essa regulamentação e para outras tantas. Agora, a lei é
muito clara a esse respeito. A possibilidade do acesso à educação
profissional é flexível. Essa flexibilidade, que não havia nas outras vezes
passa agora a existir. Dessa maneira, não posso dizer os meandros,
porque ainda não os tenho, e, como Conselheiro, preciso dos conselhos
daqueles que, de alguma maneira, indicaram os Conselheiros nacionais
da educação. E por isso que vocês estão reunidos aqui. Diria que o
Conselho vai publicar em breve um parecer bastante substantivo e
abrangente a respeito dessas aberturas que a lei permite para uma
regulamentação mínima, uma vez que vivemos num país que é uma
nação. Então, nesse caso, há a necessidade de alguns parâmetros, que
esperamos sejam bastante gerais, mas claros e específicos.

O Sr. Presidente - (- Lê:) "Prof. Cury, é possível pensar na flexibilidade
do processo, se há uma centralização, no início desse processo, com a
construção dos parâmetros curriculares nacionais e, no final do processo,
com o sistema nacional de avaliação, sendo todos os dois controlados
pela União? Como analisar a política de educação do MEC, a partir dessa
visão? Como contemplar a diversidade cultural nessa política? Lúcia
Helena Leite, educadora."

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Compartilho com a Lúcia Helena da
mesma preocupação. Penso que é competência privativa da União o
estabelecimento de parâmetros curriculares. Entretanto, posso discordar
da metodologia de acordo com a qual eles foram construídos. Agora, a



rÀ
1 129
minha preocupação é justamente essa. O art. 90 dá uma possibilidade - é
uma possibilidade real - de que o Executivo assuma uma dimensão
imperial. Essa é uma possibilidade que a tradição histórica do nosso País
não nos permite descartar. Por isso, fiz o apelo ao espírito que norteou a
elaboração da Constituição Federal, que é a natureza colaborativa da
Federação. Temos que tomar em nossas mãos essa realidade que é não
apenas um princípio constitucional, é o espírito da própria Constituição.
Agora, falando claramente, é óbvio que, ao se mencionar rendimento
escolar, propondo o MEC um programa de governo com esses parâmetros
cuniculares, repito, é obvio que esse rendimento escolar terá como
critérios esses parâmetros. Resta saber, em primeiro lugar, qual será a
tradução democrática e federativa dos mesmos e o seu proclamado
caráter não obrigatório.

Segundo, como os sistemas estaduais e municipais comportar-se-ão
perante a parte diversificada que lhes compete? Terceiro, como criarão
projetos pedagógicos, como insiste tanto a LDB, que depois não venham a
ser reconhecidos no momento da avaliação? Insisto, não sou contra uma
avaliação única, porque somos nação.

Mas sou absolutamente contra, porque contraria todo o espírito da
Constituição, a que ela seja uniforme. Ou essa avaliação reconhece a
diversidade do Brasil, a sua pluralidade política, que é própria de uma
democracia, sua riqueza étnica e cultural - mas sobretudo nos projetos
educativos que possam surgir no interior do sistema e dos próprios
estabelecimentos escolares -, ou então esse dispositivo do art. 9 0 terá sido
mais uma forma para confirmar os poderes imperiais do Executivo.

O Sr. Presidente - Pergunta ao Prof. Jamil: "A escola de 2 0 grau
particular é mais exigente e, na estadual, o maior problema é o de se
aceitarem profissionais sem um bom preparo, sem didática, com um
simples inicio de 30 grau, a título precário, numa Capital onde se formam
centenas de profissionais todos os anos, O CAT - Certificado de Avaliação
de Títulos - precisa ser mais rigoroso. Louvo, pois, o art. 62, muito
oportuno. Inspetora de Ensino, efetiva da Secretaria de Estado da
Educação, Eunice Andrade."

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Na verdade, não sei se há uma
questão. Não sei se há uma pergunta. A pessoa formulou-a de tal maneira
que a sua pergunta já contém a resposta. Posso fazer alguns comentários.

O art. 62, da mesma forma que incluiu os chamados especialistas,
também incluiu uma base comum nacional. É o único artigo da LDB que,
mesmo confrontado com as atribuições do Conselho Nacional de
Educação a respeito desse veículo, dá abertura para um currículo mínimo,
como que a reconhecer que a formação pedagógica precisa ter uma base
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comum nacional.

De um lado, é de certo modo um contraponto aos especialistas. Há
abertura na formação do especialista no âmbito da pós-graduação e,
sobretudo, há que se considerar que, na estruturação das carreiras, os
sistemas estaduais e municipais têm liberdade. A existência de
profissionais qualificados na LDB não significa que obrigatoriamente os
sistemas estaduais deverão incorporá-los nas suas carreiras.

Quero deixar claro isso, porque sou defensor do federalismo, e do
federalismo de cooperação. Caberá aos sistemas estaduais fazerem essa
discussão. Após discussão aberta com esses profissionais, os sistemas
estaduais deverão dizer se eles farão parte da carreira do Estado de Minas
Gerais, porque poderão fazer parte da carreira do Ceará, do Rio Grande
do Sul, dependendo do sistema.

Por isso disse a vocês que essa lei é flexível. Ela não depende, em
todos seus aspectos, de regulamentação nacional, até mesmo porque a
Constituição, mesmo prevendo a abertura de vagas e concursos, supõe
intervalo entre as vagas. Mas parece-me que nesse ponto há um campo
em que o Conselho Nacional e a própria lei não têm competência para
impor regras para o conjunto do País.

O que podemos dizer é que, existindo esses profissionais no sistema de
ensino, podemos estimular indicadores na carreira docente, em cujo
parecer estamos trabalhando, que valorizem a presença desses
profissionais. Mas não podemos traduzir a possibilidade desses
profissionais numa efetividade que deve ficar a cargo da decisão dos
Estados e dos municípios.

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Lúcia dos Santos Miranda, do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: "Prof. Cury,
como o senhor vê a omissão do Governo do Estado em relação à
formação profissional do adolescente trabalhador?'

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Retirou-se da Lei n° 9.424 a
educação de jovens e adultos dos 15% subvinculados. A razão pela qual
isso foi feito, de acordo com o Ministério, é que, de um lado, não há ainda
estatísticas confiáveis a esse respeito, e, nesse caso, como o Fundo
depende do censo que é realizado no ano anterior, só com uma estatística
muito bem precisa é que esta dimensão poderia ser incorporada nos 15%
subvinculados.

Desta maneira, a educação dos jovens e adultos não está contemplada
na lei do Fundo, mas isso não quer dizer que não esteja contemplada no
art. 212 da Constituição Federal ou no artigo da Constituição Estadual de
Minas que trata da vinculação de recursos para a educação.

Embora, como cidadão, eu lamente a retirada do tópico referente à
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educação de jovens e adultos do Fundo, por outro lado, creio que será de
todo importante que quem tem responsabilidade nesse âmbito promova
estatísticas que sejam confiáveis, para que a educação de jovens e
adultos seja contemplada na subvinculação.

Cumpre entretanto dizer, e isso não deixa de ser verdade, que, embora
o Estatuto da Criança e do Adolescente tenha como Fundo o famoso FIA,
esse Fundo fica muito aquém, em termos financeiros, dos objetivos e das
exigências de direitos que o ECA incorpora.

É preciso também, do ponto de vista operacional, ver como vai ser feita
a efetivação de tudo aquilo que o ECA coloca.

Repito que, pessoalmente, tenho a lamentar a retirada do dispositivo,
pois havia um solene compromisso entre o Ministério e todas as bancadas
da situação e da oposição na Câmara de que não haveria a retirada desse
tópico.

O Sr. Presidente Pergunta de Abigail Bracarense, de Uberaba: "Sr.
Jamil, sei que a qualificação dos dois ilustres palestrantes não os
conduziria à postura dicotômica entre avaliação quantitativa e avaliação
qualitativa. Mesmo assim, os argumentos em tomo dos riscos da
avaliação sistêmica concentrada nas mãos do Governo central ficaram
patentes.

Lembro, então, e coloco em pauta que, em última instância, a questão
passa pela capacitação dos educadores, que necessitam se apropriar,
conceitual e praticamente, do papel da avaliação na construção de uma
educação de qualidade. O problema é saber usar o instrumento
quantitativo."

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Quero dizer que não sou, nunca fui
e nunca serei contra o processo de avaliação. O processo de avaliação
deve ser público e republicano, na melhor tradição republicana e na
melhor tradição do pensamento democrático. Por isso, ninguém pode ser
contra a introdução desse princípio e desse sistema.

No meu modo de ver, o problema reside justamente na possibilidade de
que o rendimento escolar seja visto apenas do ponto de vista quantitativo.

Isso quer dizer que a LDB incorpora dentro de si uma dimensão da
cidadania que é muito importante e que, sobretudo, as esquerdas nunca
valorizaram muito. Mas ela é muito importante e deve ser valorizada. E a
avaliação que incorpora a dimensão do cliente, a dimensão do
consumidor.

Esta LDB deixou a dimensão política e social da educação para o
capitulo sobre educação na Constituição Federal e é mais enfática no
direito à diferença, e, com isso, enfatizará, em vários momentos, a
dimensão do consumidor, a dimensão do cliente.
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Por mais que isso possa nos assustar, essa é uma dimensão que deve

ser incorporada junto à dimensão social e política. O enfrentamento dessa
questão, a meu ver, está naquilo que os Profs. João e Aloísio já falaram,
essa dicotomização é perigosa. Essa dicotomização é enviesada. Se o
sistema foi introduzido, alguém quebrou os ovos para fazer omelete, tudo
bem, mas nós precisamos colocar as nossas azeitonas, os nossos milhos,
as nossas outras substâncias que precisam ser traduzidas a partir da
nossa experiência.

Nesse sentido, acho que a LDB representa um desafio. Representa um
desafio pelo seguinte: quando as universidades públicas se capacitaram
para ser um centro fornecedor de avaliação alternativa às entidades
fundacionais que hoje são responsáveis pela avaliação do SAED (7). Essa
é uma responsabilidade que as nossas universidades devem assumir
rapidamente, como uma responsabilidade universitária pública e
republicana, para oferecer um modelo alternativo de avaliação que
incorpore, assim, na noção de rendimento escolar, as dimensões
qualitativas, plurais, diversas, que agora os sistemas são chamados a
construir através dos projetos pedagógicos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que o tempo destinado ao
Prof. Jamil Cury já se esgotou e, considerando que ele tem outros
compromissos, passaremos às questões destinadas ao Secretário João
Batista dos Mares Guia. Antes, porém, com a palavra, o Prof. Jamil Cury,
para suas considerações finais.

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Gostaria de dizer que irei a São
Paulo para uma defesa de tese, na qual se estuda a questão da
Inconfidência Mineira em dois clássicos dos livros didáticos do final do
século passado, de Joaquim Manoel de Macedo e João Ribeiro. Esse
compromisso foi assumido bem antes, então às 2 horas estarei nessa
atividade acadêmica. Por isso, peço desculpas por sair neste momento.

Gostaria de parabenizar o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria
Estadual e a acolhida da Assembléia Legislativa de Minas para este
formato de simpósio, no qual os conselheiros, os Deputados e o Poder
Executivo Estadual ouvem e promovem uma situação em que nós somos
ouvintes. Gostaria de dizer que neste momento, não por acaso, neste
lugar, nós nos tomamos aqueles que querem, como conselheiros, ter
como contraconselheiro o conjunto dos educadores e educadoras do
Estado de Minas Gerais.

Isso para que não percamos a rota dos princípios que a LDB nos
apresenta e não se frustrem os objetivos maiores da lei. Portanto, é com
grande alegria que saúdo a Assembléia Legislativa mineira pela realização
deste evento. Almejo para todos um desempenho da melhor qualidade, e
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- definir as normas gerais de administração da Fundação, tendo

em vista seus objetivos e áreas de atividades;

II - deliberar sobre o plano de ação e orçamento anual;

III - deliberar sobre a prestação de contas anual da Fundação;

IV - orientar a política patrimonial e financeira da Fundação;

V - decidir, em última instância, recursos interpostos contra
decisões da Presidência e da Diretoria, em matéria do ordenamento
interno da Fundação;

VI - propor ao Governador do Estado alterações no estatuto da
Fundação;

VII - aprovar o Estatuto da Fundação de Engenharia do Meio
Ambiente de Minas Gerais e suas alterações, com base em proposta
encaminhada pela Presidência;

VIII - elaborar o seu regimento interno.

Art. 70 - O Conselho Curador da FEAM-MG tem a seguinte
composição:

- membros natos:

a) Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, que é o seu Presidente:

b) Presidente da Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de
Minas Gerais, que é o seu Vice-Presidente;

C) Superintendente de Administração e Finanças, que é o seu
Secretário;

d) Diretor de Atividades Industriais e Minerárias;

e) Diretor de Atividades de Infra-Estrutura;

0 Diretor de Qualidade Ambiental;
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II - membros não natos:

a) 2 (dois) representantes das entidades civis ambientalistas, por
elas indicados em lista sêxtupla;

b) 2 (dois) representantes das entidades, de âmbito estadual,
representativas de setores econômicos, indicados em lista sêxtupla;

c) 1 (um) representante dos servidores da Fundação, por eles
indicado em lista tríplice.

§ 1 0 - Os membros não natos do Conselho Curador e seus
respectivos suplentes são de livre nomeação e exoneração pelo
Governador;

§ 20 - O mandato dos membros do Conselho Curador é de 2 (dois)
anos, permitida a recondução por igual período;

§ 30 - A função de membros do Conselho Curador é considerada
de relevante interesse público.

Art. 80 - O Presidente do Conselho terá direito, além de voto
comum, ao de qualidade.

Art. 9°- O Conselho Curador reunir-se-â, ordinariamente, uma vez
por semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu
Presidente ou por solicitação de 50% (cinqüenta por cento) de seus
membros.

Seção II

Da Presidência e da Direção da FEAM-MG

Art. 10 - A FEAM-MG é dirigida por 1 (um) Presidente e 3 (três)
Diretores, a quem compete:

- organizar os planos e programas de trabalho anuais e
plurianuais da Fundação;
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II - preparar a proposta orçamentária anual;

III - opinar sobre normas regulamentares da Fundação;

IV - elaborar o relatório de atividades da Fundação.

Art. 11 - Compete ao Presidente da Fundação:

- administrar a FEAM-MG, praticando os atos de gestão
necessários, e exercer a coordenação das diretorias e assessorias
imediatas;

II - representar a Fundação, ativa e passivamente, em juízo e fora
dele;

III - cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e deliberações
do Conselho Curador, bem como a legislação pertinente às fundações de
direito público;

IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

V - baixar portarias e outros atos, no limite de sua competência;

VI - designar, dentre os Diretores, o seu substituto eventual;

VII - assinar, em conjunto com outro diretor ou procurador
especialmente constituído, cheques, contratos e demais documentos que
impliquem obrigação da Fundação para com terceiros;

VIII - articular-se com entidades e órgãos públicos ou privados
para a consecução dos objetivos da FEAM-MG, celebrando convênios,
contratos e outros ajustes;

IX - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação de
contas anual.

o
oo Capitulo IV

Do Patrimônio e da Receita
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Art. 12 - O patrimônio da Fundação é constituído de:

- bens e direitos atuais ou que venha a adquirir;

II - doação, legado e auxílio recebido de pessoa física ou jurídica,
nacional, estrangeira ou internacional.

Art. 13- Constituem receita da Fundação:

- dotação consignada no orçamento do Estado;

II - auxílio e subvenção de órgão ou entidade pública ou privada,
nacional, estrangeira ou internacional;

III - renda resultante da prestação de serviços na sua área de
atuação;

IV - recursos provenientes dos serviços de vistoria e análise
prestados na instrução dos processos de licenciamento ambiental;

V - receita proveniente de emolumentos, multas, taxas, cadastro e
registros;

VI - receita patrimonial e de qualquer fundo instituído por lei;

VI ! - rendas eventuais.

Parágrafo único - É vedado à Fundação de Engenharia do Meio
Ambiente de Minas Gerais realizar despesas que não se refiram a serviços
e programas na área de sua competência, podendo, entretanto, incentivar
e apoiar entidades associativas, educativas e culturais que contribuam
para a consecução das suas competências.

Capítulo V

Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 14 - O exercício financeiro da Fundação coincide com o ano
civil.
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Art. 15 - O orçamento da Fundação é uno e anual e compreende

todas as receitas e despesas dispostas por programa.

Art. 16 - A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado os balanços e demais demonstrativos de suas
atividades.

Capítulo VI

Do Pessoal e dos Cargos

Art. 17 - O regime jurídico dos servidores da FEAM-MG é o
referido no parágrafo único do artigo 1 0 da Lei n°10.254, de 20 de julho de
1990.

Art. 18 - O Quadro Especial de Pessoal da Fundação de
Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais compõe a carreira da
Ciência e Tecnologia, conforme o disposto na Lei n° 10.324, de 20 de
dezembro de 1990.

Art. 19 - O Anexo X da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992,
passa a vigorar na forma do Anexo 1 desta lei.

Parágrafo único - Os titulares dos cargos de Presidente e Diretor,
constantes do Anexo 1 desta lei, percebem, além do vencimento, verba
anual a título de pró-labore, conforme legislação específica.

Art. 20 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da FEAM-MG, os
cargos constantes do Anexo II desta lei, destinados ao atendimento da
estrutura intermediária da Fundação.

Art. 21 - Ficam acrescidos, no quadro a que se refere o Anexo li
da Lei n° 10.324, de 20 de dezembro de 1990, 10 (dez) cargos de Analista
de Ciência e Tecnologia e 8 (oito) cargos de Pesquisador Pleno,
destinados ao quadro de pessoal da FEAM-MG.

Capitulo VII
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Disposições Finais

Art. 22 - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da
receita própria da FEAM-MG.

Art. 23 - No prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de
publicação desta Lei, o Poder Executivo aprovará, em decreto, o estatuto
da FEAM-MG.

Art. 24-O § 30 do artigo 30 da Lei n°11.179, de 10 de agosto de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 -

§ 30 - Ao servidor em gozo de férias regulamentares, férias-prêmio
ou em licença remunerada é devida a ajuda de custo a que se refere este
artigo.".

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
o artigo 20, o § 40 do artigo 30, o artigo 60 , o inciso 1 do artigo 70 e os
artigos 80, 90 e 10 da Lei n°9.525, de 27 de dezembro de 1987.

* - A tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de
9/5/97.

"MENSAGEM N° 196I9

Belo Horizonte, 6 de maio de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de
lei incluso, que autoriza a prorrogação de contratos administrativos
firmados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

A medida prevista na proposta objetiva assegurar continuidade
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aos serviços essenciais de inspeção e fiscalização de produtos de origem
animal, a cargo do IMA, e ora desempenhados por 277 (duzentos e
setenta e sete) técnicos, admitidos por contratos de direito administrativo.

Os técnicos em apreço submeteram-se a intenso programa de
treinamento e vêm, satisfatoriamente, desincumbindo-se de suas tarefas.

Assim, enquanto não se der provimento por concurso público aos
cargos vagos daquela autarquia, não há como deixar de manter o Serviço
Estadual de Inspeção por meio de pessoal contratado.

Tratando-se de matéria de relevante interesse público, permito-me
solicitar a Vossa Excelência seja o projeto de lei apreciado em regime de
urgência, a que se refere o artigo 69 da Constituição do Estado.

Nessa oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação
de meu alto apreço e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N°1.185/97

Autoriza a prorrogação de contratos administrativos firmados pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica autorizada a prorrogação de 277 (duzentos e setenta
e sete) contratos administrativos firmados pelo Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -pelo prazo de 6 (seis) meses a contar de 18 de maio
de 1997, tendo em vista o disposto no artigo 22 da Lei n°11.812, de 23 de
janeiro de 1995.

§ 1 1 - A prorrogação de que trata este artigo se dará com a
observância dos quantitativos e dos termos contratuais anteriores e tem
como objetivo assegurar a continuidade dos serviços prestados pelo IMA.

§ 20 - Em caso de provimento definitivo por concurso público dos
cargos efetivos do Quadro de Pessoal do IMA, fica extinto,
automaticamente, o contrato administrativo a ele correspondente.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública, de Agropecuária e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, cico art. 220, do Regimento Interno.

- - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr. Augusto Celso Franco Drummond, Presidente do CREA-
MC, prestando informações sobre as taxas de ART. (- A Comissão de
Defesa do Consumidor.)

TELEGRAMA

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador do Estado, informando, em atenção ao Oficio n° 571197/SGM,
que o assunto foi encaminhado ao setor competente.

Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.186197

Dispõe sobre a proibição do uso dos cerrados e dos cerrados
secundários de domínio estadual para fins de carvoejamento.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



333
Art. 1 0 - Fica expressamente proibido o corte das vegetações

nativas dos cerrados e dos cerrados secundários de todo o território do
Estado de Minas Gerais para fins específicos de carvoejamento.

§ 10 - A proibição expressa no "caput" deste artigo não impede o
corte das vegetações dos cerrados para fins de cultivo de agricultura com
base em projetos específicos, desde que implantados em até um ano após
o corte, observadas as normas ambientais.

§ 20 - A proibição expressa no "caput" deste artigo inclui o corte
das vegetações nativas dos cerrados mesmo tendo em vista o
reflorestamento.

§ 30 - Será permitido o reflorestamento das áreas já devastadas
dos cerrados, observando-se as normas ambientais vigentes e a prévia
autorização do órgão estadual competente.

Art. 20 - Todos os transgressores do disposto nesta lei, mesmo que
proprietários, posseiros, invasores, arrendatários da terra, agricultores,
transportadores, carvoejadores ou usuários em geral, serão punidos de
acordo com as normas da legislação ambiental em vigor.

Art. 30 - Compete ao Instituto Estadual de Floresta - IEF -,
reservada a competência de outros órgãos governamentais, o
monitorarnento, a fiscalização e a aplicação do disposto nesta lei.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 1997.

Raul Lima Neto

Justificação: Não é preciso ser especialista em assuntos florestais
para verificar o estado de degradação ambiental de nossos cerrados.
Apesar das grandes áreas devastadas, ainda existem áreas preservadas,
não por força de lei, mas porque os inimigos da natureza não
conseguiram, em seu ímpeto de devastação, atingi-Ias.
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Ora, os cerrados brasileiros e os mineiros, em particular, são

considerados como a área de maior concentração de águas subterrâneas
e como maior dispersora de águas do território nacional, e o impacto
causado pela degradação dessas vegetações já está comprometendo essa
realidade.

Não é possível que as autoridades estaduais desprezem o grande
potencial do cerrado em frutíferos e ervas medicinais, bem como a
evidência de que o equilíbrio ambiental dos demais ecossistemas do
Estado dependem essencialmente da permanência desse domínio
vegetacional.

Considerando-se que os cerrados mineiros encontram-se em fase
avançada de erradicação, com impactos altamente deletérios sobre a
fauna, a hidrografia e os solos mineiros; considerando-se a existência de
grandes maciços de florestas homogêneas em fase de corte atualmente
sem uso e considerando-se até mesmo os problemas sociais gerados
pelos carvoeiros, decidi apresentar este projeto de lei.

Quanto à constitucionalidade desta iniciativa, cumpre-me afirmar
que a Constituição Federal, em seu ali. 24, incisos VI e VII, dispõe: "É
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios ( .... ) proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora". E,
ainda, a Constituição Estadual, em seu art. 10, inciso V, dispõe: "Compete
ao Estado proteger o meio ambiente" e no art. 11, incisos VI e VII: "É
competência do Estado, comum à União e ao Município ( .... ) proteger o
meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
preservar as florestas, a fauna e a flora".

Com base em todas essas considerações, tanto a de mérito
quanto a constitucional, é mister o apoio de todos os Deputados a este
projeto, bem como o empenho não só em aprová-lo como em solicitar ao
Governador do Estado que o sancione.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do ari 195, c/c o ali. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.187/97
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Declara de utilidade pública a Associação Batista Comunitária de
Araxá, com sede no Município de Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Batista
Comunitária de Araxá, com sede no Município de Araxá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 2 de maio de 1997.

Raul Lima Neto

Justificação: A Associação Batista Comunitária de Araxá é uma
entidade civil sem fins lucrativos, com tempo de duração indeterminado,
que tem por finalidade estudar e procurar resolver problemas na
comunidade em que está inserida, nos setores de saúde, habitação e
educação, e promover o lazer visando, em especial, às pessoas carentes.
Para cumprir seus objetivos, destina a totalidade das suas rendas
apuradas ao atendimento beneficente e gratuito.

Nos últimos dois anos, seu trabalho de assistência social
beneficiou dezenas de famílias. Entre outras atividades, concedeu
assistência médica a 166 pessoas, distribuiu enxoval para 32 bebês,
forneceu ajuda-funeral para 7 famílias, roupas e calçados para 170
pessoas e cobertores para 96 famílias. Foram beneficiadas, ao todo, 118
famílias e 528 pessoas. Seu trabalho de caráter filantrópico é essencial a
muitas vidas.

Cumpre-me salientar que a referida entidade possui todos os
documentos necessários para que seja declarada de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, dc o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.188/97
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Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário do Distrito de Santa Cruz da Aparecida - CONDESC -, com
sede no Município de Monte Belo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Santa Cruz da Aparecida -
CONDESC -, com sede no Município de Monte Belo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 1997.

Marco Régis

Justificação:• Esta proposição tem por finalidade declarar de
utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito
de Santa Cruz da Aparecida - CONDESC -, com sede no Município de
Monte Belo.

Fundado em 2613195, o CONDESC é uma entidade que vem
desenvolvendo relevante trabalho de assistência social no Distrito de
Santa Cruz da Aparecida, que dista 18km da sede do município e cuja
população é constituída, em sua maioria, por famílias socialmente
carentes.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N°2.127/97, do Deputado Marcos Helênio, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Prof. Paulo Freire.

N°2.128/97, do Deputado Marcos Helênio, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Manuel Nardi. (-
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Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.129197, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
formulado apelo ao Defensor- Chefe da Defensoria Pública do Estado com
vistas a que se faça presente um Defensor Público em todas as fases de
inquéritos policiais, nos casos em que os acusados não tiverem condições
de arcar com os custos da defesa. (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcellos.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, galeria, assessoria da Casa, imprensa,

assumi, neste biênio 1997-1998, com muita honra e com muito trabalho, a

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, junto com outros seis

colegas. Penso que estamos desenvolvendo, eu diria, um bom trabalho,

tentando trazer para esta Casa, notadamente para a Comissão, não só

discussões importantes, como também deliberações importantes para os

853 municípios mineiros.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização reúne-se

toda quinta-feira às 9 horas da manhã e, atendendo a requerimentos de

Deputados membros da nossa Comissão, temos também ido ao interior de

Minas, conforme orientação do nosso Presidente, Deputado Romeu

Queiroz, para que se processe a interiorização e a descentralização das
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ações da nossa Assembléia Legislativa. O nosso Presidente, homem de

grande visão, nos orienta para que saiamos daqui, da Rua Rodrigues

Caldas, do Bairro Santo Agostinho, de Belo Horizonte, e caminhemos para

o interior de Minas, levando informações, sugestões, reivindicações e

trazendo as apreensões e as solicitações de todas as comunidades

mineiras. É urna idéia brilhante e competente da nossa Mesa Diretora,

notadamente do nosso Presidente. Assim, já fizemos realizar no vale do

Piranga, na cidade de Ponte Nova, uma reunião extraordinária da

Comissão para discutir com as 34 cidades que compõem a Administração

Regional do vale do Piranga, cuja sede é na cidade de Ponte Nova, por

coincidência minha cidade natal, as informações referentes à nova

distribuição do ICMS, projeto que o Governo do Estado implantou com a

ajuda desta Assembléia a partir de janeiro de 1996. Levamos aos 34

Prefeitos dessa região as orientações para trabalharem de acordo com a

Lei Minas por Minas, a Lei Robin Hood, que trata da nova distribuição do

ICMS. Agora faremos o mesmo na cidade de Montes Claros, atendendo a

requerimento do nosso Líder, Deputado Carlos Pimenta. Aproveito a

oportunidade para convidar todos os nossos companheiros Deputados

Estaduais que têm atuação política no Norte de Minas para participarem

da reunião da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização na
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cidade de Montes Claros, nos dias 22 e 23 de maio, quando discutiremos

com os Prefeitos da região as citadas leis.

Sr. Presidente, além de transmitir essas informações, queremos

manifestar nossa preocupação com todos os 853 municípios mineiros.

Solicitamos aos nossos companheiros Deputados e Deputadas que nos

auxiliem nessa empreitada que nos propomos a realizar a partir desta

data. O Governo Federal quer abocanhar dos municípios mineiros

parcelas significativas da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto

sobre Produtos Industrializados - P1. Por necessidade passada, o Governo

Federal abocanhou de todos os municípios brasileiros e de Estados

membros da União, por meio do Fundo Social de Emergência, 20% da

arrecadação desses dois impostos, diminuindo o repasse do Fundo de

Participação dos Municípios - FPM - e do Fundo de Participação dos

Estados - FPE para que o dinheiro do Fundo Social de Emergência ficasse

para a União, para ser aplicado em emergências e projetos de cunho

social. Num primeiro momento, poderíamos considerar essa proposta,

feita por meio de emenda constitucional, razoável e necessária, mas,

depois da implantação dessa emenda constitucional, o Governo repetiu a

dose e estendeu o prazo de sua validade até junho de 1997. Fez uma vez

e repetiu a dose, mudando o nome para Fundo de Estabilização Fiscal e
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ampliando a data da vigência dessa idéia contida na Constituição Federal,

em suas disposições transitórias.

E agora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o

Governo Federal quer continuar repetindo a dose, ampliando o prazo da

vigência da emenda constitucional que trata do Fundo de Estabilização

Fiscal, que é o nome maquiada do Fundo Social de Emergência, até

dezembro de 1999. Acho interessante o prazo ser até dezembro de 1998,

quando termina o mandato do atual Presidente da República. Mas parece

que eles querem mais, querem esticar até 30 de dezembro de 1999,

porque, depois, negocia-se com os parlamentares federais e se consegue

um prazo até dezembro de 1998.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, todos nós

representamos nesta Casa um município, representamos as nossas

regiões de atuação política. Permitir que um ato de S. Exa. o Presidente

da República, com sua vontade principesca e monárquica, venha retirar

ou abocanhar 20% dos parcos recursos dos nossos municípios significa

omissão desta Casa Legislativa.

Como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, como municipalista que sempre fui, gostaria de chamar a
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atenção dos companheiros desta Assembléia Legislativa para que nos

ajudem nessa empreitada, solicitando aos 53 Deputados Federais de

Minas Gerais e aos 3 Senadores por Minas Gerais que não aprovem a

emenda constitucional que o Presidente da República quer colocar em

votação, prejudicando os municípios brasileiros, e, é lógico, os municípios

mineiros e o Estado de Minas Gerais em cerca de 20% de sua

arrecadação, principalmente no caso especifico do RPM, que é uma das

parcelas significativas de arrecadação dos municípios mineiros. Gostaria

de chamar a atenção da Bancada do PT desta Casa, que precisa ficar

atenta e colaborar conosco. Para fazer este pronunciamento aqui hoje, li

uma notícia tratando desta questão, volto a repetir, com o competente

Secretário Municipal da Fazenda, Dr. Femando Pimentel, chamando a

atenção para o Fundo de Estabilização Fiscal, que gera prejuízo de

R$41.000.000,00 para a cidade de Belo Horizonte. Está estampada aqui a

matéria, está aqui a notícia. A Bancada do PT, que tem aqui oito

membros, pode e deve nos ajudar na luta que vamos travar para que o

Congresso Nacional não aprove a segunda ampliação de um fundo que já

foi social, de emergência, que virou de estabilização fiscal e que, na

verdade, serve para segurar recursos da União, não sendo distribuídos os

recursos para o Estado e para os municípios.
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Por isso, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

apresento um requerimento que vou ler. É bom que esta reunião seja

presidida hoje pelo ilustre e competente Deputado Cleuber Carneiro, que é

um municipalista também e foi um grande batalhador para que Minas

tivesse implantado aqui o ICMS como um todo. Gostaria também de pedir

o apoio do nosso Presidente e da nossa Mesa Diretora.

- Lê requerimento em que solicita seja formulado apelo aos

Deputados Federais e Senadores representantes de nosso Estado no

Congresso Nacional para que se posicionem contrariamente à Proposta de

Emenda Constitucional n° 449197.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado

Ronaldo Vasconcellos, notório nesta Casa por sua simplicidade e, ao

mesmo tempo, por sua brilhante participação como ambientalista e

também nos demais assuntos importantes da política do nosso Estado e

do nosso Pais; quero parabenizá-lo por seu pronunciamento.

Este Deputado também fica estarrecido, horrorizado, atônito com

a amizade que nosso Presidente da República, Fernando Henrique

Cardoso, tem com os impostos. O homem é amigo de impostos e agora

quer tirar do município, que é a célula mater da Nação, 20% da
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arrecadação, para concentrar na União. Os nossos municípios arrecadam,

geralmente, 13 impostos e ficam apenas com 4. Este Deputado é

municipalista por convicção. Tenho a convicção, Sr. Deputado, de que os

nossos Deputados Federais e Senadores, cônscios de uma enorme

mudança na política nacional, sobretudo no que tange a uma política mais

municipalista, não aceitarão, de maneira nenhuma, mais essa intentona

contra os municípios, contra a descentralização tão importante, contra a

autonomia municipalista tão necessária. V. Exa. colocou isso muito bem,

tendo, evidentemente, o apoio de todos os Deputados conscientes desta

Casa. Sem dúvida, obterá também o apoio do Congresso Nacional. Muito

obrigado.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Agradeço o aparte do

Deputado Raul Lima Neto, atendo-se à informação do nosso Presidente, e

peço o apoio das Sras. Deputadas, dos Srs. Deputados, da imprensa que

cobre esta Casa, da Associação Mineira dos Municípios - AJAM -. da

FEMAM, da Federação das Associações Microrregionais para que esses

recursos venham para os municípios e para o Estado de Minas Gerais.
Ee

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade

O Deputado Antônio Andrade - Presidente da Assembléia

Legislativa de Minas, Deputado Romeu Queiroz, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, profissionais da imprensa e público em geral, venho hoje aqui

ocupar essa tribuna para informar que encaminhei à Comissão de

Agropecuária e Política Rural requerimento com a finalidade de se iniciar

amplo debate sobre a situação do pequeno, do médio e do microprodutor

rural no Estado de Minas Gerais.

Nenhuma linha de ação pode se observar hoje por parte do

Governo Estadual para beneficiar o pequeno e o rnicroprodutor rural. A

única linha de crédito para financiamento de investimento por parte do

Governo Federal colocada à disposição do produtor mineiro, o PRONAF,

requer custosa burocracia do sistema bancário, inviabilizando o seu

funcionamento na maioria dos municípios do nosso Estado. Tanto que,

depois de um ano da sua implantação em várias cidades mineiras, não se

conseguiu contratar sequer um financiamento. Isso comprova que o

Programa Nacional de Agricultura Familiar se encontra totalmente

afastado dos seus objetivos propostos de apoio ao pequeno, ao médio e

ao microprodutor.
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Quero propor aqui um debate para discutirmos políticas agrícolas

eficazes que venham efetivamente fixar o trabalhador no campo e conter

o processo migratório. Acredito que, por meio da cooperação mútua entre

os governos municipais, estadual e federal, é possível proporcionar apoio

aos pequenos e aos microprodutores, e esse apoio não se restringe

apenas ao aspecto técnico-financeiro. É necessário também criar

condições para que as famílias de trabalhadores rurais tenham acesso à

educação, à saúde e ao transporte, pelo menos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, por meio de debate amplo e

consistente, poderemos encontrar soluções para apoiar esse segmento.

Afirmo com toda a convicção que, com muito menos do que se gasta hoje

com a reforma agrária, pode-se fixara trabalhador no campo, para que ele

possa produzir com eficiência e boa-vontade no seu ambiente natural,

sem os vícios dos grandes centros urbanos por que passam aqueles que

para cá se mudaram com suas famílias. O Governo Federal afirmou

recentemente que gasta R$40.000,00 para assentar cada família de

trabalhador sem terra, com sucesso muitas vezes duvidoso. Entretanto,

garanto que, com muito menos, município, Estado e União poderão prover

as necessidades básicas do pequeno produtor, dando-lhe condições de

explorar dignamente a terra que ele já possui, sem nenhum conflito social.
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A luta pela reforma agrária é luta legítima e necessária, para se

corrigirem as injustiças no campo, mas esse é um outro problema, que

está sendo tratado pelo governo. A minha preocupação é com o pequeno

e o microprodutor, aquele que tem um pedaço de chão mas não tem como

cultivar sua terra por absoluta falta de recurso e apoio. Lá na minha

região, o Noroeste de Minas e o Alto Paranaiba, esse agricultor está

passando fome em cima da terra, porque não tem incentivos nem

condições técnicas e financeiras para produzir.

As conseqüências disso nós todos conhecemos muito bem. É o

abandono das lavouras e o êxodo, que provoca o inchaço das grandes

cidades, agravando o quadro do desemprego, da miséria, da fome e do

sofrimento.

E enquanto Minas importa indústrias para combater o desemprego

na Grande Belo Horizonte à custa de consideráveis incentivos fiscais,

criando toda a infra-estrutura necessária à implantação dessas empresas,

o setor agropecuário, que movimenta a economia do interior mineiro,

continua completamente abandonado à própria sorte, sem condições de

armazenamento, transporte e sujeito às altas taxas tributárias, sem

nenhum incentivo à produção. O governo está tentando combater as

conseqüências da falta de política agrícola capaz de possibilitar a
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manutenção do produtor na terra, sem atacar as raízes do problema. Mais

uma vez nota-se tendência de desviar a atenção do principal foco de

problemas que aflige os grandes centros, enquanto se sabe que,

combatendo-se o êxodo rural, soluciona-se em grande parte o problema

do desemprego.

Até hoje os problemas do campo foram deixados de lado,

principalmente pela falta de vontade política. Acho que esta é a

ferramenta fundamental para se enfrentar o problema. Com a disposição e

o empenho de cada um de nós, poderemos, senão resolver todas as

necessidades do sofrido homem do campo, que luta de sol a sol para

garantir o alimento na nossa mesa, pelo menos possibilitar mecanismos

para que ele possa exercer essa digna tarefa com mais humanidade.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, senhores desta Casa que me escutam, senhores

telespectadores que acompanham os nossos trabalhos na Assembléia, o

meu boa-tarde. Gostaríamos de lembrar aqui que, em 1993, 1994 e 1995,
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este Estado realizou audiências públicas em várias cidades, com grande

expectativa e grande entusiasmo dos munícipes que ali apareceram,

acreditando que suas propostas seriam colocadas em prática e que as

prioridades definidas seriam cumpridas. E jitretanto, a falta de vontade

política do Governo levou o povo à desilusão, a críticas, e criticas

exacerbadas. Tanto assim que aqueles que foram incumbidos de fiscalizar

o andamento das audiências, que vieram a Belo Horizonte para uma

reunião de delegados fiscais, fizeram críticas contundentes e verdadeiras

a respeito das audiências públicas, que não saíam do papel. A

reclamação, o descontentamento e a desilusão eram tão grandes que, em

1996, as audiências públicas não aconteceram. Apesar de todo o trabalho

dos funcionários da Assembléia Legislativa, que melhoraram, a cada ano,

essas audiências públicas, colocando mais técnica e eficiência, e apesar

do interesse popular, esse processo ficou congelado, porque, como

dissemos, faltava vontade do Poder Executivo.

Agora, o Governo Eduardo Azeredo promete começar a executar

algumas prioridades determinadas em 1995. Ele alega que até agora não

tinha feito nada porque os valores não estavam definidos. Acho que essa

colocação é estranha, primeiramente porque cabia a ele determinar

valores, ele também poderia propor, no orçamento, valores para cada
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região, para cada prioridade. Mas vamos admitir que lhe faltasse esse

dado. O que sabemos, de fato, é que não havia interesse de deixar o povo

participar, de deixar que o povo se tomasse sujeito de sua história, e o

Governador Eduardo Azeredo foi empurrando até então definindo agora

recursos da ordem de R$38.000.000,00 para a realização de algumas

propostas das audiências públicas de 1995.

É bom que se diga que essas prioridades foram escolhidas entre

as propostas feitas em todo o Estado de Minas Gerais. E, numa

declaração pública do Presidente desta Assembléia, Deputado Romeu

Queiroz, ele disse que já era intenção do Governo realizar aquelas obras.

Então, o que podemos concluir é que de uma paulada o Governador mata

logo dois coelhos: atende aos interessados nas audiências públicas e

atende aos seus interesses, realizando as obras que ele já havia

determinado. E, assim, consegue agradar a gregos e troianos. Na

verdade, entendemos que o Governador vai iniciar, timidamente, a

concretização das audiências públicas, mas para dar uma satisfação a

todos os interessados nessa participação popular. E isso se deve,

primeiramente, à existência de um preceito constitucional, pois a

Constituição Estadual de 1989 prevê as audiências públicas. Em segundo

lugar, porque o sucesso do orçamento participativo é incontestável. Na
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administração de cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre e tantas

outras, em Minas e fora do nosso Estado, onde o orçamento participativo

foi adotado, seu sucesso é inquestionável. O sucesso é tão grande que ele

foi objeto de discussão na Habitat II, no ano passado, em Istambul. Foi

proposto para o mundo inteiro que os governos executivos adotassem o

orçamento participativo como forma de fazer exatamente aquilo que o

povo deseja e não apenas aquilo que está na cabeça dos governantes.

Mais uma coisa: não resta a menor dúvida de que o Governador

se sentiu pressionado, que o Governador se sentiu acuado diante da

pressão popular e das exigências que vêm de todo lado.

Se vai haver uma descentralização mínima de decisão, isso não

se deve a princípios democráticos do Governo, porque para um bom

discípulo, como é o Govemador Eduardo Azeredo do Governo neoliberal

de Femando Henrique Cardoso, a tentação é segurar, cada vez mais, tudo

aquilo que puder ajudá-lo a manter as coisas no "status quo", da maneira

que ele bem pensa, da maneira que ele bem deseja. E digo mais ainda: o

Governador alega que já está aplicando recursos para atender às

propostas de 1995, enquanto Belo Horizonte ainda está cuidando daquilo

que foi proposto em 1994. Queremos dizer que o Governador queimou as

etapas e que os anos de 1993 e 1994 foram jogados no lixo. 0 trabalho da
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Assembléia Legislativa, o trabalho e a esperança do povo mineiro, em

2
o

1993 e 1994, para a realização das audiências públicas, nada valeu, foi

para o ralo. E agora ele coloca R$36.000.000,00. Queremos lembrar,

ainda, que o valor destinado pela Prefeitura de Belo Horizonte para o

orçamento participativo é dez vezes maior do que o valor que o Governo

de Minas Gerais coloca na realização de obras em todo o Estado. Digo,

ainda, que, se fosse destinado apenas 1% das verbas do Estado para as

audiências públicas, teríamos R$110.000.000,00 e não apenas

R$38.000.000,00. Digo mais: o Governo alega que não tinha os valores e

por isso ficou segurando a execução das obras escolhidas corno

prioritárias nas audiências públicas. Nós queremos dizer que temos um

projeto tramitando nesta Casa desde o ano passado. Esse projeto propõe

que as audiências públicas não sejam apenas propositivas, mas

deliberativas; que seja estabelecido o valor para cada região ou para cada

obra; que seja estabelecida a disponibilidade de recurso, de maneira que,

em cada região, o povo discuta as suas prioridades, sabendo que existem

recursos da ordem "tal" - ai, poderá ver, então, qual a obra que é

realmente prioritária dentro daquele recurso estipulado. O nosso projeto

está engavetado. Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, que

inclusive já perdeu o prazo para emitir parecer. Não saiu da gaveta. E aí

fica para nós uma dúvida: será que o Governador quer garantir a
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paternidade da aplicação de recursos das obras previstas pelas audiências

públicas? Será que há uma interferência do Governador nesta Casa para

engavetar projetos que venham de alguém do PT? É uma dúvida, mesmo

conhecendo a subserviência desta Assembléia Legislativa, que deveria

ser um Poder de fato, independente, e no entanto vota como e quando o

Governador quer. Mas preferimos não deixar que essa dúvida se

concretize, o que seria para nós uma cruel realidade. Não podemos

aceitar que haja urna mesquinharia tão grande de um Governo de um

Estado da grandeza de Minas Gerais! Não estamos legislando para o

Governo Eduardo Azeredo, mesmo admitindo que haja reeleição, embora

estejamos acompanhando com atenção o casuísmo que rola no

Congresso há até a possibilidade de Governadores não poderem ser

candidatos novamente, uma vez que isso fere o interesse de Deputados e

Senadores. Mesmo admitindo que o Governo Eduardo Azeredo dispute e

até ganhe outra eleição, queremos dizer que as pessoas são passageiras;

leis eternas, só as divinas, e quando uma lei é boa, ela não será eterna,

mas tende a permanecer por mais tempo e a construir urna sociedade

mais justa, igualitária, democrática e transparente. E é isso que queremos

que aconteça com uma lei que tramita a passo de cágado nesta

Assembléia Legislativa, engavetada na Comissão de Constituição e

Justiça desde o ano passado, e que atende, exatamente, àquilo que o
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Governador Azeredo considera um problema: estabelecer o percentual e

os recursos necessários para cada audiência pública.

Gostaríamos que as audiências públicas se tomassem uma

realidade cada vez mais forte e que o povo fosse mais participante, para

que aquilo que é construído com o dinheiro público não seja decidido

conforme os interesses de alguns grupos, não seja decidido em gabinetes

de tecnocratas, que não conhecem, na maioria das vezes, a realidade e a

necessidade do povo deste Estado.

Gostaríamos que as audiências públicas acontecessem sempre,

com ou sem o Governo Azeredo, ou apesar dele, e se tomassem

permanente instrumento da democracia e do poder popular. É o que

tínhamos a dizer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Romeu Queiroz, Sras. e Srs. Deputados, neste final de semana, estive

fazendo algumas visitas a cidades do Norte de Minas. E, em um pequeno

município denominado Ibiracatu, recém-emancipado - está engatinhando

este ano como município -, assistimos a uma cena que nos causou um

constrangimento muito grande.
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A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - estava

distribuindo, naquele município, através do programa da comunidade

solidária, 400 cestas básicas. Isso foi no final de tarde de sábado. Na fila,

para receber essas cestas, havia 800 pessoas: mulheres grávidas,

crianças, idosos. Quando vi aquele movimento, perguntei ao Prefeito o

que estava acontecendo, e ele me falou da distribuição, mas que não iria

se aproximar porque corria o risco de ser linchado. Conversei com as

pessoas sobre a freqüência da distribuição daquelas cestas. Enfim, quis

inteirar-me da realidade daquele município. As pessoas chegaram a andar

cinco léguas a cavalo ou a pé, estavam sob um sol cáustico sem almoçar

e não saíam da fila nem para tomar água, para não perder o lugar. Foi

uma cena extremamente desagradável.

Entendo que uma cesta básica não deve fazer parte de um

cronograma de governo. Uma cesta básica deve ser distribuída apenas

em condições muito excepcionais, como, por exemplo, nos casos em que

há uma fatalidade, uma tromba d'água ou uma enchente. Mas não

entendo como o Governo Federal pode montar um programa de cestas

básicas através da Companhia Nacional de Abastecimento e divulgá-lo

como programa de governo. É o fim do mundo. Não precisamos de cestas

básicas. 0 que o Norte de Minas, o vale do Mucuri, as regiões mais
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pobres e o Noroeste de Minas precisam é de um programa de governo

que se traduza num atendimento contínuo às pessoas. Até pouco tempo,

tínhamos um programa de frentes de trabalho. A SUDENE mandava

recursos para o município, e ele, de acordo com o número de habitantes,

contratava, por exemplo, mil pessoas, durante 4 meses. A pessoa era

colocada para trabalhar e recebia o salário mínimo, mas não eram

distribuídas essas cestas básicas, da forma como estão fazendo.

A 000rdenadoria Estadual de Defesa Civil em Belo Horizonte -

estive fazendo uma visita a Coronel Diniz - tem essa missão de acudir os

municípios em casos muito excepcionais. Agora, montar um programa

desse, como programa e obra de governo é, no mínimo, querer humilhar e

desconhecer a realidade de cada região. Até há pouco tempo, a CEMIG

contratava através do município as pessoas para fazerem a limpeza das

redes de distribuição que cortam o Estado de Minas Gerais. A COPASA-

MG contratava pessoas em frentes de trabalho, através de recursos

repassados à Prefeitura, para dar mão-de-obra e emprego às pessoas. O

que mais temos visto, Srs. Deputados, são desempregados. Devo receber

no mínimo 30 cartas por dia de pessoas pedindo emprego e de estudantes

que se formam, dão um duro danado, entram na escola, formam-se em

curso superior ou técnico e depois ficam desempregados.
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O Governo está tão alienado e doido que enviou ao Congresso

Nacional uma lei proibindo as crianças menores de 14 anos de trabalhar.

Veja, corra as ruas de Belo Horizonte, que veremos centenas de crianças

de 12 e 13 anos que não podem trabalhar, porque está proibido por lei. Ë

preferível ver a criança na rua se prostituindo, roubando, na escola da

malandragem, do que proporcionar-lhe a oportunidade de trabalhar num

serviço. Estive conversando com um microempresário na cidade de

Contagem que me chamou à porta do seu estabelecimento e disse: "Está

vendo aquelas crianças brincando, jogando bola, sem fazer nada? Eu

tinha quatro aqui no meu serviço de montagem de estruturas e quadros de

molduras e não posso mais colocá-los para trabalhar, porque, de repente,

pode entrar um fiscal e aplicar uma multa".

Acho que o principal problema que existe hoje em Minas Gerais,

em Belo Horizonte, nos grandes e pequenos centros, é o problema da falta

de emprego. O Governo tem que desenvolver um plano de trabalho. Aí

sim, poderemos chamá-lo de plano de trabalho para poder gerar

empregos, senão, veremos, cada vez mais, uma legião de

desempregados, de famintos, de crianças nas mas e de camelôs - porque

ninguém é camelô porque quer ser camelô. Hoje, a economia informal é

muito superior à economia formal. Vemos todo dia o sujeito montando
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barraquinha para vender banana, laranja e chiclete. O que está

acontecendo é que não há a preocupação para se gerar emprego e mão-

de-obra. Os Prefeitos dos pequenos municípios que contavam apenas

com os recursos da SUDENE e da Secretaria de Agricultura para contratar

mão-de-obra temporária estão impossibilitados e são obrigados a entrar no

programa de cestas básicas, que não dá para todo mundo, não vem todo

mês, que vicia e acostuma mal a pessoa.

Então, fica a minha preocupação, fica o meu repúdio a esse ato,

que é humilhante, e degradante e não resolve coisíssima nenhuma.

Outro assunto, Sr. Presidente, que queremos abordar nesta tarde,

refere-se ao asfaltamento da BR-135. Nessa mesma caminhada que

fizemos pelo Norte, fomos aos Municípios de Manga e Montalvânia,

passando por Januária. O asfalto saiu de Januária, chegou a Itacarambi e

foi paralisado. As máquinas estavam trabalhando em tempo recorde, e,

hoje, essa rodovia, que interliga todo o Sudeste brasileiro, está com suas

obras paralisadas. A BR-135 passa pelos grandes centros de Minas, de

São Paulo e do Triângulo mineiro. Ela poderia, interligando pela Bahia,

chegar até o Nordeste brasileiro. As obras foram paralisadas, não estão

tendo continuidade. Procuramos saber o porquê, pois o compromisso era
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terminar a obra. O asfalto está exatamente no limite de Minas com a

Bahia, e Minastem llOkmsque precisam serconcluídos.

Vai acontecer, em Montes Claros, no dia 25, um evento de

repercussão internacional denominado MERCOVALE. Estarão presentes o

Governador de Minas, o Presidente da República, a maioria dos ministros

e autoridades internacionais de todo o MERCOSUL.

Querem fazer apologia do vale do São F'rancisco, esquecendo-se

de três coisas elementares. Primeiro: a região não tem o sistema viário

para dar vazão à produção de todo o vale do São Francisco, inclusive de

Jaíba. Segundo: não existe um estudo de mercado. O sujeito, quando tem

uma terrinha, hoje, está plantando bananas. A febre lá no Norte de Minas

é a banana. É a fruticultura. No entanto, dessa fruticultura, 99% são de

bananas. Em terceiro lugar, e que considero muito importante: as cidades

estão sem estrutura para acompanhar esse desenvolvimento que querem

implementar no Norte de Minas e no vale do São Francisco. Temos

cidades nas quais existem os maiores índices de crianças fora da escola.

A saúde pública é precaríssima. O sistema viário, como já falamos, não

existe. Enfim, faltam condições para que o sujeito possa morar com

dignidade.
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As coisas devem ser pensadas claramente, transparentemente. Já

estamos cheios de soluções irnediatistas, estamos cheios de invenções de

moda, de quererem fazer experiências no Norte de Minas, sem uma

proposta definida, urna proposta clara para o desenvolvimento daquela

região. O MERCOVALE é um evento de repercussão internacional. É

necessário que os Governos Municipais, Estadual e Federal acompanhem

esse desenvolvimento. Sou contra o Governo interferir diretamente,

porque, muitas vezes, quando o Governo coloca o seu dedo, as coisas

saem erradas. O Governo deve deixar fluir naturalmente a iniciativa

privada, deixar o investidor implantar sua fábrica no Norte de Minas, O

Governo deve valorizar a SUDENE, pois somos a região de Minas Gerais

com os maiores incentivos fiscais do Governo Federal. São dez anos de

isenção de incentivos fiscais, de impostos, e o Governo não explora todo o

manancial que existe naquela região.

Então, o MERCOVALE vai ser bem-vindo graças à iniciativa da

CODEVASF, que é o principal órgão de incremento do Norte de Minas. É

necessário que o Governo do Estado acompanhe esse evento, valorize

esse evento, porque lá no Norte não existe somente a miséria. O Norte de

Minas, hoje, representa, num curto espaço de tempo, a redenção deste

Estado. Temos as terras mais férteis, temos água em abundância,
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fornecida pelas grandes bacias do São Francisco, Verde Grande, Jequitaí,

Pardo e Jequitinhonha. Temos uma proposta de desenvolvimento para

aquela região.

É necessário pensar o Norte de Minas. É necessário que aquela

região passe a fazer parte do plano de governo, mas que haja um plano

efetivo, palpável e não apenas experiências isoladas, fortuitas, como

querem fazer na nossa região. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

nos últimos dias, quem acompanhou mais de perto e de forma mais

interessada assistiu ao processo de privatização da Vale. Nós

acompanhamos, torcendo para que a Vale não fosse a leilão. Tenho

certeza de que todos os que acompanharam as tentativas de privatização

através da televisão, cada um dos brasileiros que desejavam não ver essa

estatal ir a leilão, com um mínimo de consciência, talvez estivessem em

sua poltrona, pensando: "O que eu poderia fazer para que a venda da Vale

não se efetuasse? Que colaboração eu poderia dar?" E todos nós

estávamos nos sentindo impotentes, exatamente, porque, de forma

individualizada, nada podíamos fazer. Só que aquele filme a que



rs
361

assistimos, a pancadaria que sofreram os manifestantes, por parte da

Policia Militar, toda a batalha jurídica dos brilhantes juristas que tentaram,

como bons brasileiros, fazer a defesa dessa empresa tão interessante e

tão estratégica para o País, esse filme vamos passar a assistir em Minas

Gerais, com relação à venda das ações da CEMIG. Foi exatamente

naquele momento, acompanhando as tentativas de se proceder ao leilão

da Vale, que comecei a pensar no que eu poderia fazer como mineiro,

como parlamentar, como representante de uma parcela da população do

Triângulo mineiro. Que contribuição eu poderia dar para evitar que

acontecesse, com relação às ações da CEMIG, o mesmo que está

acontecendo com a Vale do Rio Doce? Achei que eu poderia dar uma

contribuição. Solicitei, então, um minucioso estudo técnico da Casa para

ver o que nós, do parlamento mineiro, poderíamos fazer para que esse

processo de privatização branca que será praticado com as ações da

CEMIG não se realize. A CEMIG, nossa estatal de energia, é uma

empresa importante, que muito já contribuiu para o desenvolvimento de

todo o Estado de Minas, que contribui e que tem ainda uma grande

contribuição a prestar. A partir desses estudos, chegamos à conclusão de

que a saída jurídica era muito simples. Toda lei elaborada pode ser

revogada. Depende apenas da vontade política de quem a fez. No dia

2111195, foi publicada a autorização que esta Casa Legislativa concedeu
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ao Governo do Estado para alienar as ações da CEMIG mediante

empréstimo prévio.

Chegamos à conclusão de que talvez pudéssemos ter aqui, nesta

Assembléia, alguns Deputados que naquele momento houvessem votado

a favor da liberação. A maioria havia votado a favor da alienação da

venda das ações da CEMIG, mas um ano e meio depois muita coisa

aconteceu neste Pais, muita gente se conscientizou dos perigos da teoria

do Estado mínimo, da filosofia do neoliberalismo. Esse não foi o meu

caso, porque votei contra a autorização tanto para as ações do BEMGE

quanto as da CEMIG -, mas achei que, apresentando este projeto,

poderíamos dar uma nova oportunidade para que os Deputados Estaduais

mineiros pudessem reavaliar aquela autorização concedida ao Governo

mineiro para a venda das ações da CEMIG.

Portanto, ocupo a tribuna desta Casa para comunicar à

Presidência, à Mesa e aos nobres Deputados que estou apresentando um

projeto de lei, já protocolado, que tem por finalidade revogar a Lei n°

11.968, de 1 0111195, que autoriza o Poder Executivo a alienar ações de

sua propriedade que integram o capital social da CEMIG e do BEMGE.
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A íntegra do projeto versa sobre isso e é tão simples quanto foi o

projeto em que autorizamos o Governo a fazer a alienação. Com  a mesma

simplicidade com que o projeto veio do Executivo, fiz a apresentação

deste projeto, revogando aquele. A justificação que elaboramos foi

baseada em contatos que fizemos com alguns juristas mineiros e de

outros Estados, que se preocuparam em impedir, pela via judicial, a venda

das ações da Vale do Rio Doce. O mesmo corpo de juristas mineiros está

tentando impedir a venda das ações da CEMIG, por via judicial. Então,

vamos viver aquela mesma guerra com relação à venda da Vale do Rio

Doce. A minha justificativa é baseada em fatos e teses com que

concordamos plenamente, que foram levantadas pelos juristas. (- Lê: o

Projeto de Lei n°1.190/97, publicado na edição de 1015197).

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

ja Fase

Abertura de Inscrições

0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Esgotada a hora
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destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 2 Parte da reunião, com a
ja Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para
o expediente da próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem

O Deputado Aílton Vilela - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
verificar, não temos número regimental para continuação dos trabalhos,
motivo por que solicito o encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - É regimental. Antes de encerrar a reunião, a
Presidência, nos termos do art. 276 do Regimento Interno, declara
encerrada a discussão, em turno único, dos Projetos de Lei n°s 1.105 a
1.108/97,

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência
de "quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a especial de logo mais, às 20 floras, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 8, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 493 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
5 DE MAIO DE 1997, DESTINADA À ABERTURA DO CICLO DE

DEBATES DIREITOS HUMANOS

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e João Leite

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Atas -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras dos Srs. Ivair Augusto Alves dos Santos, Paulo
Mesquita Neto, José Luiz Quadros de Magalhães e Marcelo Franck -
Registro de presença - Palavras do Deputado Nilmário Miranda -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - ENCERRAMENTO.
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COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Bilac
Pinto - Djalma Diniz - Durval Angelo - Geraldo Nascimento - Irani Babosa
- Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Olinto Godinho -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Simão Pedro Toledo - Wander!ey Avila.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h15min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para
proceder à leitura das atas das reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Ivair Nogueira, 2 0-Secretário "ad floc", procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa
a Exma. Sra. Maria do Carmo Menicucci, Secretária Adjunta do Trabalho,
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, representando o
Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo; e os Exmos. Srs. Ivair
Augusto Alves dos Santos, Coordenador-Geral do Departamento de
Direitos Humanos do Ministério da Justiça, representando o Secretário
Nacional de Direitos Humanos, Sr. José Gregori; Paulo Mesquita,
Pesquisador Sênior do Núcleo de Estudos da Violência da USP; Deputado
Nilmário Miranda, membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados; José Luiz Quadros de Magalhães, Presidente do Conselho
Estadual de Direitos Humanos; Marcelo Franck, membro do Conselho
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Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos; Juiz José Joaquim
Benfica, Presidente do Tribunal de Justiça Militar; Marcus Fucks,
Coordenador da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente; e Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais desta Casa.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do Ciclo de
Debates Direitos Humanos.

Palavras do Sr. Presidente

Onde não houver o pleno exercício da cidadania, onde os direitos
humanos forem espezinhados, qualquer veleidade de desenvolvimento
não passará de uma farsa.

Dizíamos, recentemente, a respeito da morte do líder indígena
Galdino Jesus dos Santos, que não podemos aceitar passivamente - nem
cidadãos nem instituições - que se alastre na sociedade brasileira um
estado de violência e insegurança pela violação reiterada dos mais
elementares valores da civilização. Tais violações são intoleráveis num
país que se queira democrático e tenha uma tradição a zelar perante o
concerto das nações. Autênticos atentados contra a razão, elas despojam
as vítimas da condição de pessoa para reduzi-Ias a meros objetos da
insanidade dos criminosos. Esses últimos degradam-se ao mais baixo
nível da bestialidade.

Segundo afirma Norberto Bobbio, o problema mais grave de
nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não é mais o de
fundamentá-los e, sim, de protegê-los. Não nos podemos mais contentar
com iniciativas que se limitem ao plano das intenções. Necessitamos de
providências urgentes e efetivas. Temos que acabar com a certeza da
impunidade, apurando os delitos e aplicando aos criminosos os rigores da
lei. Precisamos identificar com precisão as causas próximas e remotas da
violência, em todos os níveis, para mover contra elas um combate sem
tréguas.

0 Papa João Paulo 11 declarou recentemente 'que "o Estado é a
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primeira garantia das liberdades € dos direitos da pessoa humana".
Entretanto, a tarefa da pacificação )cial não é atribuição exclusiva dos
governos. Ela só conseguirá êxito e envolver todos os segmentos da
sociedade num esforço comum para a erradicação da violência e para o
fortalecimento da consciência de q ie a vida e a pessoa são valores
fundamentais e irredutíveis.

A preocupação não é nova na Assembléia de Minas, como o
demonstram, por exemplo, as CPIs sobre o trabalho escravo e sobre a
prostituição infantil e a comissão especial sobre a violência contra a
mulher, que foram constituídas nesta Casa, bem como a CPI que
atualmente apura diversas denúncias sobre o sistema penitenciário
estadual. Nossa Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, sob a
Presidência do nobre colega Deputado João Leite, tem sido uma das mais
atuantes. Os maiores méritos pela realização do presente ciclo de debates
cabem a ela. Em preparação ao evento, levou a cabo uma série de
audiências públicas, nas quais debateu o tema com significativas porções
da sociedade civil.

Hoje, aqui estamos com a missão de fazer uma avaliação da
situação dos direitos humanos em nosso Estado- Se quisemos oferecer
elementos para que haja uma ação eficaz, temos que começar por uma
análise precisa do problema. Feito o diagnóstico, chegará o momento de
buscarmos juntos as soluções.

Ao abrirmos o presente encontro, queremos agradecer aos
conferencistas e debatedores a presteza com que atenderam a nosso
convite. Agradecemos também aos participantes, que, colocando os
próprios interesses em segundo plano, aqui estão para lutar conosco por
uma nova ordem em que os direitos do homem sejam efetivamente
sagrados. Nosso reconhecimento especial àqueles que vêm integrando o
trabalho da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, participando
de suas reuniões e, dessa forma, fornecendo valioso subsidio a este ciclo
de debates.

Palavras do Sr. Ivair Augusto Alves dos Santos

Deputados Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, e João Leite, Sra. Maria do Carmo Luz, Srs. Nilmário
Miranda, Deputado Federal, Paulo Mesquita Neto, José Luiz Quadros de
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Magalhães, Marcelo Franck, José Joaquim Benfica, senhores e senhoras,
em nome do Ministério da Justiça e da recém-criada Secretaria Nacional
dos Direitos Humanos, sentimos-nos muito honrados em estar presentes
neste ciclo de debates, porque entendemos que vamos inaugurar um novo
tempo de cooperação, não só com a Assembléia Legislativa, mas também
com o Conselho Estadual de Direitos Humanos. E importante definirmos,
a princípio, porque o Ministério da Justiça, quando coordena o Programa
Nacional de Direitos Humanos, tem muitas dificuldades. Só poderemos
implementar o programa se houver parcerias com os Estados e com os
municípios, com as entidades governamentais e não governamentais,
porque o Programa Nacional de Direitos Humanos foi constituído, foi
trabalhado a partir da cooperação das entidades não governamentais.

Esse programa surgiu, em nível nacional, depois de várias
discussões, com a participação intensa do Congresso. Eu, inclusive,
trouxe esse documento, pois tenho certeza de que muitos não o têm, que
é o Programa Nacional de Direitos Humanos. Ele é fruto desse trabalho de
construção.

A idéia desse programa surgiu em 1993. É bom contar um pouco
da história. Na época, houve uma conferência internacional sobre direitos
humanos em Viena, e o Ministro Maurício Correia esteve presente. Nessa
conferência, a delegação da Austrália propôs que todos os Estados
membros nas Nações Unidas elaborassem um plano nacional de direitos
humanos, a exemplo do que a Austrália já havia feito.

O Brasil acatou a proposta, e em 1995 o Presidente da República
iniciou os trabalhos para sua aplicação. O Brasil é o segundo pais do
mundo, depois da Austrália, a ter um programa nacional de direitos
humanos, o que foi um avanço importante na história dos direitos
humanos do País.

Outro passo importante foi a criação da Secretaria Nacional de
Dfreitos Humanos, que era uma reivindicação antiga do Movimento
Internacional de Direitos Humanos e também uma proposta do Governo.
Estamos a menos de 30 dias do seu funcionamento.

- Ao vir a Belo Horizonte, venho com duplo objetivo: primeiro,
estreitar as relações com os mineiros na execução e na discussão do
Programa Nacional de Direitos Humanos; segundo, fazer um balanço com
os senhores do Programa Nacional. 0 programa foi lançado no Brasil no
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dia 13 de maio do ano passado e contém cerca de 158 medidas, a serem
cumpridas em médio, curto e longo prazo. Quando começamos a discuti-
lo, tínhamos clareza de que implementar esse programa não seria uma
tarefa exclusiva do Governo Federal, seria uma tarefa da sociedade, dos
Estados e dos municípios.

A partir desse instante, primeiro definiu-se muito claramente o que
entendemos como direitos humanos, e isso tem sido um ponto muito
interessante, porque, no senso comum, as pessoas que lidam com direitos
humanos são vistas como se defendessem os interesses de uma parcela
da população, e normalmente acabam por classificá-la. Quem defende
direitos humanos, por exemplo, defende os direitos dos bandidos.
Gostamos sempre de deixar muito claro que direito humano é direito de
todos. De todas as pessoas, das pessoas livres, das pessoas idosas, das
pessoas que estão empregadas, das que estão desempregadas, daqueles
que têm terra, dos que estão sem terra, enfim é um direito seu, é um
direito nosso.

Isso é importante, porque no dia-a-dia percebemos que esse é um
campo muito vasto, ou seja, vai desde a preocupação que temos com o
sistema do trânsito, com o respeito às leis de trânsito, o respeito ao idoso,
até à questão da violência, que é a situação que mais comumente
estudamos.

Os direitos humanos referem-se aos diretos de todos. É
importante frisar essa idéia. Sendo esse campo um universo tão grande, é
necessário que tenhamos a compreensão de que defendemos o direito de
todas as pessoas, sejam elas portadoras de alguma deficiência, de alguma
doença ou não. Em diversos momentos da minha exposição, estarei
reiterando esse ponto, porque já fui indagado, em vários debates, por
policiais civis, por exemplo, se defendíamos também os direitos deles.
Respondi sempre que sim, evidentemente, pois defendemos os direitos de
todos. Espero que possamos nos libertar da visão de que a defesa dos
direitos humanos diz respeito apenas a uma parcela da população.

No campo dos direitos humanos, temos 158 medidas já
estabelecidas. Para este encontro, optei por selecionar algumas delas e
ilustrá-las, mostrando qual o interesse do Ministério da Justiça e como
estamos realizando nossas parcerias.

0 primeiro tema que gostaria de abordar é a proteção à vida.
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Durante muito tempo, houve um debate intenso, no Ministério da Justiça,
sobre como deveríamos encaminhar essa proposta. A solução foi a que
mencionei de inicio, ou seja, estabelecer parcerias. Localizamos várias
instituições governamentais e não governamentais que estavam dispostas
a fazer um trabalho juntamente com o Ministério da Justiça. Encontramos,
no Estado de Pernambuco, um projeto muito interessante sobre proteção
a testemunhas de vítimas de crime, voltado para pessoas nessa situação
que estavam correndo risco de vida e que, de alguma forma, precisavam
de proteção e de ficar fora de circulação por algum tempo até poderem
prestar depoimento. Convidamos um perito americano para nos trazer a
sua experiência, e ele fez uma longa exposição sobre a legislação
americana nessa área. Convidamos também pessoas experientes de
Pernambuco. Foi muito interessante saber que, quanto à proteção de
testemunhas, existem, pelo menos, dois sistemas. O primeiro é aquele em
que o Estado acolhe o indivíduo e desaparece com ele, mudando sua
identidade, endereço, etc., como costumamos ver nos filmes americanos.
O segundo tipo ocorre quando a sociedade civil é quem faz isso. O Brasil
tem tradição muito arraigada nesse aspecto, sendo que as entidades
religiosas costumam colaborar com as testemunhas e dar-lhes proteção. A
experiência de Pernambuco foi um misto disso. A Secretaria da Justiça, o
Ministério Público Estadual, sob a coordenação de uma entidade não
governamental - Grupo de Assistência Jurídica a Entidades Populares -,
conseguiu montar uma rede em Pernambuco, formada por pessoas
voluntárias que estavam dispostas a colaborar com o programa, por
religiosos de vários matizes - evangélicos, umbandistas, católicos e
budistas -, e por profissionais liberais - médicos e dentistas. Aquele que
corre algum perigo procura esse grupo, que, então, faz levantamento
sobre a sua vida, averiguando se aquela situação se comprova, procura o
Ministério Público e a pessoa, a partir daquele instante, e passa a receber
a proteção do Estado.

Outros técnicos estiveram em Pernambuco, onde também estive,
e pudemos acompanhar o processo, verificando que era fantástico,
porque, apesar de não haver legislação a esse respeito , foi dada prova
muito expressiva de competência na articulação entre o Estado e a
sociedade para a proteção de testemunhas de crimes. Decidiu-se, a partir
daquele instante, que o Ministério da Justiça daria apoio a essa proposta.
O objetivo era o de aumentar essa rede. O GAJOP disse que gostaria de
iniciar esse trabalho no Nordeste do Brasil, nos Estados do Ceará, do Rio
Grande do Norte e da Bahia. Depois, os Estados do Espírito Santo e Rio
de Janeiro pediram para entrar na rede.
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A idéia era a de o GAJOP e o Ministério Público percorrerem os
Estados para discutir com as entidades governamentais e não
governamentais a criação de uma rede de proteção para as pessoas
testemunhas de crimes.

O Ministério entrou com recursos para garantir esse trabalho. Para
se ter uma idéia desse trabalho, gastam-se, em média, R$200,00 por mês
com cada cidadão. Durante o ano de 1996, protegeram-se mais de 50
pessoas. Comparando-se com o que os americanos fazem: eles têm um
orçamento de US$60.000.000,00 e, durante 1996, conseguiram
atendimento para 120 pessoas. Então, podemos imaginar a ousadia e a
coragem dessa entidade, a HJOP, que conseguiu estabelecer um sistema
eficiente. Das pessoas que foram protegidas, vários processos tiveram
andamento, inclusive com a condenação dos acusados. Essa experiência
é uma das que têm recebido colaboração do Ministério. E por que não em
Minas? A nossa intenção é que consigamos estabelecer uma rede
nacional. Quem conviveu ou convive com a violência extrema sabe da
importância que existe em se garantir o mínimo de segurança a pessoa
que presenciou cena ou ato de violência que acabou gerando mortes.

Nesse campo da proteção à vida, o Estado do Paraná
desenvolveu um projeto - Projeto de Proteção às Vítimas - que
compreendia algumas salas onde as pessoas vítimas de crimes se
apresentavam e recebiam orientação jurídica. O Ministério se interessou
por esse sistema. A Secretaria da Justiça de Santa Catarina também o
achou interessante e resolveu implementar essa proposta. Aliás, a
Secretaria da Justiça de Santa Catarina foi motivada para essa discussão,
justamente em virtude desse debate em tomo das vítimas. Com  o
propósito de atendê-las, desenvolveram sistema um pouco mais
sofisticado, com a criação de um grupo formado de assistentes sociais,
psicólogos e advogados. A Secretaria forneceu um galpão e profissionais
técnicos. Qual a função deles? As pessoas que são vitimas de crimes de
costumes, violentos ou de patrimônio, dirigem-se a essa instituição, onde
recebem orientação. O Ministério da Justiça resolveu acompanhar essa
experiência pioneira a fim de que se possa estendê-la ao resto do País.
Ela está em execução há cerca de 20 dias, e nós a estamos
acompanhando "pari passu".

Então, o Ministério da Justiça não está criando algo novo. Está,
sim, reconhecendo que a sociedade civil e muitos Estados tiveram
iniciativas que merecem nosso apoio. Como se trata de um programa de
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direitos humanos, nossa intenção é garantir que essa experiência tenha
continuidade e, ao mesmo tempo, que se possa estendê-la ao País inteiro.

Além disso, nesse campo da proteção, gostaria de destacar outro
trabalho importante, que são os mapas da violência. Selecionamos, de
início, quatro capitais: Rio de Janeiro, São Pauto, Curitiba e Salvador.
Fizemos convênio com o CEDEC, entidade de pesquisa paulista, e esta,
juntamente com a Secretaria da Segurança, acabou reelaborando o mapa
da violência, em que se definem as zonas de risco elevado.

A nossa proposta é, por meio desses quatro mapas elaborados,
fornecer condições para que outras capitais possam também fazer seus
mapas sobre a violência. Esse instrumento novo precisa ainda ser
entendido e reconhecido pela comunidade. Sinto que falta ainda o debate
para que ele seja entendido como um instrumento, e não somente para
mostrar as mazelas do Estado. Isso deve ser entendido como uma
orientação. Portanto, é importante que esses seminários trabalhem em
conjunto.

No campo da proteção à vida, o Ministro da Justiça também
definiu uma postura em relação aos cursos de formação da área de
direitos humanos para policiais militares e civis. No Brasil -, e estamos
mapeando isso -, temos várias iniciativas com esse fim, temos núcleos
nas universidades e um trabalho nas academias de polícia. O Ministério
fez parceria conosco, reconhecendo o Programa Nacional de Direitos
Humanos e realizando em dez Estados cursos na área de direitos
humanos destinados a policiais. Um deles foi aqui em Belo Horizonte.
Fizemos ainda parceria com a Cruz Vermelha Internacional para dar
formação aos oficiais da Policia Militar. Realizamos um curso no ano
passado e vamos realizar outro a partir de 2 de maio, quando serão
convidados dois oficiais de cada Estado. Estamos também realizando um
curso de extensão de quase 200 horas, no Estado do Ceará, destinado a
policiais militares e civis. Podemos dizer, então, que estamos satisfeitos.
Já conseguimos treinar, ao longo deste ano, mais de 1000 policiais.
Entretanto, pensamos em fazer - e está sendo realizado hoje em São
Paulo debate com esse fim - avaliação desses cursos de direitos
humanos. Devemos perguntar se o resultado desses cursos irá ter
influência no dia-a-dia, e até que ponto esses policiais refletem sobre o
conteúdo dele. Ouvi de um Tenente-Coronel de Pernambuco, responsável
pela área de educação, uma idéia muito interessante, a qual pretendo
reproduzir. Estão pensando em dar os cursos, mas em cada quartel
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querem ter uma pessoa responsável pela área de direitos humanos,
querem definir pessoas que possam estar acompanhando o processo no
dia-a-dia. Todos sabem que há grande distância entre a realização do
curso e o dia-a-dia. Tenho percebido em vários locais onde tenho ido uma
disposição muito positiva por parte da Polícia Militar. Estive, na semana
passada, em João Pessoa, e durante os três dias de seminário havia 15
policiais da Polícia Militar participando dos trabalhos. Quem lida com a
área de direitos humanos sabe que isso não é uma coisa muito comum.
Esse envolvimento da Polícia Militar é visto por nós com muito bons
olhos, porque assim poderemos fazer reflexão em conjunto e apontar
alguns caminhos. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos surgiu de
um debate muito critico para a sociedade. Estou me referindo aos
incidentes no Rio e em São Paulo, onde estavam envolvidas as suas
policias.

Ela já anunciou a criação de um grupo, em nível nacional, com a
função de saber realmente quem são os nossos policiais e para onde
caminham.

É preciso ficar claro que isso será feito com muita prudência e
diálogo. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos não vai elaborar um
pacote, pelo contrário, vai debater exaustivamente com a sociedade e
com os policiais quais os caminhos a serem seguidos. Uma coisa posso
adiantar ela está muito decidida a realizar mudanças. Direito humano é
direito de todos, policiais ou não. Essa á a nossa preocupação.

Com relação a essas mil pessoas que fizeram cursos na área de
direitos humanos, foi importante reconhecer os vários depoimentos de
policiais sobre a nossa ação nessa área. Essa interação é constante,
fazemos sempre essa avaliação.

Há uma experiência aqui em Belo Horizonte, e que
acompanhamos à distância, que temos interesse em estender a outros
Estados. Os senhores sabem que o Brasil é signatário de vários tratados e
declarações internacionais. Na OIT, a Convenção n° 111 fala
exclusivamente sobre discriminação no campo de emprego e trabalho.

No ano passado, a Prefeitura de Belo Horizonte, numa atitude
ousada, resolveu, em parceria com uma entidade não governamental,
implementar a Convenção Internacional n° 111 da OIT. Para aqueles que
não conhecem essas convenções, gostaria de dizer que elas são
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princípios que o Estado membro se compromete a implementar. O
Programa Nacional de Direitos Humanos é de grande importância. Hoje,
ele adotou uma nova postura com relação à discriminação. Estive na
abertura do Programa e confesso que fiquei muito impressionado com o
desenrolar dos fatos. Na Prefeitura foi realizado um debate na área de
educação, na área de recursos humanos, e discutiu-se com os
funcionários sobre a questão da discriminação racial. Em algumas escolas
havia diretoras que praticavam a discriminação racial. Essas diretoras
foram exoneradas. É um fato único na história do Brasil, e as pessoas
foram realmente afastadas.

Além disso, houve uma intemalização por parte dos funcionários
com relação a essa questão da discriminação racial. Para aqueles que não
militam nessa causa, o grande drama é a outra parte reconhecer que esse
é um problema. Se formos discutir com uma instituição, ela sempre irá
dizer que nessa área não há problemas. A discriminação é um problema
do outro, não acontece aqui. Ora, a discriminação é um problema e temos
de enfrentá-lo. E o Programa Nacional de Direitos Humanos deu um passo
importante com relação a essa questão. Ele levantou uma discussão, que
são as chamadas ações afirmativas, compensatórias, positivas.

Ações afirmativas são um conjunto de ações para promover a
igualdade para grupos vulneráveis, sejam mulheres, deficientes, etc. A
questão de cotas não entra, até porque, no debate que se faz
internacionalmente sobre o tema, a cota não entra. Entra sempre uma
meta a ser atingida. E importante que esse debate se estenda também ao
campo do movimento das mulheres. Recentemente, houve um seminário
importante para tratar desse assunto, promovido pelas mulheres. Qual é o
nosso grande interesse aqui? Éter uma posição, como tem a Prefeitura de
Belo Horizonte, é enfrentar o problema. Vamos tentar, de alguma forma,
para vermos como podemos avançar nesse sentido. Em Belo Horizonte,
acompanhamos, e depois, no mês passado, numa reunião do Ministério do
Trabalho e da OIT, com vários Delegados do Ministério do Trabalho de
todo o País, convocamos algumas pessoas daqui, para expor para aquele
conjunto seleto de profissionais como é que tem sido a experiência de
Belo Horizonte sobre tais assuntos. E qual é a idéia? A idéia é demonstrar
que a discriminação racial acontece e pode ter uma resposta do Estado
sem nenhum confronto. Podem ser elaboradas políticas para acabar com
ela. Nossa idéia é que outros fóruns possam ser realizados, como ocorreu
aqui, para mostrar que Belo Horizonte está dando um passo à frente no
campo do combate à discriminação. Começou a enfrentar o problema.
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Gostaria de citar mais um exemplo importante no campo da
discriminação. Todos vocês sabem que o Brasil tem muitas empresas
internacionais, multinacionais, que nos países de origem têm políticas de
ações afirmativas. Resolvemos, então, localizar essas empresas que têm
esses programas, aqui no Brasil. Fui atrás de algumas delas, como a Levis
Strauss, a Xerox, a IBM, a Johnson's and Johnson's, e conversamos com
elas. Num segundo momento, reunimos o Ministério do Trabalho e a OIT
para discutir como é que eles fazem essa ação afirmativa no Brasil. Foi
interessante! O que movimentou essas empresas a terem programas de
ação afirmativa no Brasil foi a questão econômica, em primeiro lugar. Foi
o fato de entender que vivemos num mundo globalizado e que precisamos
conviver com várias culturas. Em segundo lugar, o consumidor quer se
ver na própria empresa. Então elas elaboraram uma estratégia para o ano
2000, em que contemplam a necessidade de se realizarem programas que
combatam a discriminação. E é importante ouvir da fábrica Levis Strauss,
fábrica de calça jeans em Cotia, São Paulo, que o primeiro drama foi
reconhecer que havia discriminação. Ele mostrou vários exemplos de
discriminação, como a religiosa, a de idade, e a empresa resolveu fazer
programas para acabar com a discriminação. Não é chamar uma pessoa
para dar uma palestra. E um programa.

Qual o interesse do Ministério da Justiça em relação a isso?
Primeiro é apontar, ver o que se tem de positivo, o que pode ser
desenvolvido de maneira voluntária, para levar para os Estados e os
municípios. E mostrar que a discriminação é um fato sério. Já não bastam
discursos de retórica e dizer que a discriminação existe. E preciso dar um
passo a mais nesse sentido. Todas as empresas estão fazendo isso.
Quando falo em discriminação, não estou me referindo apenas à questão
racial, mas às mulheres, ao idoso, aos homossexuais, aos portadores do
HIV, todos são vítimas de discriminação. No tema discriminação é
fundamental que tenhamos presente o universo dele.

Antes de encerrar a minha fala, gostaria de dizer que outro
trabalho importante é o combate ao trabalho escravo, que, infelizmente,
ainda é encontrado em vários locais do País.

Para desenvolver esse trabalho, o Governo formou duas frentes.
Uma frente desenvolve o trabalho de fiscalização. Já foram visitados mais
de 200 estabelecimentos em todo o País em um universo de mais de 80
mil trabalhadores. Conseguimos libertar centenas de trabalhadores que
viviam em condições precárias.
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O Ministério desenvolve também outro trabalho na Zona da Mata,

em Pernambuco. O trabalho de repressão acontece, mas é necessário que
você dê um apoio à comunidade. Nas regiões da Zona da Mata, em
Pernambuco; zona do sisal, na Bahia, zona de carvoaria, no Mato Grosso
do Sul e sul do Pará, o nível de indigência e de violência é absurdo. As
pessoas não têm documentos. Nascem sem ter registro, morrem sem
certidão de óbito. O estado de indigência, nessas regiões, é absoluto.

A fiscalização feita pelo Ministério do Trabalho não é suficiente. É
importante que haja também um trabalho de cidadania e que as pessoas
possam adquirir os seus documentos e ter consciência da importância
deles.

Finalizando a minha exposição, quem dizer que nos próximos
meses publicaremos um livro com as principais convenções e declarações
internacionais de direitos humanos. Acho importante que essas
convenções sejam divulgadas maciçamente.

Há um tratado em que o Brasil é campeão em retificação, que é a
Convenção Internacional para a Eliminação das Formas de Discriminação
Racial. Desde 1968, o Brasil tinha de fazer um relatório a respeito disso,
mas os relatórios eram assim: o Brasil tem uma legislação da época de
Afonso Amos, e não há discriminação, vivemos em perfeita harmonia. De
1986 a 1996, houve uma grande pressão por parte dos movimentos
negros, pedindo novo relatório. Quem tiver interesse em obter esse
relatório, poderá passar-nos o endereço, que o enviaremos.

Pela primeira vez na história do Brasil, o Ministério da Justiça
reconhece a discriminação racial e faz um relatório que será amplamente
divulgado.

Quero reiterar os meus agradecimentos, em nome do Dr. José
Gregório, que não pôde vir, mas, com certeza, estará presente nas
próximas semanas. Antes de iniciar, conversando com o Deputado João
Leite e com o Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos,
soube que há interesse do Ministério da Justiça em estabelecer parceria.
Para nós, esse encontro é o ponto de partida. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Paulo Mesquita Neto
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Exmo. Deputado Romeu Queiroz, em nome de quem
cumprimento os demais participantes deste painel e todas as autoridades,
senhores e senhoras; em nome do Núcleo de Estudos de Violência da
USP, gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste ciclo de
debates sobre direitos humanos, principalmente pelo fato de que já faz
quase um ano do lançamento do Programa Nacional dos Direitos
Humanos. Esta é uma oportunidade bastante boa para começarmos a
fazer a avaliação desse Programa, na semana que antecede a realização
da Segunda Conferência Nacional dos Direitos Humanos, em Brasília. Ela,
também, vai realizar trabalho de avaliação, critica e sugestões. É uma
honra ainda maior pelo fato de, através de conversa com o Deputado João
Leite, termos sido informados do interesse na elaboração de um Programa
Estadual de Direitos Humanos em Minas Gerais. Estamos fazendo isso,
também, em São Paulo, e é com bastante satisfação que percebemos que
o Programa Nacional de Diretos Humanos, pelo menos, teve o efeito de
incentivar, além de outros, obviamente, alguns Estados, a elaborar os
seus próprios programas. Pela importância do tema e da realização de
avaliações do Programa Nacional de Direitos Humanos, preparei um
breve texto que contém a minha avaliação sobre o Programa, e vou fazer
a sua leitura, o que, acredito, dará maior precisão à minha exposição.

Em 1714196, 19 trabalhadores rurais sem terra foram
assassinados, numa operação realizada pela Polícia Militar em Eldorado
dos Carajás, no Pará, Estado governado por Almir Gabriel, do PSDB.
Esse massacre parecia antecipar o fracasso dos planos do Governo
Fernando Henrique Cardoso de reformar o Estado e democratizar a
sociedade, consolidar o Estado de direito e ampliar as garantias dos
direitos humanos e de cidadania no Brasil.

Em 13/5/96, entretanto, apesar do trauma e do retrocesso causado
pelo massacre em Eldorado dos Carajás, o Governo Fernando Henrique
Cardoso lançou o Programa Nacional de Direitos Humanos. Foi o primeiro
programa para proteção e promoção de direitos humanos da América
Latina, e o terceiro do mundo. Teve o mérito de ter sido formulado a partir
de ampla discussão pública, e, não, em gabinetes fechados. Para sua
elaboração, entre outubro de 1995 e maio de 1996, o Governo Federal
recebeu contribuição de seis seminários regionais, realizados em São
Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belém, Porto Alegre e Natal, com a
participação de 210 entidades, e da Primeira Conferência Nacional de
Direitos Humanos, realizada em Brasília.
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Qual é o compacto e o significado do Programa Nacional de

Direitos Humanos? Que diferença faz esse Programa no Brasil? É um
ponto de partida para a reforma do Estado, a democratização da
sociedade brasileira e a construção de uma alternativa ao Estado mínimo
neoliberal, ou é apenas um programa bem-intencionado, mas passageiro,
que não produz mudanças significativas, ou, pior, um programa que
apenas mascara ou disfarça a violência do Estado e da sociedade no
Brasil? Esse texto discute e responde a essas questões. Antecipando a
conclusão, o texto sugere que o impacto e o significado do Programa
Nacional de Direitos Humanos ainda são incertos e vão depender muito da
forma pela qual o Estado, a sociedade política e a sociedade civil se
comprometerem com o programa e vierem a participar da sua
implementação. Mas é certo que ele já contribuiu para a realização de
mudanças importantes no Estado e na sociedade, assim como nas
relações entre ambos, e contém princípios e propostas de ação que
podem servir de base para a construção de alternativas ao Estado mínimo
neoliberal no Brasil.

O texto é dividido em três partes. Na primeira, é feita uma
avaliação das mudanças causadas pelo Programa na política brasileira.
Na segunda, uma análise da implementação das propostas contidas no
Programa entre maio de 1996 e maio de 1997. Na terceira, uma análise
de alguns problemas na implementação do Programa e das perspectivas
para o futuro.

O Brasil não ficou insensível ao lançamento do Programa
Nacional de Direitos Humanos. Num curto espaço de tempo, ele atingiu
um dos seus objetivos e passou a ser "um marco referencial para as ações
governamentais e para a construção, por toda a sociedade, da
convivência sem violência que a democracia exige". A sociedade passou
a cobrar do Governo Federal a implementação das propostas de ação
contidas no Programa. Esse passou a cobrar dos Governos Estaduais, do
Congresso Nacional, do Judiciário e da sociedade a sua participação na
implementação do Programa. Recentemente, o Governo criou a
Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para coordenar e monitorar a
execução do Programa. Organizações estrangeiras, governamentais e não
governamentais, participaram da elaboração do Programa. Depois do
lançamento, elas passaram a cobrar e foram chamadas a colaborar para a
sua execução.

Nos dias 23 e 2415196, dez dias após o lançamento do Programa,
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os secretários estaduais encarregados dos negócios da justiça, cidadania
e administração penitenciária se reuniram no Segundo Fórum Nacional de
Secretários de Justiça, em Recife, e aprovaram declaração de apoio ao
Programa e favorável à elaboração de programas estaduais de direitos
humanos. Em muitos Estados, os Governos pouco fizeram para
implementar o Programa Nacional de Direitos Humanos, mas São Paulo já
está elaborando um programa estadual, e Minas Gerais já demonstrou
interesse na elaboração de um programa semelhante.

Seis meses depois do lançamento do Programa, a imprensa fez o
primeiro balanço das propostas implementadas e das não implementadas.
Um ano depois, a Segunda Conferência Nacional de Direitos Humanos se
reúne em Brasília para fazer uma avaliação do Programa, precedida de
reuniões estaduais de avaliação, como as promovidas pelo Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em São Paulo, e
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Entretanto, a comunidade política e a comunidade científica ainda
têm dificuldade para entender o significado e avaliar o impacto do
Programa Nacional de Direitos Humanos. Ele é mais do que um conjunto
de 228 propostas de ação governamental para proteger e promover os
direitos humanos no Brasil. E, também, a afirmação de uma nova
concepção de direitos humanos como um conjunto de direitos, universais
e indissociáveis, definidos não apenas em Constituições e leis nacionais,
mas também em tratados internacionais. Os direitos humanos são um
conjunto de direitos definidos em tratados internacionais que os Estados
estão obrigados a garantir não apenas nas suas relações com outros
Estados, mas também com a sociedade, os indivíduos e a coletividade, no
seu próprio território. A afirmação dessa nova concepção de direitos
humanos, bastante clara no texto introdutório e em muitas das propostas
de ação contidas no Programa Nacional de Direitos Humanos, tem
profundas implicações práticas na estrutura do sistema político e na
dinâmica do processo político no Brasil. Por um lado, transforma
indivíduos e coletividades, e não apenas Estados, em beneficiários de
tratados intemacionais de direitos humanos. Por outro lado, dá a
indivíduos e coletividades que têm os direitos violados ou não garantidos
pelo Estado acesso a mecanismos internacionais para a proteção desses
direitos. Portanto, antes de fazer uma avaliação da implementação das
228 propostas de ação contidas no Programa e das conseqüências
práticas da sua implementação, é importante fazer uma análise do
significado do lançamento do Programa e uma avaliação do seu impacto
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na política e na sociedade brasileira.

O Programa Nacional de Direitos Humanos foi elaborado e
lançado em meio a um processo de erosão do direito e dos direitos
humanos e de cidadania de todos os grupos sociais, e não apenas da
população pobre e marginalizada. Esse processo foi iniciado nos anos 60
e 70 pelo regime autoritário. Foi acelerado nos anos 80 e, principalmente,
nos anos 90 por políticas neoliberais que aumentaram o papel do mercado
e diminuíram o papel do Estado na organização da sociedade,
aumentaram a desigualdade econômica e social e aumentaram a
desigualdade no acesso aos serviços de segurança e justiça em todo o
País. O aumento dramático da criminalidade e da violência nos anos 80 e
90 é apenas um dos sintomas, ainda que dos mais visíveis, desse
processo, que, paradoxalmente, aconteceu paralelamente ao de transição
do autoritarismo para a democracia. O aumento da violência e a erosão
dos direitos humanos e de cidadania nos anos 60 e 70 levou indivíduos e
coletividades a, de maneira crescente, voltarem-se contra o regime
autoritário. Nos anos 80 e 90, entretanto, a continuidade desse processo,
sob um regime democrático, levou indivíduos e coletividades a se
voltarem contra o Estado e os serviços públicos de segurança e justiça.
Levou indivíduos e coletividades a contratarem serviços privados de
segurança, legais ou ilegais, e a se armarem para defender não apenas o
seu patrimônio, mas também e principalmente a sua vida e integridade
física. Levou indivíduos e coletividades a realizarem justiça por conta
própria. Não é preciso dizer que essa reação, quase inevitável devido à
falta de eficiência e legitimidade dos serviços públicos de segurança e
justiça, mesmo depois da transição para a democracia, apenas acelerou o
processo de aumento da violência e erosão do direito e dos direitos
humanos e de cidadania.

Em meados dos anos 90, já estava claro que o desenvolvimento
econômico e social e a transição para a democracia, ainda que
necessários, não eram suficientes para conter o aumento da criminalidade
e da violência no Brasil. Mais do que isso, já estava claro que esse
aumento constituía um grande obstáculo e uma ameaça aos processos de
desenvolvimento e de consolidação da democracia. A questão era saber
se essa tendência de banalização da criminalidade, da violência e da
morte poderia ser controlada e revertida ou se acabaria por consumir as
energias da sociedade brasileira ao ponto de inviabilizar os processos de
desenvolvimento e de consolidação da democracia no País.
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Com o objetivo de limitar, controlar e reverter essa tendência e

implementando uma recomendação da Conferência Mundial de Direitos
Humanos realizada em Viena, em 1993, o Governo brasileiro decidiu
elaborar o Programa Nacional de Direitos Humanos. Ao lançar esse
Programa, ele, expressamente, reconheceu a obrigação do Estado de
proteger e promover os direitos humanos e os princípios da universalidade
e da indissociabilidade dos direitos humanos. O texto introdutório diz o
seguinte: "Os direitos humanos não são, porém, apenas um conjunto de
princípios morais que devem informar a organização da sociedade e a
criação do direito. Enumerados em diversos tratados internacionais e
constituições, asseguram direitos a indivíduos e coletividades e
estabelecem obrigações jurídicas concretas aos Estados. Compõem-se de
uma série de normas jurídicas claras e precisas, voltadas a proteger os
interesses mais fundamentais da pessoa humana. São normas cogentes
ou programáticas, que obrigam os Estados nos planos interno e externo".
O Programa, portanto, reflete e fortalece uma mudança na concepção de
direitos humanos, já partilhada por organizações de direitos humanos,
mas, pela primeira vez, adotada e defendida pelo Governo brasileiro,
segundo a qual os direitos humanos são não apenas os direitos civis e
políticos, mas também os econômicos, sociais e culturais; não apenas os
direitos individuais, mas também os coletivos. Os direitos humanos
deixam de ser limitados aos definidos em Constituições e leis nacionais,
portanto, aos direitos de uma minoria ou de uma maioria com poder para
participar da elaboração de Constituições e leis nacionais. Passam a
abranger, também, os direitos definidos em tratados internacionais,
portanto, os direitos de minorias ou maiorias sem poder para participar da
elaboração de Constituições e leis nacionais.

A afirmação dessa nova concepção fez com que o Estado
brasileiro e os Estados da Federação passassem a estar obrigados a
proteger não apenas os direitos humanos definidos nas Constituições
Nacional e Estaduais, mas também os que, definidos em tratados
internacionais, ainda não haviam sido reconhecidos por essas
Constituições. Essa mudança impôs ao Estado brasileiro a obrigação de
garantir a todos os cidadãos e pessoas em território brasileiro os direitos
consagrados em tratados internacionais, incluindo não apenas os direitos
individuais, mas também os coletivos. Impôs, também, ao Estado
brasileiro a obrigação de adequar Constituições e leis aos tratados
internacionais. Além disso, fez com que os Estados passassem a ter o
direito, se não a obrigação, de agir para proteger os direitos humanos em
territórios de outros Estados e passassem a reconhecer o direito de outros
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Estados de agir para proteger os direitos humanos no seu próprio território.
Fez, portanto, com que os indivíduos e as coletividades, no Brasil,
passassem a ter o direito de procurar o apoio de outros Estados e de
organizações internacionais para a proteção e promoção de direitos
humanos no Brasil e com que outros Estados e organizações
internacionais passassem a ter o direito de procurar proteger e promover
os direitos humanos no Brasil.

A questão é saber se e como essa nova concepção dos direitos
humanos, refletida e fortalecida pelo Programa Nacional de Direitos
Humanos, afetou o sistema político e o processo político no Brasil. Saber
se e como essa nova concepção pode contribuir para diminuir a
criminalidade e a violência e para aumentar o grau de respeito aos direitos
humanos no Pais.

Mesmo que ainda não seja possível dizer que tenha havido
aumento no grau de respeito aos direitos humanos no Brasil, parece
possível dizer que há uma desaceleração do processo de aumento da
criminalidade e da violência e de erosão dos direitos de cidadania bem
como dos direitos humanos e que o Programa Nacional de Direitos
Humanos contribuiu para essa desaceleração.	-

Graves violações de direitos humanos continuam a ocorrer,
freqüentemente, em todo território nacional, muitas vezes com o apoio ou
a tolerância de Governos Estaduais. Chico Mendes, Carandiru, 42 0 Distrito
Policial em São Paulo, Candelária, Vigário-Geral, Nova Brasília,
Corumbiara, Eldorado dos Carajás, Favela Naval e Cidade de Deus são os
casos mais conhecidos de uma longa lista. Basta abrir qualquer um dos
quatro jornais diários de circulação nacional, para verificar a extensão do
problema, a freqüência das execuções extra-judiciais, das chacinas, da
ação de justiceiros e dos grupos de extermínio, e a impunidade dos
responsáveis por esses crimes.

Mas a diferença agora é que o Governo Federal não dá
sustentação (como aconteceu durante o regime autoritário) ou se omite
(como aconteceu durante os Governos Samey, Colior e Itamar Franco)
diante das violações de direitos humanos. Ao contrário, o Governo Federal
passou a exercer um papel ativo na proteção e na promoção dos direitos
humãnos, criando condições menos favoráveis para a continuidade de
práticas ilegais e violentas de resolução de conflitos. Isso acontece em
parte porque, desde o momento do anúncio da intenção de se elaborar um
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Programa Nacional de Direitos Humanos, em 719195, o Governo Federal,
por necessidade ou por interesse, passou a ter que prestar contas de suas
ações e omissões na área dos direitos humanos e se tomou mais sensível
às críticas, aos elogios e às sugestões das organizações brasileiras e
estrangeirãs que atuam na área dos direitos humanos.

Ao lançar o Programa Nacional de Direitos Humanos, o Governo
Federal apontou na direção da reconstrução do Estado e da sociedade
brasileira, deixando para trás o Estado autoritário sem caminhar na
direção do Estado mínimo neoliberal ou da crise de desintegração do
Estado autoritário. O ponto de chegada desse processo ainda não está
claro, mas alguns passos importantes já foram dados.

O Programa Nacional de Direitos Humanos, ainda que reconheça
a indissociabilidade de todos os direitos humanos e a importância dos
direitos econômicos, sociais e culturais, atribui maior importância à
garantia dos direitos civis, particularmente dos direitos à vida, à
integridade física e à justiça. A prioridade é justificada no próprio
programa. "Para que a população, porém, possa assumir que os direitos
humanos são direitos de todos, e as entidades da sociedade civil possam
lutar por esses direitos e organizar-se para atuar em parceria com o
Estado, é fundamental que os seus direitos civis elementares sejam
garantidos e, especialmente, que a Justiça seja uma instituição
garantidora e acessível para qualquer um".

Talvez a maior demonstração do acerto dessa definição de
prioridades, no caso do Brasil, e dos avanços alcançados na proteção dos
direitos civis da população durante o primeiro ano de implementação do
programa, tenha sido a marcha dos trabalhadores rurais sem terra à
Brasília e a audiência dos seus representantes com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso no dia 1714197. Em 1996, menos de um mês antes do
lançamento do programa, trabalhadores sem terra foram reprimidos e
mortos pela policia quando marchavam por uma estrada em direção a
Belém para tentar conseguir uma audiência com o Governador do Estado.
Em 1997, quase um ano depois do lançamento do programa, os
trabalhadores sem terra marcharam por várias estradas, em vários
Estados, em direção a Brasília, e conseguiram uma audiência pública com
o Presidente da República.

Paradoxalmente, talvez a maior demonstração das dificuldades
encontradas para aumentar o grau de respeito aos direitos humanos no
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Pais tenha sido o assassinato do índio pataxô Galdino Jesus dos Santos.
Na madrugada do dia 2014197, em Brasília, três dias depois da audiência
dos trabalhadores sem terra com o Presidente Fernando Henrique, cinco
jovens de classe média jogaram álcool e puseram fogo no corpo do índio
enquanto este dormia num ponto de ônibus.

O que mudou na política do Governo Federal com relação aos
direitos humanos durante este período?

Desde o lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos,
o Governo Federal adotou medidas importantes ara combater a
impunidade, principalmente no caso de crimes a itra a vida e a
integridade física das pessoas e de crimes cornetidi s por agentes do
Estado. Algumas dessas medidas poderiam te sido adotadas
independentemente do Programa Nacional de Direit s Humanos. Mas
muitas delas foram adotadas somente porque o Gi verno Federal se
uuriiprunieieu a adotá-las ao lançar o programa e porque a sociedade
cobrou a adoção dessas medidas.

Entre as medidas que foram total ou parcialmente adotadas pelo
Governo cabe destacar as seguintes: Em 718196, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso sancionou lei que transferiu da Justiça Militar para a
justiça comum a competência para julgar policiais militares acusados de
crimes dolosos contra a vida (Lei Federal n° 9.299, de 1996). Ação do
Governo Federal e do Ministro da Justiça Nélson Jobim havia garantido a
aprovação, na Câmara dos Deputados, de projeto de lei do Deputado
Hélio Bicudo (PT-SP) que transferia da Justiça Militar para a justiça
comum a competência para julgar policiais militares acusados de qualquer
crime comum. Mas esse projeto foi rejeitado no Senado e substituído por
outro projeto, de autoria do Deputado Genebaldo Correia (PMDB-BA), que
foi posteriormente modificado e aprovado na Câmara dos Deputados e
sancionado pelo Presidente Fernando Henrique. Ainda em agosto de
1996. o Deputado Hélio Bicudo apresentou nova versão do projeto
original, com apoio do Governo Federal, o qual foi aprovado na Câmara
dos Deputados, em 3014197. Em 20/2/97, o Presidente Fernando Henrique
sancionou lei que tomou crime o porte ilegal de armas e criou o Sistema
Nacional de Armas, que tinha sido aprovada pelo Senado Federal no dia
21 de janeiro e pela Câmara dos Deputados no dia 19/2/97 (Projeto de Lei
n° 7:865-DI1 986). No dia 414197, a Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados aprovou projeto de emenda à Constituição
proposta pelo Governo Federal para dar à Justiça Federal competência
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para julgar crimes contra os direitos humanos (Proposta de Emenda à
Constituição no 368196). Em 714197, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso sancionou lei que tipifica o crime de tortura, aprovada em regime
de urgência pelo Senado Federal no dia 314197. O projeto de lei havia sido
proposto pelo Governo Federal em agosto 1994 e aprovado na Câmara
dos Deputados em maio de 1996. Ainda em 714197, o Presidente
sancionou lei que criava o Registro de Identidade Civil e o Cadastro
Nacional de Registro de Identidade Civil e baixou decreto criando a
Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Em 1214197, o Governo Federal
iniciou operação de desarmamento de pessoas com porte ilegal de armas
e repressão ao tráfico de drogas, contrabando, extrativismo ilegal e
invasões de reservas indígenas, na região Sul do Pará, onde aconteceu o
massacre dos trabalhadores sem terra em 1714196.

Além dessas, vale a pena mencionar as seguintes medidas.
Durante o processo de elaboração do Programa Nacional de Direitos
Humanos, o Ministério da Justiça assinou convênio com o CEDEC para a
elaboração de mapas de risco de violência em São Paulo, Curitiba, Rio de
Janeiro e Salvador. Os de São Paulo e Curitiba foram entregues em 1996,
e os do Rio de Janeiro e de Salvador foram entregues em 1997. O
Ministério da Justiça assinou convênio com o Viva Rio para a criação de
balcões de direito para a prestação de serviços gratuitos de assessoria
jurídica, auxílio na obtenção de documentos básicos e mediação de
conflitos para populações de comunidades carentes. O Ministério da
Justiça assinou convênio com o GAJOP, em Recife, para a realização de
estudos visando â implantação e difusão de programas de proteção à
vitima e à testemunha. O Governo Federal enviou ao Congresso Nacional
projeto de lei aumentando de 12 para 14 anos a idade mínima para
trabalho de adolescentes, projeto de lei criando o estatuto dos refugiados e
projeto de lei para coibir a lavagem de dinheiro. O Governo Federal
estruturou a Divisão de Direitos Humanos da Policia Federal. O Governo
Federal desenvolveu programas para coibir o trabalho infantil, inclusive
através de bolsas-educação, para acabar com a exploração sexual
infanto-juvenil, com o trabalho forçado, através do Grupo de Repressão ao
Trabalho Forçado, para demarcar terras indígenas, para valorizar a
população negra, através do Grupo de Trabalho para Eliminação da
Discriminação, para prevenção e tratamento da AIDS e de doenças
sexualmente transmissíveis. O Governo apoiou a tramitação, no
Congresso Nacional, do novo Código de Trânsito, e o Ministério da Justiça
apresentou ao Banco Interamericano de Desenvolvimento projeto para
financiamento de um programa de combate â violência no trânsito. Em
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março de 1996, o Governo Federal lançou o Programa de Ação Nacional
Antidrogas (PANAD). Em dezembro de 1996, o Ministério da Justiça
apresentou projeto de lei para alterar legislação penal e permitir a
aplicação de penas alternativas à pena de prisão, como prisão domiciliar,
serviços à comunidade e pagamento de multa, para crimes de menor
gravidade. Em março de 1997, o Governo Federal propôs o Projeto de
Emenda Constitucional n o 169197, obrigando os Governos Estaduais a
investir na área de saúde 10% do que arrecadam. Em março de 1997, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso emitiu decreto estabelecendo o
Serviço Nacional de Defesa do Consumidor, dando aos PROCONs o
poder de multar empresas, descentralizando e agilizando os processos de
proteção dos direitos dos consumidores.

O Programa focaliza, principalmente, direitos civis, como sugerem
as ações mencionadas, mas não nega a indissociabilidade dos direitos
humanos e a importância dos direitos econômicos, sociais e culturais. A
primeira medida proposta de ação governamental é, justamente, "apoiar a
formulação e implementação de políticas públicas e privadas para redução
das grandes desigualdades econômicas, sociais e culturais existentes no
País, visando à plena realização do direito ao desenvolvimento". Nesse
sentido, é importante constatar, entre 1995 e 1996, o declínio da
participação no orçamento dos investimentos na área social, como
educação, saúde e agricultura, e na segurança pública e defesa nacional,
desenvolvimento regional e agricultura, ao lado do aumento dos gastos na
administração e planejamento (que concentra gastos com a dívida
pública).

Mas é importante, também, constatar a diminuição do
desemprego, da pobreza e da desigualdade de renda "per capita" entre a
população mais pobre e a mais rica, no mesmo período. O desemprego
caiu de 6,54% em 1992 para 6,08% em 1995, para 5,30% em 1996, ainda
em cima dos 3,67% registrados em 1990. A proporção de pessoas vivendo
em estado de pobreza passou de 33,4% em 1994 para 27,8% em 1995 e
25,1% em 1996, ainda em cima dos 22,6% registrados em 1990. A renda
dos 50% mais pobres passou de 11,3% da renda total do trabalho em
1994 para 12,2% em 1995 e 12,3% em 1996, ainda abaixo dos 12,8% em
1990. A renda dos 20% mais ricos, ao contrário, caiu de 64,7% da renda
total do trabalho em 1994 para 62,6% em 1995 e 62,4% em 1996, abaixo
dos 62,8% em 1990.

São inegáveis as mudanças e os avanços nas políticas
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governamentais no que se refere à proteção e promoção dos direitos
humanos durante o primeiro ano de vigência do Programa Nacional de
Direitos Humanos, mas existem muitas ações propostas que ainda não
foram implementadas ou o foram apenas parcialmente, sem as quais a
política governamental de proteção dos direitos humanos ficou
prejudicada. E o caso das medidas referentes à implementação e ao
monitoramento do Programa. Das sete medidas propostas, apenas uma
foi implementada e parcialmente: 1 - atribuir ao Ministério da Justiça,
através de órgão a ser designado, a responsabilidade pela coordenação
da implementação e atualização do Programa Nacional de Direitos
Humanos, inclusive sugestões e queixas sobre o seu cumprimento (esta
parte foi implementada através da criação da Secretaria Nacional de
Direitos Humanos); atribuir a entidades equivalentes a responsabilidade
pela coordenação da implementação do Programa nos Estados e
municípios (esta parte não foi implementada). As outras seis medidas não
foram implementadas nem parcialmente: 1 - criar um serviço civil
constituído por jovens formados coma agentes da cidadania, que possam
atuar na proteção dos direitos humanos em todos os Estados do País; 2 -
elaborar um manual de direitos humanos, a ser distribuído nos Estados e
municípios, para informar, educar e treinar os integrantes de organizações
governamentais e não governamentais responsáveis pela implementação
do Programa Nacional de Direitos Humanos e para deixar claros os
compromissos assumidos pelo Brasil tanto no plano nacional quanto no
internacional; 3 - desenvolver campanha publicitária no âmbito nacional,
através dos vários meios de comunicação social, com o objetivo de
esclarecer e sensibilizar o País para a importância dos direitos humanos e
do Programa; 4 - promover estudos visando à criação de um sistema de
incentivos por parte do Governo Federal aos Governos Estaduais que
implementarem medidas favoráveis aos direitos humanos previstas no 1

Programa; 5 - atribuir ao Ministério da Justiça a responsabilidade de
apresentar ao Presidente da República relatórios quadrimestrais sobre a
implementação do Programa, em face da situação dos direitos humanos
no Brasil; 6 - destinar aos Governos Estaduais a responsabilidade de
elaborar e apresentar ao Ministério da Justiça relatórios quadrimestrais e
anuais sobre a implementação do Programa Nacional de Direitos
Humanos e a situação dos direitos humanos no respectivo Estado.

Essas medidas, por dizerem respeito à implementação de todas
as outras incluídas no Programa, assim como a sua revisão e atualização,
têm uma importância fundamental para a institucionalização de uma
política nacional de direitos humanos. Uma vez criada a Secretaria
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Nacional de Direitos Humanos, o Governo Federal e esta Secretaria
poderiam dar atenção especial à implementação dessas medidas. Muitas
propostas de ação contidas no Programa têm que ser implementadas nos
Estados da Federação pelos Governos Estaduais. O Governo Federal
poderia, também, incentivar os Estados e municípios a criar e fortalecer
conselhos estaduais e municipais de direitos humanos, a formular e
implementar programas estaduais e municipais de direitos humanos. O
que está em jogo não é simplesmente a implementação do Programa
Nacional de Direitos Humanos, mas também e principalmente a
institucionalização de uma política nacional de direitos humanos capaz de
limitar, controlar e reverter um processo acelerado de erosão do estado de
direito e dos direitos humanos e de cidadania. O que está em jogo é a
construção e consolidação da democracia e de uma alternativa tanto ao
Estado mínimo neoliberal quanto à crise e desintegração do Estado no
Brasil.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministro da Justiça,
Nélson Jobim, nomeado recentemente Ministro do Supremo Tribunal
Federal, e o Secretário Nacional dos Direitos Humanos, José Gregori,
tiveram um papel fundamental na decisão de elaborar o Programa
Nacional de Direitos Humanos, na sua formulação e na implementação de
muitas das suas medidas entre maio de 1998 e maio de 1997.
Provavelmente continuarão a desempenhar um papel fundamental na
implementação do Programa em 1997 e 1998. A questão agora é saber o
que acontecerá com a política nacional de direitos humanos no futuro.
Essa política ficará, como ficou até agora, na dependência do
compromisso com a proteção e promoção dos direitos humanos da parte
do Presidente da República, do Ministro da Justiça e do Secretário
Nacional de Direitos Humanos ou será institucionalizada no sistema
político brasileiro, na esfera federal e nas esferas estaduais, ficando os
Governos Federais e Estaduais obrigados a formular e implementar
programas de direitos humanos independentemente do compromisso dos
governantes com a proteção e a promoção dos direitos humanos?

Para que essa política e a nova concepção de direitos humanos
seja institucionalizada, é preciso que o Governo e a sociedade dêem
atenção especial às propostas de ação que dizem respeito à
implementação e monitoramento do Programa, à construção de
organizações com responsabilidade específica de coordenar e monitorar a
implementação de políticas de direitos humanos e à formação de agentes
de cidadania não apenas na esfera federal, mas também nas esferas
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estadual e municipal.

Palavras do Sr. José Luiz Quadros de Magalhães

Sr. Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais; demais componentes da Mesa, senhores
conferencistas, senhores debatedores, senhores e senhoras; como
debatedor e com apenas 10 minutos, quero incentivar o debate de
determinadas questões polêmicas e extremamente importantes e, a partir
da fala dos conferencistas, levantar alguns aspectos que foram levantados
e que me parece importante colocar nesse debate.

Em primeiro lugar, quero dizer que as comissões de direitos
humanos têm priorizado a ação na defesa de direitos individuais: a
questão da segurança individual, da tortura, das ações do Estado contra o
indivíduo. Acredito que a maior parte dessas comissões não perdem a
dimensão exata dos direitos humanos, ou seja, a dimensão colocada pelo
Dr. Paulo Mesquita. Não há como garantir esses direitos individuais, a
liberdade individual, a liberdade de locomoção, a inviolabilidade da casa,
a vida, sem a garantia efetiva de direitos sociais como a saúde, a
educação, os direitos econômicos e uma política econômica que venha a
incluir as pessoas e gerar empregos, assim como não é possível falar em
democracia sem liberdade de imprensa, sem o fim do monopólio dos
meios de comunicação social, sem plena liberdade de expressão, sem o
direito à educação pública e gratuita, á saúde. Enfim, são direitos
indivisíveis, que não podem ser abordados separadamente. Se essas
comissões priorizam essa violação do Estado no que se refere aos direitos
individuais, urge a necessidade de se priorizar dentro de um leque amplo,
porque não podemos perder essa dimensão dos direitos fundamentais.

Segundo essa perspectiva, gostaria de colocar uma primeira
questão na fala do Dr. Paulo Mesquita em relação ao fim do Estado
autoritário, à busca de uma alternativa que não seja o Estado mínimo e

•em relação a essas políticas pontuais, ditadas pelo Governo Federal para
a solução de questões relativas a direitos humanos. Parece-me que há um
antagonismo, porque há medidas pontuais que não batem com medidas
gerais. Há uma política econômica que é neoliberal, visa a reduzir o
tamanho do Estado. Estamos vendo, em Minas Gerais, hoje, o
fechamento de um hospital universitário, porque os Ministérios da Saúde e
da Educação não têm recursos. Está havendo uma redução da
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importância das 52 universidades federais porque não há recursos.
Percebemos uma diminuição do tamanho do Estado, ele não sendo capaz
de manter sequer a estrutura que existia, que não era adequada em
relação à educação, à saúde, que não bate muito com essas políticas
pontuais que se referem aos direitos humanos.

Penso que as soluções para as questões dos direitos humanos
não serão encontradas todas em nível federal. É fundamental que
busquemos a descentralização. E, através de uma simples emenda à
Constituição, poderíamos fazer com que cada Estado membro
encontrasse soluções a respeito das questões relativas aos direitos
humanos. Por exemplo, temos uma questão que está sendo muito
debatida, que é a unificação das policias, o fim de uma dualidade que não
se justifica entre Policia Militar e Civil. Há necessidade de se discutir essa
unificação, talvez até a criação de várias polícias especializadas, tal como
ocorre nos países europeus e nos EUA, a necessidade da desmilitarização
da Polícia Militar, e isso entendido não como fim da hierarquia, mas como
uma desvinculação das Forças Armadas, uma polícia com a finalidade
específica de policia, com um corpo fardado e outro não fardado. Talvez,
aí, tenhamos que escutar os especialistas na área, diminuindo a hierarquia
que corresponde à do Exército, uma hierarquia que se justifique para a
lógica de uma guerra, e não para a de policiamento. Temos exemplos na
Europa. Sabemos que a Polícia Militar de Minas Gerais tem mantido
muitos contatos com polícias européias, trazendo pessoas, etc.

Outra fala refere-se à realização de cursos para as polícias.
Queria dizer, como depoimento, que fui responsável pela introdução do
curso de direitos humanos para a Polícia Militar, em 1987, quando
lecionava em cursos de formação de sargentos, de oficiais, para um total
de mais de mil alunos. Foi um passo importantíssimo na Policia Militar.
Mas essa questão não será solucionada somente com cursos. E
necessário pensar na reforma estrutural do Estado brasileiro e das
policias. Quero ressaltar a necessidade de que essas soluções sejam
encontradas em nível estadual, porque a polícia de Minas Gerais não é
igual às policias de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul.
As soluções têm que ser setoriais. O perfil desse profissional nos diversos
Estados é completamente diferente.

A solução não pode ser igual, ela tem que ser buscada de forma
descentralizada. Por meio de uma reforma da Constituição poderemos
conseguir a desmilitarização, o fim da Justiça Militar, a descentralização
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na busca de soluções. Cada Estado membro da Federação tem que
buscar a conformação ideal para as suas policias, além de uma
descentralização em nível municipal. Temos exemplos excelentes de
valorização dos conselhos municipais na busca de políticas de educação e
saúde. Um desses exemplos é o Município de Guaçuí, no interior do
Espírito Santo, que tem uma Constituição Municipal. O interessante é que
Guaçui não faz referência à lei orgânica do município. Coloca como deve
ser com a Constituição Municipal, valorizando os conselhos municipais e
criando um conselho de segurança pública.

São várias as propostas de solução. A minha intenção é levantá-
las aqui para o enriquecimento do debate. Era o que tinha a colocar. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Marcelo Franck

Bom-dia a todos! Cumprimento, na pessoa do Deputado Romeu
Queiroz, a Assembléia Legislativa pela feliz iniciativa de promover este
evento. Sinto uma responsabilidade muito grande por ter que falar em
nome do Movimento Nacional de Direitos Humanos, porque é um
movimento de grandes dimensões, em um país continental, de pessoas
que lutam anonimamente para que os direitos humanos sejam
implementados. Gostaria, ainda, de cumprimentar os membros da Mesa e
os vários companheiros de caminhada em prol dos direitos humanos em
Minas Gerais presentes no Plenário.

A partir deste evento, teremos a possibilidade de aproximar o
sonho da realidade. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para
divulgar o Movimento Nacional de Direitos Humanos. A nossa grande
preocupação, durante todo o tempo em que dele participamos, é tomá-lo
mais visível. Por ser uma rede de entidades, o reconhecimento pelos
trabalhos fica com os centros locais e as entidades. Mas o Movimento
Nacional de Direitos humanos é pouco conhecido, pouco visível, porque
investe mais nas entidades e fúnciona como uma rede. Muitas dessas
entidades possibilitaram a ele chegar ao estágio em que se encontra.

Gostaria, também, de informar aos presentes a dimensão desse
movimento. Ele teve sua origem há 15 anos, no Serviço de Intercâmbio
Nacional, o SIN, em Petrópolis. A partir dessa rede de integração que o
SIN propiciava, as entidades se articulavam e possibilitavam a defesa de
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direitos de pessoas que tinham a sua luta ou mesmo a sua vida ameaçada
por uma ação política - possibilitavam, também, uma ação em defesa de
todos. A partir disso, o movimento foi tomando forma. Encurtando o
histórico, porque o meu tempo não é muito longo, em 1994, o movimento
fez uma opção, em Salvador, no encontro nacional, de estabelecer
prioridades para qualificar melhor sua intervenção na luta pelos direitos
humanos. E ai instituiu algumas prioridades: a primeira prioridade é justiça
e segurança pública. Por que isso? Porque a maioria das entidades do
País luta em defesa de justiça e segurança pública para toda a população
brasileira. A segunda grande prioridade engloba uma segunda maioria de
entidades que lutam na questão das relações de gênero, racismo e
discriminação. E a terceira e última prioridade, não menos importante, nós
chamamos de políticas sociais públicas, que são aquelas entidades que
lutam pela saúde, pela moradia, pelo meio ambiente, pela educação, pela
criança e pelo adolescente, enfim, aquelas políticas sociais que são
necessárias e fundamentais, de caráter geral, para a população.

Esse é, então, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que
tem sede em Brasília e várias regionais. Da Regional de Minas Gerais
temos vários companheiros que estão aproveitando este ciclo de debates
para se articularem, se encontrarem, uma vez que são raras as
oportunidades para se fazer isso, já que não temos estrutura financeira
que possibilite uma maior integração. Muitos dos companheiros que aqui
estão estiveram em Ipatinga, recentemente, onde realizamos o XXV
Encontro Estadual, quando pudemos, mais uma vez, estreitar as relações,
articular e planejar uma intervenção mais qualificada no trabalho dos
direitos humanos em Minas.

Feita a apresentação, gostaria de, logo em seguida, falar sobre o
Programa Nacional de Direitos Humanos, a partir do que os conferencistas
aqui propuseram. E, aproveitando a oportunidade, sugiro ao Presidente da
Assembléia, Deputado Romeu Queiroz, que também possibilite a
reprodução do documento da UNSP apresentado a ele pelo pesquisador
Paulo Mesquita, para distribuir a todos os participantes do evento, porque
é um texto científico, elaborado, que tem o seu valor histórico e de
subsídio para qualquer discussão de direitos humanos de que
participemos. Em cima da sua colocação, nós do Movimento Nacional de
Direitos Humanos, percebemos que houve avanços. A possibilidade de
termos a tortura tipificada como crime inafiançável representa um avanço
após esse período de turbulência, de idas e vindas, onde chegamos a um
outono de frutificar as coisas. Passamos por um período de verão
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rigoroso, efervescente, e agora chegamos ao outono com essas
possibilidades. Agora teremos a II Conferência Nacional para avaliar e
cobrar. Não vai ser difícil perceber que as entidades de direitos humanos
estão com pressa. E é uma pressa justificável, porque historicamente nós
lutamos para que as coisas andassem com rapidez e muitas violações não
ocorressem. Como bem disse o pesquisador Paulo Mesquita, alguns fatos
são emblemáticos, como o caso desses crimes coletivos. Esses crimes
revelam a erosão da questão do estado de direito. A banalização da
questão da violência - e da possibilidade de crer na utopia de que isso se
transforme - trouxe um certo desânimo para a sociedade e, até, para a
militância dos direitos humanos.

Imagine como é militante dos direitos humanos em um contexto
de restrição de direitos, de competitividade em um mercado globalizado, e
termos a precarização do investimento público para que essa área seja
intensificada e superada.

Não quero me auto-elogiar, mas quero representar as várias
militâncias autônomas e voluntárias do movimento de direitos humanos do
País, que se sacrificam numa vocação quase sacerdotal. É pagar para
trabalhar. sobretudo no caso das entidades de direitos humanos.

Coloco para o Dr. Ivair, representante do Governo Federal, que é
fundamental para o Governo Fernando Henrique Cardoso que o Programa
de Direitos Humanos se viabilize em nível estadual e municipal, que
invista predominantemente nas organizações não governamentais. Que as
parcerias não sejam um discurso e, sim, realidade. Isso custa dinheiro e
deve entrar na previsão orçamentária, através de leis orçamentárias
federal, estadual ou municipal. Do contrário, ficaremos nas intenções, e o
sonho, na realidade, não se concretizará.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda à assessoria a
reprodução do documento lido pelo Sr. Paulo Mesquita Neto para ser
distribuído aos participantes. Registra a presença da Vereadora Lúcia
Pacifico, e do Vereador Célio Moreira, membros da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Palavras do Deputado Federal Nilmário Miranda
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Sr. Presidente, demais colegas da Mesa, temos um Plenário

extremamente rico, com a presença de tantos militantes históricos dos
direitos humanos, de todas as áreas, que fica difícil cumprimentar a todos.
Há militantes da Faculdade de Direito da UFMG, vários militantes
nacionais dos direitos humanos, a Sra. Caiafa, Coordenadora de Direitos
Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte; Rodrigo Campos, do PROCON
Municipal; vários militantes do movimento negro, do movimento das
mulheres e da defesa da criança e do adolescente; a Sra. Neusinha
Santos, companheiras da terceira idade e pessoas como Arnaldo Godoy,
que se notabilizaram na defesa dos direitos humanos em suas áreas; João
Batista de Oliveira, da luta histórica pelos direitos humanos, companheiro
dos movimentos populares; enfim, para cumprimentar a todos sem
cometer injustiça, gostaria de fazer um cumprimento especial à Sra. Maria
Helena Greco, que é o símbolo de todo esse movimento.

Nesta semana estão sendo realizadas reuniões como esta em três
Estados. São reuniões preparatórias para a II Conferência Nacional de
Direitos Humanos, que se realizará em E:asília, nos dias 1215197 e
1315197, e fará uma avaliação sobre o Piano Nacional de Direitos
Humanos. Essa conferência foi convocada pelos movimentos, entidades e
comissões legislativas de direitos humanos. E uma avaliação autônoma,
mas é fundamental a presença do Dr. José Gregori, do Dr. Ivair e do
Ministro da Justiça. A realização dessa conferência reflete o fato de que os
direitos humanos avançaram muito. É uma coisa interessante o que está
acontecendo no Brasil, como reflexo desse fato. Os avanços são
inequívocos. Hoje, temos comissões de direitos humanos na maior parte
das Assembléias do Pais. Em dois anos, praticamente dobrou o número
de comissões legislativas de direitos humanos nas Assembléias e nas
Câmaras. Os direitos humanos saíram das páginas de policia, perderam o
estigma do isolamento e entraram nas páginas de política e no espaço
nobre. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais é um exemplo disso,
pois ela dá o devido destaque à questão dos direitos humanos. Então, não
vou me deter nos avanços, mesmo porque o Dr. Ivair já tentou
esquematizá-los.

Vou tentar colocar um pouco de fogo neste debate, na questão da
avaliação do Plano, colocando algumas questões. Primeiro, é sobre
monitoramento. O Dr. Ivair teve que sair para atender à imprensa - e ele
devõ fazer isso, mesmo, porque é fundamental discutir tudo isso - e não
ouviu, mas vai poder ler a fala do Dr. Paulo Mesquita. Ele colocou que,
dos sete pontos de monitoramento do Plano, só um foi implementado. Por
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que isso? Porque o Governo nomeou urna Comissão de Monitoramento
que nunca se reuniu. Já vai fazer um ano o Plano, e ela nunca se reuniu.
Ou seja, a comissão de pessoas notáveis e da mais absoluta confiança
nunca se reuniu. Essa é a primeira questão a ser levantada. Muitas vezes,
um plano desses é lançado com toda a pompa - eu estava lá, era um dos
quatro únicos parlamentares presentes, no dia 1315196, e faltaram,
inclusive, os Lideres do Governo, Senadores e Deputados, predominando,
na platéia, diplomatas e imprensa internacional - e, quando pensamos que
se passou um ano, e nunca se reuniu a comissão que deveria implementá-
lo, vem aquela dúvida sobre se esse plano foi ter feito mais para consumo
externo ou para ser de fato implementado com a urgência e a prioridade
que merecia.

A segunda questão que coloco é que esse Plano depende de uma
reforma das agências governamentais, e ela não foi feita. A Polícia
Federal deveria ter um papel fundamental, e não houve grandes
mudanças nesse órgão, que está com uma defasagem de quase 7 mil
agentes e mais de 200 delegados.

O Núcleo de Direitos Humanos ainda não disse a que veio. Ele
existe só para efeito publicitário e não teve nenhum papel até hoje. Eu
participo da Comissão dos Mortos e dos Desaparecidos Políticos, e já há
um ano estamos pedindo à Polícia Federal informações de que ela dispõe,
estamos pedindo ajuda para uma comissão governamental, e nunca
tivemos uma única informação da Polícia Federal, nem sequer desse
Núcleo. Nunca tivemos o prazer de nos reunirmos com ele, e também não
conheço nenhuma organização que se tenha reunido com o Núcleo de
Direitos Humanos da Policia Federal.

A FUNAI é outra agência fundamental. No debate está o
sindicalista Luiz Charles, e ele poderá dizer se a FUNAI foi reformada
neste ano do Plano. Evidentemente, não. Não conheço nenhuma
modificação na FUNAI.

O INCRA continua sendo um entrave à reforma agrária, e não, um
órgão para desenvolvê-la. Temos um INCRA cujos pareceres são todos
emitidos com erros intencionais para provocar questionamentos judiciais,
um INCRA burocrático, um INCRA em que, com relação a todas as
questões de reforma agrária - não de maneira geral, pois, evidentemente,
em um ou outro Estado pode haver mais sensibilidade -, não houve
reforma profunda.
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A Fundação Cultural Palmares, que seria encarregada da

promoção social dos negros ou mesmo da implementação do
reconhecimento dos remanescentes dos quilombos, continua sendo uma
agência esvaziada e sem recursos humanos nem materiais.

O CDDPH, que é o principal instrumento de defesa dos direitos
humanos do País - seria, em tese, o Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana - é um órgão absolutamente inócuo. E um órgão que vai
lá, faz relatórios sobre Eldorado de Carajás e Corumbiara, sobre os crimes
cometidos pelo chefe do aparelho policial do Rio Grande do Norte, vê
todos esses assassinatos e massacres, e depois não acontece
absolutamente nada. Existe um projeto de lei no Congresso dando mais
poder a esse órgão, e ele não tem nenhuma prioridade. Quer dizer, esse
Conselho, com a estrutura e o estatuto que ele tem, será apenas um órgão
que terá as melhores cabeças do País, no que diz respeito a direitos
humanos, e não terá função alguma, como não teve nestes anos e,
especialmente, neste ano do lançamento do Plano Nacional de Direitos
Humanos.

O FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional, tem recursos
obrigatórios de R$100.000.000,00 por ano para aplicar em reforma de
penitenciárias, e a CPI da Assembléia está mostrando a podridão e a
falência desse sistema. O Governo Femando Henrique Cardoso
contingenciou 76% dos recursos do Fundo sem ter respaldo legal para
isso. Os recursos tinham de ser aplicados na política penitenciária e foram
subtraídos e jogados na vala comum do caixa único. Essas são questões
que têm de ser levantadas, para não ficarmos só analisando os avanços.

Em terceiro lugar, o orçamento geral da União não alterou em
quase nada as metas propostas pelo Plano Nacional de Direitos Humanos.
E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que tem direito a cinco
emendas, faz emendas cujos recursos são contingenciados depois.

Outra coisa: a Secretaria Nacional de Direitos Humanos só aprova
algo depois de ter havido uma tragédia. Aprovamos uma lei para agilizar a
reforma agrária, leis para a contenção da violência. Foi preciso haver o
Eldorado de Carajás para se aprovar o rito sumário, foi preciso haver
Diadema e Cidade de Deus para se aprovar mais um pedacinho da lei que
passa para a Justiça comum os crimes de militares em função de
policiamento. E a Secretaria Nacional de Direitos Humanos foi criada
depois dos episódios violentos de Cidade de Deus e Diadema, mas é uma
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Secretaria vinculada ao Ministério da Justiça. Por que não é vinculada ao
Presidente da República? Porque, se fosse vinculada ao Presidente, o
Presidente não poderia dizer que está indignado com isso e aquilo e que
nada pode fazer. Ele seria obrigado a tomar atitudes. A Secretaria teria
orçamento e pessoal próprios; o Or. Ivair teria muito mais força e poder do
que tem hoje para aplicar as belas intenções que estão nesse Plano, que
contém tudo aquilo por que lutamos a vida inteira. Ele pode não conter
tudo, mas tudo que há nele é nosso. Ele vem de um momento histórico,
como diz o Dr. Paulo Mesquita. Ele não contém tudo, porque isso,
evidentemente, é impossível, mas tudo o que há nele é nosso.

O problema está no abismo que há entre o discurso e a prática,
entre a intenção e o gesto concreto, e isso depende não do Estado, mas
do Governo Federal. Tudo o que falei depende do Governo Federal. É
claro que o Plano esbarra na autonomia dos Estados. Todos aqui já
disseram isso, mas estou falando só de questões que dependem do
Governo Federal.

Outro ponto é o reconhecimento da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Ternos um juiz mineiro, de Belo Horizonte, que é urna
das maiores autoridades em Direitos Humanos do mundo. Ele se chama
Antônio Augusto Cançado Trindade. O Brasil brigou para que ele fosse
Juiz da Corte Interamericana, e ele o é há muitos anos, e dos mais
brilhantes. No entanto, o Presidente da República não reconheceu a
jurisdição da Corte sobre o Pais. Dezessete países já o fizeram, mas não
podemos recorrer à Corte quando ações flagrantes e graves contra os
direitos humanos são cometidas no País. Isso depende apenas de uma
assinatura do Presidente da República.

Finalmente, nessa questão já abordada pelo Dr. José Luiz, não
podemos também admitir que o Governo Federal continue violando
direitos humanos no atacado e tentando proteger no varejo; ou seja,
enquanto não houver política para os sem-terras, para os sem-casas e
para os sem-trabalhos, a violência vai crescer, e, junto com ela, a
impunidade. Então, não podemos também deixar de tocar em questões
fundamentais.

- Realmente, para terminar, essa questão da comunicação social é
muito grave. O Governo também pouco fez para dar publicidade a esse
Plano, para colocá-lo na comunicação, quer dizer, o Governo pode
requisitar a rede a todo momento, tem imenso poder quando se trata de
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reforma econômica de seu interesse, mas, para os direitos humanos, não.
Inclusive, temos uma proposta, que espero seja discutida e aprovada na
Conferência Nacional de Direitos Humanos, para estabelecermos um outro
prêmio, um prêmio às avessas, um prêmio de cabeça para baixo. Ele
seria o de punir - como existe a lista suja que a AMDA faz todos os anos -
com uma lista suja dos piores violadores dos direitos humanos da rádio e
da televisão do Brasil. Pelo menos socialmente, esses programas seriam
punidos, porque, enquanto estamos aqui tentando valorizar os direitos
humanos, eles estão ai difundindo a violência e a barbárie no País.
Obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de
debates, que transcorrerá até as 12 horas. A Presidência informa ao
Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos senhores
conferencistas. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou
oralmente. Para que possamos agilizar os debates, solicitamos aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam
objetivos e sucintos, dispensada a formalidade de saudações pessoais.
Cada participante disporá de 3 minutos para apresentar sua intervenção.

Debates

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Agradeço ao Presidente
Deputado Romeu Queiroz e, assumindo os trabalhos, esta Presidência
passa a palavra ao Deputado Roberto Amaral, para que faça sua
pergunta.

O Deputado Roberto Amaral - Minha pergunta dirige-se aos dois
expositores e, se possível, ao Deputado Federal Nilmário Miranda.

Esta Casa, sempre preocupada com o destino do povo mineiro,
haja vista a promoção deste debate sobre direitos humanos, por meio de
seu Presidente Deputado Romeu Queiroz, determinou à Consultoria que
seguisse os ditames da norma e da lei para que se insira no curso básico
em Minas Gerais a matéria curricular de direitos humanos.

Gostaria de saber a opinião dos conferencistas e do debatedor a



1
399

esse respeito.

O Deputado Federal Nilmário Miranda - Deputado Roberto
Amara!, essa matéria deve ser aprovada pela Assembléia. Já debatemos
isso há alguns anos.

Pedi, certa feita, numa audiência pública à Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados uma opinião sobre isso. Ele nos
disse que há países que adotam a matéria Direitos Humanos no currículo
escolar e há outros que não.

Alertou-nos para o fato de que corremos o risco de a matéria virar
uma espécie da antiga EPB - Estudos Políticos Brasileiros. Ela pode se
transformar numa disciplina a mais e virar uma matéria burocrática. Mas é
preciso ter em mente que em alguns países deu certo.

Ele nos disse também que alguns países promovem, com êxito,
semanas de direitos humanos, ciclos de direitos humanos em todas as
escolas obrigatoriamente, mas de forma interinstitucional, interdisciplinar,
intercurricular, misturando diversas disciplinas. Eles não dão a tarefa de
direitos humanos a uma cadeira apenas, mas a misturam ao ensino de
História, Geografia, Biologia, enfim, ao ensino de todas elas, pois, afinal
de contas, o tema direitos humanos tem interface com tudo o que é
ensinado na escola.

A proposta desta Casa deve ser votada sim, mas se poderia
propor também que fosse obrigatória a semana de direitos humanos, para
que se possa discutir o tema em sua integralidade e para que essa
disciplina não vire uma a mais, da qual os alunos sejam obrigados a fazer
prova, como era o caso da EPB. Ela não tinha nenhuma eficácia
pedagógica, tanto é que foi retirada do currículo escolar.

É muito válida essa proposta, com a complementação da semana
de direitos humanos em todas as escolas da rede municipal, estadual e
federal, incluindo as universidades.

O Presidente - Temos aqui duas perguntas dirigidas ao Sr. Evair
Augusto. A primeira delas é do Sr. Francisco Vieira Chaves, da Secretaria
da Segurança Pública: Falou-se repetidamente em segurança pública, em
hierarquia, em disciplina. Dentro desse contexto, seria possível uma breve
fala sobre a questão "unificação das polícias", apresentando os prós e os
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contras?'

A outra pergunta é do Prof. Arnaldo Augusto Godoy, da
Associação dos Amigos do Instituto São Rafael: "Um Presidente que
governa a base por medidas provisórias não está desrespeitando um
direito básico da democracia?' Com a palavra, o Sr. lvair Augusto.

O Sr. Ivair Augusto Alves dos Santos - Quero agradecer as
menções. Infelizmente, na hora em que estava dando entrevista para
alguns jornais e a televisão, não ouvi a fala do nosso companheiro de
Mesa. Com relação ao monitoramento, essa tem sido uma das grandes
preocupações do Departamento e também da Secretaria. Optamos, há
alguns meses, por colocar todas as propostas do Programa Nacional de
Direitos Humanos na Internet e fazer diariamente a atualização dos dados.
Então, hoje, qualquer cidadão ligado na Internet que entrar na página do
Ministério da Justiça, na área de direitos humanos, vai poder acompanhar
diariamente as ações do Ministério nesse campo.

Nesse campo, também, fizemos um contato formalizado pelo
Ministro da Justiça, Dr. Nélson Jobirn, com todos os ministérios que têm
interface com o Programa Nacional de Direitos Humanos, e em cada um
deles foi designada uma pessoa para acompanhar o Programa. Essa é
uma tarefa enorme, pois articular os outros ministérios na interface que
faz o Programa Nacional de Direitos Humanos não é fácil.

Tomando um exemplo concreto: temos um programa de combate
ao trabalho escravo, ao trabalho forçado. Quando realizamos uma ação, o
Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, dá o suporte; o
Ministério do Trabalho, com seus fiscais, também participa; o Ministério da
Previdência tem uma ação junto à comunidade e está criando um
programa de cidadania.

Muitas das críticas que foram feitas aqui, confesso que também
são nossas. No dia-a-dia, nos colocam desafios quase que permanentes, e
é difícil dar resposta a tudo, encontrar parceiros. Em cada ministério é
necessária alguma forma de articulação e quase que um convencimento,
ou seja, cada Ministério tem uma só política para o desenvolvimento,
então, é preciso, de alguma forma, convencê-lo de que o programa é
importante e não basta dar uma ordem de cima para baixo, é preciso de
fato construir parceiros. Não adianta dizer que é uma ordem presidencial.
Política pública não se faz assim. Ou se faz convencendo as pessoas da
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importância de um fato e participando ou nada acontece.

Acho que o grande desafio do Programa Nacional de Direitos
Humanos é tomar-se conhecido. Essa é uma tarefa que a Secretaria
Nacional, recém-criada, tem colocado como prioridade. O Programa é
conhecido pelas pessoas que militam com direitos humanos, mas não pelo
cidadão comum. Um drama nosso é que temos um outro contraponto, que
são os programas de rádio e de televisão que falam sobre violência. Eles
diariamente massacram aqueles que, de alguma forma, militam na área
de direitos humanos. Isso acontece no País inteiro. Onde você for, há
esses programas de rádio, que têm influência muito grande. Então, é
preciso desconstruir um discurso sobre quem defende direitos humanos, o
que não é uma tarefa fácil. Ainda é nosso desafio tentar que as pessoas
reconheçam os direitos humanos como direitos de todos, e o outro
trabalho é construir, porque essa é uma proposta para ser executada. Falo
com a maior tranqüilidade porque grande parte das pessoas que estão na
Secretaria são oriundas de movimentos sociais. Então, se há uma coisa
que posso responder com a maior tranqüilidade para os membros da Mesa
e para o Movimento Nacional de Direitos Humanos é que 70% do nosso
orçamento está ligado a entidades não governamentais. Posso citar
algumas, com as quais temos convênios: GAJOP, de Pemambuco;
TEMIS, de Porto Alegre; Anistia Internacional e várias entidades do Sul do
País. Poucas entidades são do Estado, que normalmente participa,
oferecendo uma contrapartida. O maior apoio nosso, e que acabou se
tomando urna diretriz natural, vem das organizações não governamentais.
Com certeza, o Or. José Gregori dará continuidade a esse procedimento.

Na minha exposição, deixei claro que reconhecemos que aqueles
que militam durante décadas na área de direitos humanos devem ser os
nossos principais parceiros, até mesmo para nos ensinar caminhos que
ainda não percorremos. Ternos de ter a humildade de dizer que não
conhecemos algumas coisas, o que toma as parcerias ainda mais
importantes para nós. Isso nos ajuda também quanto ao monitoramento,
do que, às vezes, se descuida. Estamos na Internet e montamos um
sistema segundo o qual, diariamente, os ministérios nos alimentam e
também nós dizemos o que está sendo feito com relação ao que foi
mencionado.

Quanto ao outro aspecto, ou seja, o fato de que a Comissão não
se reunia, o Dr. Nilmário tem razão, porque, de fato, ela não se reuniu,
embora não por sua vontade. E que seus membros são pessoas muito
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ocupadas, com compromissos fora do País, etc. Na semana que vem, dia
13 de maio, às 15h30min, vamos realizar uma reunião com essa
Comissão, composta de pessoas já designadas para acompanhar o
Programa Nacional de Direitos Humanos. Essa reunião vem em boa hora,
o momento da criação da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. De
alguma forma, poderemos não só prestar contas, mas também definir
diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos.

Com relação à reforma do Estado e aos órgãos como INCRA,
FUNAI, etc., gostaria de repetir que muitas dessas instituições são objeto
de projetos que estão tramitando no Congresso. Cito, especificamente, o
projeto sobre o Conselho da Secretaria Nacional de Direitos Humanos,
que aumenta as suas atribuições. Assim, a constituição da rede de
proteção às testemunhas ficará sob o controle do Conselho Nacional da
Pessoa Humana. O Dr. Humberto, Secretário Executivo, tem
acompanhado todas as reuniões com entidades não governamentais e
governamentais, e o Conselho passa a ter mais uma atividade. Concordo
que, se não houver mudança na lei, o Conselho ficará engessado. Essa é
uma crítica que fazemos, e o Dr. Humberto já se manifestou a respeito,
por escrito, em vários artigos escritos.

É importante fazer um registro sobre as medidas provisórias e
sobre o Congresso Nacional. Dá a impressão de que algumas coisas são
aprovadas por vontade governamental, enquanto outras não são. Posso
dizer que, na área de direitos humanos, comemoramos muito cada
conquista, porque não é fácil conseguir o convencimento das bancadas. O
exemplo do projeto do Deputado Hélio Bicudo é muito importante, porque,
na primeira votação, o próprio Ministro da Justiça foi ao Plenário para
defender a proposta e nada conseguiu. Dai comemorarmos muito
qualquer avanço, como também não é fácil termos um Presidente da
República disposto a manter diálogo e respeitar o Congresso. Todas essas
limitações existem.

Quanto à segurança pública, que também foi mencionada aqui,
assunto sobre o qual falei "en passant°, quero deixar claro que, nos
próximos dias, será criada uma comissão, de âmbito nacional, com a
função de elaborar uma proposta ampla, que passe pela sociedade e pelo
Congresso, revisando as ações da Policia Militar e da Polícia Civil.

Qual é a nossa ansiedade com relação a isso? Primeiro,
precisamos saber quem é esse policial, em que condições trabalha.
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Queremos fazer um diálogo muito, aberto. E repito as palavras do
Secretário de Direitos Humanos e do Ministro da Justiça, Nélson Jobim:
queremos fazer isso com muita prudência, pois entendemos que esse é
um ponto muito sensível. Agora, até por uma história de vida relacionada
aos direitbs humanos, de fato pretendemos realizar mudanças. Mas isso
será feito com muito cuidado e muita participação da sociedade, mas, que
haverá mudanças, haverá.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de
Oliveira.

O Deputado João Batista de Oliveira - Meus cumprimentos a
todos. Gostaria de, inicialmente, informar ao nosso querido Deputado
Nilmário Miranda que se encontra em tramitação nesta Casa um projeto
em que o Estado de Minas Gerais reconhece a Corte Interamericana,
elaborado por nossa equipe, a equipe da Dra. Helena Greco. Com uma
alegria muito grande, sentimos que será aprovado - ele já está pronto para
entrar na pauta. Gostaria de dizer também, Nilmário, que nós, como
militantes dos direitos humanos, temos muito orgulho da sua atuação, que
irá reescrever a história do Brasil em relação aos presos políticos. Temos
satisfação em saber que um Deputado do nosso Estado ajuda a
reescrever a história do Brasil. Então, é com muito orgulho que lhe digo
isso e sei que falo em nome de todos os que estão nessa luta.

Queria, agora, me dirigir ao Dr. Ivair. São várias as questões que
poderíamos colocar, mas separei duas em relação ao plano de direitos
humanos, em relação à questão dos presos. Faço parte de uma CPI e
queria dizer que há coisas que precisam ser feitas com urgência. O Brasil
patrocina uma escola de pós-graduação no crime quando mistura seus
presos. Isso só vai acabar quando houver a separação desses presos. Os
que cometeram crimes menores estão fazendo curso de pós-graduação no
crime com o dinheiro público, ao conviverem com presos que cometeram
crimes hediondos. Gostaria de um pronunciamento do senhor a respeito
disso.

Além disso, nosso Governo patrocina a disseminação da AIDS no
Brasil. Ao mesmo tempo em que o Ministério da Saúde faz uma
campanha milionária, nossos presídios estão servindo para ampliar, em
escala geométrica, a epidemia de AIDS. Desrespeita-se, assim, o direito
dessas pessoas presas, que recebem do Estado uma violência muito
maior do que a que cometeram contra a sociedade. Muitas delas não
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mataram ninguém, mas estão contraindo doenças que vão tirar suas
vidas. Então, gostaria de um comentário também a respeito disso, ou seja,
sobre a separação dos presos e o curso de pós-graduação no crime que
fazem e sobre a AIDS. Aliás, temos aí uma contradição. Se tirassem um
pouco da verba da campanha publicitária e a aplicassem nos presídios
para conter a AIDS, esse objetivo seria muito mais rapidamente atingido.

O Sr. lvair Augusto Alves dos Santos - O bom do debate é que
acabamos conhecendo situações que, embora já soubéssemos de sua
existência, precisam de ser registradas.

O Ministério da Justiça tem enfrentado essa questão em dois
momentos. O primeiro é o da pena altemativa. Ninguém hoje defende o
sistema penitenciário. Ele não dá nenhuma resposta à sociedade, está de
fato completamente destruído e desacreditado. E fundamental que os que
discutem a questão dos direitos humanos discutam a questão das penas
alternativas. Não é possível colocar pessoas que têm penas alternativas
com aquelas que cometem delitos. Não acredito que só a separação física
seja suficiente. Acho fundamental que tenhamos na sociedade o debate
sobre as penas altemativas. Alguns Estados como o Mato Grosso do Sul e
o Rio Grande do Sul têm feito trabalhos interessantes nesse campo. E a
discussão que se faz a respeito da prisão nunca enfoca a volta do
indivíduo à sociedade. Ela sempre é vista como uma vingança. Enquanto
isso acontecer, vamos ter situações críticas no sistema penitenciário,
como a AIDS. O Ministério tem feito um debate a respeito das penas
alternativas. Se o senhor tiver interesse, posso lhe mandar o nosso
material, com vídeos, palestras, etc. Queremos estender esse debate que
foi feito com o Ministério da Justiça e várias entidades ligadas à área.
Essa questão precisa ser enraizada.

Em relação aos seus comentários, estava conversando com o
Deputado João Leite, que havia me falado sobre várias situações. Como
Diretor do Departamento de Direitos Humanos, pedi ao Deputado que
fizéssemos uma parceria com o Governo Federal. Se entenderem que a
CPI precisa ter uma reunião de decisão com a Secretaria da Justiça e com
o Conselho Nacional de Penitenciárias, faço questão de promover esse
encontro. E, com certeza, essas propostas aqui encaminhadas serão
levadas adiante.

O Sr. Presidente - Aqui está a pergunta de Nésio do Amaral, da
Associação Brasileira de Criminalística, dirigida ao Dr. José Luiz Quadros
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de Magalhães. É a seguinte: "Para a efetivação do Programa Nacional de
Direitos Humanos, Decreto n° 1.904, de 1315196, seria importante para V.
Exa. uma autonomia do serviço de criminalística e medicina legal na
solução do fato criminoso?".

O Sr. José Luiz Quadros de Magalhães - Acho que essa questão
entra no que chamei anteriormente de questão polêmica. É a unificação
da polícia, com uma estrutura em que se tenha a valorização de uma
polícia Científica, de investigação, não armada, uma polida de
investigação não fardada e uma equipe de policiamento ostensivo, dentro
de uma lógica unificada, sendo mantida uma hierarquia, mas
desmilitarizada. E uma saída essa questão da autonomia, mas não
acredito ser a melhor solução. A solução é fazer essa reestruturação geral,
colocando a valorização dessa policia científica dentro de uma estrutura
mais ampla. Então, seria uma polícia unificada, com uma chefia única,
fardada ou não fardada. Por exemplo, se tivéssemos alguns dados de
policias européias, como da Scotland Yard, poderíamos verificar que tem
havido um crescimento muito grande dessa polícia cientifica. Tem havido
um investimento muito grande nesse pessoal científico, na investigação
científica, nessa policia não armada. Há uma valorização disso dentro de
uma estrutura lógica. Nesse sentido, não é interessante haver uma
compartimentação maior.

Você cria rivalidades que não são bem-vindas. Tem de haver uma
unificação, e essa parte científica tem de ser estruturada dentro de uma
lógica maior, de uma polícia democrática adequada à Constituição de
1988. Agora, é uma questão polêmica.

Como defendi anteriormente, essas alternativas têm de ser
construídas para cada Estado membro da Federação, porque são
realidades diferentes, não há uma solução única. Vai ser um equivoco a
centralização. Não há uma solução adequada para todos os Estados da
Federação, ela tem de ser encontrada em cada Estado membro. E aí, na
construção dessa solução, têm de ser ouvidas as pessoas que entendem
do assunto, que vivenciam diariamente essas questões na Polícia Militar,
na Polícia Civil.

O Sr. Presidente - Pergunta de Sérgio Márcio Costa Ribeiro, da
Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais, para o Deputado
Federal Nilmário Miranda. "Sendo o ilustre Deputado membro da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, gostaria de saber a
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sua opinião a respeito da autonomia da perícia criminal no Brasil e se o
senhor tem conhecimento sobre o anteprojeto que trata desse assunto que
tramita no Congresso Nacional".

Pergunta de Gladstone Vieira dos Santos, do Centro de Estudos
de Documentação e Ação Cultural, de Goiás: "Não há controle dos
desmazelos dos meios de comunicação, da TV, principalmente, na
apresentação de tantas cenas de violência. A indústria de cinema,
telenovela, jornais, etc. não tem estimulado uma cultura de fragmentação
de valores?".

Pergunta de José Femandes Pacheco, do Movimento Evangélico
Progressista: "Desde 1994 temos observado que todas as vezes que se
fala em alguma providência para cuidar da qualidade daquilo que a TV
mostra, o orador é aplaudido. Além desses aplausos, há alguma coisa
prática que se possa fazer? O quê, por exemplo?".

O Deputado Federal Nilmário Miranda - Antes de responder a
essas perguntas, Sr. Presidente, gostaria de falar sobre duas questões.

Sobre esse monitoramento de plano, acho que é inaceitável se
pensar, daqui para frente, que ele não inclua o Movimento Nacional de
Direitos Humanos, algumas entidades e conselhos nacionais. Quem está
na Secretaria Nacional de Direitos Humanos lá do Ministério da Justiça
são os nossos amigos e companheiros de caminhada, pessoas que têm
um compromisso inequívoco com os direitos humanos. São pessoas
também que devem lealdade ao Governo, são servidores, assessores,
contratados livremente ou funcionários de carreira, que têm esse
compromisso com os direitos humanos mas têm essa limitação. E o
Estado é o maior violador dos direitos humanos no País. E ele que
mantém intocáveis determinados aparelhos policiais, o sistema
penitenciário, e se omite em determinados direitos sociais. O Estado tem
que ser fiscalizado. Então, não há como monitorar esse plano sem a
participação de entidades absolutamente livres do controle governamental
e de qualquer limitação.

Sobre essas três perguntas, acho que é fundamental começarmos
a pensar em um Plano Estadual de Direitos Humanos. O José Luiz
Quadros colocou isso muito bem. A segurança pública se dá no âmbito
dos Estados. Essa é uma questão fundamental. Sou favorável à
unificação das policias, levando-se em conta a realidade de cada Estado.
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Com relação a essa questão da desmilitarização, é importante que

ela se dê no âmbito dos Estados, na formação, no dia-a-dia. É
fundamental que todo trabalho de policiamento esteja sob o controle civil,
sem exceção. Até hoje temos os chamados P-2, os civis reservados, que
não prestam contas a ninguém.

A Assembléia poderia, em sessão secreta, ter relatórios regulares
desses serviços. Às vezes entram na vida privada. A todo momento
chegam na Comissão de Direitos Humanos coisas assim: o Governador
do Estado sendo investigado pelos civis reservados, não só da oposição,
mas também da situação. Escuta privada, ilegal. Esse tipo de serviço, que
não presta contas a ninguém, não tem amparo legal nem constitucional.
Não dá para aceitar que existam forças de qualquer natureza, seja policial,
seja do Exército, sem alguma forma de controle civil.

Essa questão do controle de órgãos periciais é fundamental, O
Deputado João Batista levantou a questão do trabalho sobre mortes dos
desaparecidos políticos. Nós, às vezes, fazemos exumação da ossada de
um militante morto há 25 anos e descobrimos como ele morreu. Como
não vamos descobrir crimes atuais? A perícia local, o exame médico-
legal, os outros trabalhos de polícia técnica e a questão de identificação e
controle dessas informações não podem estar sob o controle do aparelho
policial. O aparelho policial, por sua própria natureza, estará sempre
sujeito ao abuso de poder, de autoridade, à arbitrariedade. Isso é inerente
à função policial. E preciso, então, ter controles internos e externos
diferentes dos que existem hoje. E disso faz parte a autonomia dos órgãos
periciais. Cada Estado deve descobrir como vinculá-los. Se será à
universidade, à autarquia, à Secretaria de Justiça. Enfim, cada lugar,
dentro da sua realidade, pode fazer isso, contanto que se autonomize.

Vejo com simpatia a criação da Secretaria Estadual de Direitos
Humanos. Fico imaginando se o Deputado João Leite fosse o Secretário
Estadual de Direitos Humanos. Poderíamos não estar aqui correndo atrás
das denúncias, dos escândalos, cada vez que acontecesse uma coisa. A
questão penitenciária poderia ser trabalhada anteriormente. A sociedade
civil deveria ser sempre a maioria no Conselho Estadual dos Direitos
Humanos para fazer o laço entre a Secretaria de Estado e o Conselho
Estadual dos Direitos Humanos. Proteção à vítima e à testemunha são
problemas estaduais. O Governo Federal tem que fazer a lei e colocar no
orçamento. Aliás, ele não deveria ter tirado a lei, deveria ter deixado que o
projeto tramitasse e fosse aperfeiçoado. 0 Governo Federal está devendo
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a devolução rápida da lei de proteção à testemunha â Câmara Federal. A
Secretaria Estadual de Direitos Humanos teria a função de avançar nas
Casas de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência, no combate ao trabalho
infantil degradante, ao trabalho escravo, na promoção social dos negros,
nas políticas estaduais dos indígenas.

O Governo do Estado entregou à Secretaria do Trabalho a
questão indígena, e isso não está dando certo. Era preciso que alguém se
dedicasse a isso. O plano estadual é fundamental. É preciso usar
corretamente os meios de comunicação social do Estado. Temos a TV,
que é importantíssima. O sistema de rádio é também importante. O
Governo Estadual tem meios de comunicação a seu dispor que, colocados
a serviço dos direitos humanos, podem ter uma grande influência na
questão cultural que o Dr. Ivair levantou. Nós debatemos em um País que
tem quatro séculos de escravidão e cinco séculos de violência
institucional. Um País que exterminou os indígenas, em que há luta de
classe extremamente violenta e perversa. A questão da informação é
também fundamental. O Plano Estadual de Direitos Humanos é urna
questão básica para este ciclo de debates.

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. José Eduardo Elias Romão,
pesquisador da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais,
que se encaminhe ao microfone para fazer o seu questionamento oral.

O Sr. José Eduardo Elias Romão - Sr. Presidente, senhores
conferencistas, senhores debatedores, a minha pergunta se dirige ao Sr.
Paulo Mesquita, e peço ao Sr. José Luis Quadros de Magalhães que
contribua com a resposta, se possível.

Para que fique claro o que vou expor, gostaria de ilustrar com um
exemplo. Um mineiro que dispensa apresentações, o Henfil, quando em
visita à China, estranhou que na escola primária existissem grandes bolas,
grandes brinquedos. Ficou intrigado pensando como aquelas crianças tão
pequenas brincariam com brinquedos tão grandes, se dirigiu à professora
e, perplexo, perguntou se não seria um equívoco dar bolas para uma
criança daquele tamanho, tão pequena. Ela disse que não. As crianças
são pequenas, mas não é necessário dizer a elas que precisam ser
solidárias. As condições são dadas para que elas trabalhem a
solidariedade e se eduquem para isso. Achei interessante essa colocação.
E necessário que a informação contribua para a formação do cidadão,
colaborando para a promoção e a concepção dos direitos humanos.
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Partindo desse pressuposto, parece-me correto afirmar que o
Plano Nacional de Direitos Humanos não é concebido nos termos da
formação dos cidadãos para a concepção dos direitos humanos.

Gostaria de saber quais são as propostas e as atitudes do
Governo Federal e de entidades não governamentais para essa finalidade.
Existem cursos preparatórios e informativos para a Polícia Militar, mas, a
partir do momento em que não se dão condições para que essas pessoas
sejam formadas na prática dos direitos humanos, fica inviável e distante
esse horizonte de efetivação dos direitos.

Pergunto se o Plano é concebido nesses termos e, caso seja,
quais são as práticas e as políticas desenvolvidas para que as pessoas
sejam formadas na prática e na efetivação dos direitos humanos.

O Sr. Paulo Mesquita Neto - Acho que você tem razão. O Plano
tem dois pontos importantes. A divulgação das informações a toda a
população, não apenas dos seus direitos reconhecidos nas constituições e
nas leis nacionais e nos tratados internacionais, mas também a
informação dos mecanismos que as pessoas podem utilizar para fazer
valer esses direitos é uma dimensão do Plano.

O Plano tem grande preocupação em relação à formação. São
duas questões bastante relacionadas. O Plano tem uma sessão que é
dedicada à questão de educação e treinamento na área de cidadania e
direitos humanos.

Outro ponto levantado pelo Dr. lvair e pelo Deputado Nilmário, na
parte que diz respeito à implementação do Plano: uma das propostas
colocadas, e que é bastante importante, é a "elaboração do manual de
direitos humanos a ser distribuído em Estados e municípios para informar,
educar e treinar os integrantes de organizações governamentais e não
governamentais, responsáveis pela implementação do Programa Nacional
de Direitos Humanos e deixar claro os compromissos assumidos pelo
Brasil nesta área."

O Programa, além de campanhas por meio dos meios de
comunicação social, contempla a necessidade de dar formação e
educação melhor do que a que existe nesta área.

Em São Paulo estamos realizando o Núcleo de Estudos da
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Violência e uma série de seminários no interior do Estado para discutir o
Programa Nacional de Direitos Humanos e o Programa Estadual de
Direitos Humanos que se pretende realizar em São Paulo, e uma das
reclamações é em relação à divulgação. E importante que o Programa
Nacional de Direitos Humanos esteja sendo veiculado na Internet. Muitas
pessoas têm dificuldade para obter esse livrinho. Realizamos oito
seminários e as pessoas esperavam que os livrinhos sobre esse programa
fossem distribuídos. Acho que poderia ser feito muito mais nesta área de
formação.

Como o Dr. Ivair informou, algumas iniciativas do Ministério da
Justiça foram tomadas em conjunto com a Anistia Internacional e outras
organizações, para educação e treinamento de policiais.

Agora, esses programas precisavam ser expandidos, o que é a
minha preocupação. As próprias entidades de direitos humanos estão se
encarregando disso, ao realizar debates, seminários etc., com esse
aspecto da formação. Um aspecto talvez mais difícil - eu acho - é dar
ênfase à necessidade dessas campanhas publicitárias e à utilização dos
meios de comunicação social. Vemos a dificuldade que as pessoas têm
em obter informações. Como existem muitas leis e muitos mecanismos
que podem ser utilizados para a defesa de direitos, as pessoas têm
dificuldades de conhecer as leis e os mecanismos. Penso que essa
informação básica, por meio desse manual de direitos humanos, seria
uma coisa bastante importante a ser trabalhada.

O Sr. José Luiz Quadros de Magalhães - Realmente, o
Deputado Nilmário Miranda colocou - e penso que isso tem que ser
registrado e muito bem pensado - a questão de que não basta se criar
uma disciplina de direitos humanos, na universidade, no 20 grau, no 10
grau ou na polícia. Não basta haver uma disciplina em que se tem que
fazer uma prova. Se isso bastasse, era só decorar a Declaração Universal
dos Diretos Humanos, a Constituição Federal e, depois, seja como policial,
como médico, como advogado, como um especialista em qualquer área,
ele vai... Bom, uma coisa é a vida lá fora, e outra é você ser aprovado
nessa disciplina. Quer dizer, isso foi colocado pelo Deputado Nilmário
Miranda com muita precisão. Ou seja, há a necessidade de que exista, em
todo o curso, seja na universidade, seja no 20 grau, seja no 1 0 grau, seja
nos cursos de polícia, essa lógica de respeito à cidadania e de respeito
aos direitos humanos. Então, se você não vivencia isso, não adianta
assistir a uma aula de 50 minutos sobre direitos humanos. 0 máximo que



n
411

você pode ter é decorar a Declaração dos Direitos Humanos e outros
documentos. Temos que pensar muito nisso.

Quando tivemos a oportunidade de trabalhar na Academia de
Polícia Militar, tivemos essa preocupação de termos um curso muito mais
de informação e de discussão do que simplesmente um aluno decorar
textos, constituições, etc. É matéria muito mais de convencimento do que
matéria informativa. Quer dizer, estamos lá para convencer todos sobre a
importância e a necessidade de um Estado democrático para se construir
uma sociedade livre, justa e que respeita esses direitos fundamentais da
pessoa humana. Essa foi a minha preocupação nesses últimos cinco anos
durante os quais tive oportunidade de trabalhar na Academia de Polícia
Militar. Agora, é óbvio que há toda uma realidade que é contraditória a
isso. Então, se tivermos a oportunidade de debater é ótimo, mas vivemos
numa sociedade individualista, ganhamos salários ridículos para ter uma
atividade perigosa, e isso tudo está contando ponto.

Uma iniciativa muito interessante e antiga que ocorreu na
Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, para a mudança de lógica
nas polícias da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, foi a criação
de "ombudsman", que seria aquele responsável - e aqui fica uma sugestão
para o debate aqui - para receber as reclamações de violações dos
direitos humanos por parte da polícia, sejam violações de direitos
humanos internas, sejam violações dos direitos humanos tora das suas
famílias, etc. Então, não adianta nada dar uma aula de direitos humanos,
se a realidade... E aquela questão do policial. Ele é mal pago, chega em
casa e encontra violações dos direitos humanos dos seus próprios
familiares. Vi casos que me foram relatados na época em que trabalhei lá.
Enfim, há violações de diretos humanos dentro da própria corporação, ou
seja, de um superior com relação a seus subordinados. Então, se estamos
numa sociedade em que o ambiente está justamente dizendo o contrário,
ou seja, uma sociedade individualista, de exclusão, e uma sociedade de
concorrência bárbara, de opressão, não adianta nada um curso de 50
minutos por semana de direitos humanos. Então, a discussão é muito mais
ampla, e é fundamental recordarmos as palavras do Deputado Nilmário
Miranda, com relação a esse... E muito importante que tenhamos uma
formação em direitos humanos na universidade, no ensino secundário de
? grau, nas polícias, mas que seja uma formação e não simplesmente
uma disciplina para que se possa falar "Olha, tenho no meu currículo
direitos humanos." Isso, sem dúvida nenhuma, não vai adiantar nada.
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O Sr. Ivair Augusto Alves dos Santos - Então, queria aproveitar

a oportunidade para responder. Vou ser sintético. Mas temos um
Programa de Formação em conjunto com o Viva Rio, no Rio de Janeiro,
onde há um programa de informação que está contribuindo muito para o
nosso fim. Há um programa de informação em Pernambuco, com a
Secretaria e com o GAJOP; há um outro, a UTEMIS, que é uma entidade
não governamental do Estado do Rio Grande do Sul; e há ainda outros
com diversas entidades não governamentais.

O que os meus colegas disseram e eu vou dizer é o seguinte:
existem vários programas de informação, sem contar com o da Cruz
Vermelha e com os outros que já mencionei inicialmente. O que eu,
principalmente, estou discutindo é que há uma variação desses
programas, desses cursos. Você dá a um indivíduo 40 horas semanais de
informações sobre direitos humanos, mas surge a questão: como ele
consegue levar essas informações para o seu dia-a-dia? Como é isso?
Então, estamos hoje, inclusive em São Paulo, participando de um
seminário sobre educação em direitos humanos, procurando encontrar
indicadores que possam, de alguma forma, medir ou indicar como
podemos contribuir para que esses cursos não sejam apenas mais um
curso e de fato possam ser incorporados no dia-a-dia.

Esse é um desafio. Até ontem a nossa preocupação era realizar
cursos, mas hoje queremos fazer uma avaliação mais criteriosa.
Comentei, por exemplo, a proposta do Tenente-Coronel de Pemambuco.
Gostei muito de sua preocupação de montar estudos em quartéis. Ele
conseguiu montar alguns grupos de Anistia Internacional com policiais.
Enfim, há algumas experiências que garantem um acompanhamento
depois do curso. Queremos investir nesse caminho.

Outro ponto interessante é que, se tivermos a curiosidade de
comparar o conteúdo desses cursos, perceberemos que há uma diferença
substancial entre eles sobre o que são direitos humanos. Então, também
precisamos discutir isso, para que haja uma diretriz mínima, pois muitos
cursos são legalistas ou são históricos, e não conseguimos sentir como
eles poderão contribuir para o dia-a-dia do indivíduo. Então, pelo menos
no Departamento, há uma preocupação muito grande de fazer uma
autocrítica substancial com relação a isso.

Só para finalizar, quero dizer que não passa uma semana sem
que um ministério participe direta ou indiretamente de um curso de
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informação. Isso é muito pouco, mas queremos discutir um pouco mais a
qualidade desses cursos e para onde estamos querendo caminhar com
esse conteúdo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Na realidade, quero fazer,
aqui, algumas considerações. A primeira tem relação com o projeto de lei,
de autoria do Presidente desta Assembléia, que propõe a criação de uma
matéria sobre direitos humanos no currículo escolar.

Até em homenagem ao mestre de todos, mas de reconhecimento
mundial, Paulo Freire, a educação em si tem que ser um ato
profundamente político. E é nessa lógica que não vejo a necessidade de
criarmos a matéria sobre direitos humanos. Talvez seja um dos elementos
que implica a maior densidade política nesse processo de formação.

Acho que seria muito mais interessante que nas escolas as
relações entre professores e alunos, servidores e professores, pais e
alunos, enfim, entre todos, fossem trabalhadas na lógica do respeito aos
direitos humanos. A prática dos direitos humanos estaria presente na
Biologia, na Matemática, na História, ria Geografia e em cada uma das
disciplinas estabelecidas.

O meu temor é que, se nós acumularmos nas escolas - como
estão estruturadas - todas as demandas que existem hoje, teremos muita
dificuldade em estabelecer um currículo realmente de maior densidade de
formação. Não vejo a necessidade de criarmos mais essa matéria. Acho
que é mais importante pensar na estrutura de direitos humanos nas
escolas e no Estado.

E ai vou para outra questão importante. Apesar de muitas
formulações teóricas, livros, cartilhas e documentos avançados, a prática
do Governo é vagarosa.

No próprio Estado de Minas Gerais podemos verificar que, entre
agentes públicos, existe ainda a mentalidade de que direitos humanos são
para defender bandidos; inclusive Delegados de Polida e militares
pensam assim. Essa idéia é mal-intencionada.
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Posso dizer que, vindo da parte da população, vítima da

desinformação, isso é um equívoco conceitual, mas, vindo daqueles que
são responsáveis pela defesa dos direitos humanos, isso é má-intenção.
Até aqui, nesta Assembléia Legislativa, recentemente um Deputado disse
da Tribuna que a Comissão de Direitos Humanos defende mais os
interesse de bandidos. É lamentável a realidade cultural a que chegamos.

Se o Governo quiser realmente avançar, tem que apontar e cobrar
práticas de seus comandados, em nível de comandos, de polícias e do
próprio Governo.

Para terminar, gostaria de chamar a atenção para dois elementos
de uma prática equivocada. O programa de desenvolvimento do Estado
hoje está voltado para uma lógica de desenvolvimento industrial e
tecnológico segundo a qual cada emprego custa, em média,
R$130.000,00. A Mercedes, para ser implantada em Juiz de Fora, vai
receber recursos públicos para cada emprego gerado da ordem de
us$500.000.00.

A reforma agrária, que é fundamental, tem um custo muito menor,
e deveria ser levada em consideração. Isso na lógica da defesa de direitos
coletivos. Ainda mais, o Presidente da República recentemente referiu-se
aos "inempregáveis", e nada foi feito ainda por eles.

Quero dar um exemplo de como é possível construirmos um
Estado de respeito aos direitos humanos: em Belo Horizonte, foi criada
uma instituição por homens, mulheres e jovens, inclusive moradores de
rua, os discriminados, os excluídos. Trata-se da Associação dos Catadores
de Papel de Belo Horizonte.

Se não pensarmos numa nova lógica de organização social, por
mais belos que sejam os artigos, os programas e as propostas do
Governo, vamos ficar apenas ao redor dos direitos humanos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para sua consideração oral, a
Sra. Lúcia Frota, da Pastoral dos Direitos Humanos.

A Sra. Lúcia Frota - Meu objetivo é convidar os presentes para
um evento que será realizado em frente à Delegacia de Furtos e Roubos
no dia 13 de maio.



415
Como todos sabem, a visita aos presos daquela Delegacia é

proibida. Aliás, esse é um dos raros casos no Brasil. Mesmo com
condições péssimas de alojamento e de tratamento, a maioria das
delegacias brasileiras dá ao preso o direito de ser visitado por seus
parentes. Afinal, é a única chance que têm de saber se o preso está
doente ou sendo maltratado. Existe um movimento com o objetivo de
mudar essa situação, mas até agora nosso esforço não deu resultado.

Será feita, então, uma vigília no dia 13 de maio, das 19 às 22
horas, em frente à Delegacia de Furtos e Roubos, reivindicando esse
direito mínimo, que é o direito à visita. O familiar, quando visita o preso,
sabe se o preso está doente, como é o tratamento, tudo isso. Quando a
família não vai, eles ficam completamente incomunicáveis.

A segunda questão é um caso que o Deputado Nilmário Miranda
está acompanhando. Faço um apelo muito grande ao Dr. Ivair, a toda a
Mesa aqui presente e aos representantes da Polícia Militar que também
estão aqui para que os direitos humanos realmente se realizem no Brasil.
Estamos com duas moças com idade aproximada de 20 anos sendo
ameaçadas porque denunciaram policiais que as submeteram a maus-
tratos e torturas, é um caso longo, não vamos aqui entrar em detalhes.
Elas fizeram o reconhecimento dos policiais, então, esse caso é do
conhecimento do comando da Policia Militar. O caso se deu dentro de
uma viatura, um microônibus, dentro de um batalhão. O reconhecimento
foi feito na ocasião, há oito meses.

Na semana passada, a Justiça Militar pediu um outro
reconhecimento, que foi feito com a presença do advogado da Pastoral de
Direitos Humanos, da Coordenadora da Pastoral de Direitos Humanos e
de uma assessora do Deputado Nilmário Miranda.

Esse reconhecimento, feito oito meses depois, aconteceu sem
nenhuma discrepância, perfeito, elas tiveram o cuidado de se ater à
verdade. O Major ainda falou a elas que são vidas humanas, de soldados,
mas todos os depoimentos coincidiram, aliás, foram seis pessoas que
fizeram esse reconhecimento.

- Depois do reconhecimento, sentimos um grande entusiasmo, pois
realmente houve uma mudança no comportamento, na maneira de
proceder, um progresso em relação aos direitos humanos. Passados dois
dias, uma das moças já está num lugar garantido e a outra mudou de
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casa. Mas essa casa foi cercada por pessoas e foram feitas várias
ameaças. Na sexta-feira, o Deputado Nilmário Miranda e o advogado da
Pastoral entraram com uma representação junto ao comando da Policia
Militar. Depois quero uma confirmação do Deputado. Agora, acabo de
saber que novamente ela recebeu ameaças, pois a Pastoral de Direitos
Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte acabou de receber uma
ameaça, por meio do seu advogado, dizendo que estão armando uma
"casa de caboclo" para uma das meninas. Então, pergunto aos senhores:
como é que vamos criar um serviço de proteção às vítimas se essas
meninas já tinham até mudado de casa - uma está resguardada em um
outro local -, se não sentimos que o comando da Policia Militar tem
controle sobre os seus comandados? Os policiais que foram reconhecidos,
evidentemente, serão julgados pela Justiça Militar, mas, até essa fase ser
concretizada, as moças precisam ter proteção, e é necessário que uma
advertência séria seja feita aos policiais. Porque elas, mesmo escondidas,
tiveram a casa invadida. O advogado me telefonou confirmando essa
denúncia ameaçando as meninas, como quem diz: fiquem quietos.

Como é que vamos pregar educação de direitos humanos na
escola, fazer todo esse trabalho, este ciclo de debates aqui, se num
momento ideal, de confiança entre entidades de direitos humanos e a
Polícia Militar, tudo continua como antes?

Gostaria de fazer um apelo ao Dr. Ivair e a esta Mesa para que
procurem o Comandante da Polícia Militar - o Deputado Nilmário Miranda
tem o nome das meninas, que não vou falar aqui por razões de segurança
-, porque, se algo acontecer ás moças será um fato muito sério, e temos
que responsabilizar o comando da PMMG pela morte ou por qualquer
coisa que aconteça com as duas meninas e com o advogado da Pastoral
de Direitos Humanos.

Este pedido, estou fazendo em nome da Pastoral de Direitos
Humanos. Estamos com vários representantes aqui, inclusive com o
nosso representante, que é o Marcelo Franck, e gostaríamos que esse
pedido fosse atendido. Muito obrigada.

O Deputado Federal Nilmário Miranda - O comando da Policia
Militar já tem conhecimento desse caso, para onde encaminhamos, na
segúnda-feira, toda a história das duas moças, Maria José e Márcia
Assunção, cujos nomes devem ser ditos. Deputado João Leite, sugiro que
as mesmas sejam convidadas a prestar depoimento na Comissão de
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Direitos e Garantias Fundamentais desta Casa. Elas passaram a ser
ameaçadas depois que fizeram uma representação. Na sexta-feira, enviei
outra representação ao Comandante da Polícia Militar, juntamente com o
Dr. Willian, dizendo que elas estavam sendo ameaçadas. Está havendo
um desafio ao Comando da Polícia Militar, e as pessoas sabem disso.
Estranhamente, por exemplo, o Cabo Pompílio adota o codinome Pedrão.
Como um policial militar pode se apresentar com um codinome? Esse era
um uso do tempo da ditadura, quando os militantes o adotavam para se
protegerem. Quem os usa são também os bandidos, para disfarçarem a
sua verdadeira identidade, mas o agente público não pode usá-lo,
devendo se identificar claramente em todas as situações. Isso é uma
aberração. Esses casos desmoralizam todos os propósitos relativos a
direitos humanos. Insisto, pois, na minha sugestão de que as duas moças
venham depor na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais da
Assembléia Legislativa mineira, até por garantia às suas vidas, que estão,
de fato, ameaçadas.

Outro ponto: o José Pacheco e o Gladstone perguntaram sobre o
que pode ser feito com relação à comunicação social, além de queixas.
Esclareço que a Constituição prevê a criação do Conselho Nacional de
Comunicação Social, cuja indicação já foi feita por todos os órgãos como
a OAB, a ABI, o Movimento dos Direitos Humanos e a Câmara dos
Deputados. Contudo, o projeto que prevê a sua criação está paralisado há
três anos e meio, no Senado Federal, que tem de proceder à sua
homologação. O Conselho pode discutir a programação das televisões. É
uma alternativa concreta, que não inclui nenhuma forma de censura. Por
que, então, está paralisado? A meu ver, caberia uma pressão nacional
sobre o Senado quanto a esse projeto. O Gladstone tem razão ao dizer
que as nossas crianças recebem esses lixos americano e japonês. O que
adianta inserir a disciplina Direitos Humanos no currículo escolar, se a
televisão as bombardeia com aulas cotidianas de violência?

A homologação do Conselho Nacional de Comunicação é
fundamental para o Brasil, hoje. Não há nenhuma forma de controle social
e democrática sobre os meios de comunicação, que têm absoluta
liberdade de fraudar todo o trabalho que fazemos, e que está sendo feito
pelo Governo federal.

Gostaria de comentar, ainda, a opinião manifestada pelo
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Continuo entendendo, Deputado, que
deveria ser aprovado o projeto do Deputado Romeu Queiroz, instituindo a
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disciplina Direitos Humanos no currículo escolar, ainda que, daqui a
alguns anos, fizéssemos uma avaliação e uma modificação.
Recomendamos que se faça a semana interdisciplinar em todas as
escolas. Todo avanço é salutar, e entendemos que é importante que as
crianças conheçam a história dos Direitos Humanos, a sua concepção e
como eles se traduzem no mundo, no País, no Estado e no município em
cada momento. Isso vai ajudar a sociedade, e reitero a idéia já
manifestada por vários participantes deste encontro, de que qualquer
avanço em Direitos Humanos, por mínimo que seja, deve ser buscado,
não se devendo esperar pelo melhor ou pelo ideal para que seja obtido.

Finalmente, sobre o ponto abordado pela Sra. Lúcia Frota,
devemos fazer uma reflexão quanto à participação dos Movimentos de
Direitos Humanos nas diversas situações. Essa Delegacia de Furtos e
Roubos onde não se permitem as visitas - e não há local para isso, é uma
das piores de Minas Gerais - foi construída para ser uma nova delegacia,
melhor e mais ampla, o orgulho e uma nova concepção em termos de
delegacia, mas se esqueceram de incluir ali um local de visita. Há presos
que ali estão há dois anos sem visita, o que viola as regras mínimas das
penas cruéis e degradantes que são publicadas nos livrinhos do Ministério
Público.

O princípio de tudo está violado ali, porque se esqueceram de
prever isso. E Minas tem essa prática. Aqui existem dois sistemas
penitenciários. Um está vinculado à Secretaria da Segurança Pública. Aí
ficam os presos, digamos, provisórios. Mas, na verdade, sob a desculpa
de que há presos com outros processos, centenas de presos ficam nas
cadeias, cumprindo suas penas de forma inadequada. E temos o sistema
penitenciário ligado à Secretaria da Justiça. Assim, existe essa
duplicidade, em detrimento dos presos e, o que é muito mais grave, de
suas famílias.

A família - filhos, mulher, companheiro, companheira, pai e mãe -
nada tem a ver com a pena, que é do preso. E a pena é a de restrição da
liberdade. Os outros direitos prevalecem. Agora, aqui, a pena dada ao
preso se estende a seu filho, a sua mulher, a sua companheira, a seu pai,
a sua mãe, a seus parentes e amigos. Temos até casos de Delegados que
transformam em reténs os familiares de presos, para negociarem os
seqüestros. Deviam encontrar a mais ampla condenação pública. A polícia
usar familiares é agir como bandido, ou seja, a polícia trata os seqüestros,
como se bandido fosse. Isso é inadmissível e leva à reflexão seguinte: até
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mesmo na construção de uma penitenciária ou de uma cadeia é
fundamental a participação popular, o controle social, para evitar
aberrações como essa da Delegacia de Furtos e Roubos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que o tempo está
esgotado. Temos, portanto, de encerrar os trabalhos para que possamos
dar prosseguimento a este ciclo de debates às 14 horas. Devido ao grande
número de perguntas formuladas e à impossibilidade de se responder a
todas, esta Presidência as enviará aos conferencistas. As pessoas que se
inscreveram para formular perguntas oralmente poderão fazer isso por
escrito, para que suas perguntas sejam encaminhadas aos debatedores.
Informamos, ainda, que o Programa Nacional de Direitos Humanos e o
relatório apresentado pelo Prof. Paulo Mesquita Neto serão distribuídos,
na saída, às entidades participantes deste ciclo de debates. A Presidência
agradece aos conferencistas, aos debatedores, às autoridades • e aos
demais participantes, bem como ao público em geral, e convida os
presentes para o prosseguimento deste ciclo de debates, na parte da
tarde.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial
de logo mais, às 14 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária de debates, também de hoje, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 62 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas do dia vinte e nove de abril de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro, Francisco
Ramalho, Dilzon Meio e Maria Olívia, membros da Mesa da Assembléia;
Miguel Martini, José Braga, Roberto Amaral e Durval Ângelo, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado
Ermano Batista, Corregedor. Havendo número 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 tem por finalidade apreciar os processos de prestação de
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contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a título de
subvenção social, auxílios para despesas de capital e transferências a
municípios, nos termos do alt. 3 0 , III, da Lei n° 11.815, de 2411195, da
Deliberação da Mesa no 1 .428, e das demais normas vigentes. Em
seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano Batista,
Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em conjunto,
verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pains, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Pains, Creche São Vicente de Paulo,
Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice - APROMIV -,
Associação Comunitária Vila Pinho, Associação Mineira da Amizade,
Creche Recanto Feliz da Paróquia de Santa Rosa de Lima, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Bom Sucesso, Lar Tia Lia, Obras
Sociais da Paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar,
Bloco Carnavalesco Tô-Ki-Tô, Caixa Escolar Professor José Valadares,
Associação de Pequenos Produtores da Fazenda Saco do Rio Preto,
Instituto de Caridade São João Batista, Associação Comunitária dos
Moradores do Catauá, Associação Comunitária Ribeirão de Santo Antônio,
Serviço de Ação Social da Igreja do Evangelho Quadrangular, Sociedade
Musical Santa Cecília, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Timóteo, Associação de Proteção à Infância Volta Grande, Associação dos
Moradores do Bairro da Estação, Prefeitura Municipal de Juruaia, Centro
Social de Assistência Comunitária, Associação Comunitária da Serra Mãe
de Deus, Associação Parque Invejada, Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Abaeté dos Venâncios - São Gotardo, Loja Maçônica
União do Vale do Gorutuba n° 115, Prefeitura Municipal de Lagoa
Formosa, Associação Esportiva e Comunitária do Conjunto Henrique
Sapori, Associação Comunitária de Saco da Vida, Associação Comunitária
dos Produtores Rurais de Buritizeiros, Caixa Escolar Ester Gomes Martins,
Caixa Escolar Padre João de Santo Antônio, Conselho Municipal de
Desenvolvimento Comunitário e Social de Itaguara, Associação de
Moradores do Bairro Oliveira 1 e II, Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância de Rio Pardo de Minas, Grupo Salva Vidas, Associação dos
Servidores Cristãos, Associação dos Servidores Cristãos, Fundação
Champagnat, Associação Comunitária de Naque, Associação Comunitária
de Santo Estêvão, Conselho Particular do Senhor Bom Jesus da
Sociedade São Vicente de Paulo, Corporação Musical Santa Cecilia de
São Gonçalo do Rio Abaixo, Caixa Escolar Crispim Lopes Pimenta,
Associação Comunitária Unida Nossa Senhora Aparecida, Instituição de
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Proteção à Criança Aparecidense, Albergue São Francisco de Assis,
Centro Infantil de Feiixlãndia, Faculdades Unidas do Norte de Minas,
Prefeitura Municipal de Jampruca, Caixa Escolar Maria do Carmo Barroso
Domingues, Associação Comunitária dos Moradores da Vila Aparecida,
Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima,
Associação Homens do Amanhã, Ação Social Santo Antônio, Associação
Comunitária do Povoado Retiro da Saudade, Associação de Proteção à
Maternidade, Infância e Velhice - APROMIV -, Associação dos Moradores
do Bairro Bela Vista, Grupo Cultural Semente do Vale, Conselho Particular
Senhor Bom Jesus da Silva, Prefeitura Municipal de Paulistas, Conselho
de Desenvolvimento de São Domingos, Caixa Escolar Deolindo de Freitas
Paixão, Associação Comunitária de Brumal, Prefeitura Municipal de Santa
Maria do Suaçuí, Associação Beneficente da Igreja Pentecostal Cristo é a
Vitória, Associação Feminina Comunitária Vista Alegre - Cabana, Creche
Comunitária Bom Menino, Creche Comunitária Bom Menino, Associação
Feminina Comunitária do Bairro Copacabana e Adjacências, Associação
Pró-Melhoramento do Bairro Jardim Filadélfia, Cultura Artística de Minas
Gerais, Pitangui Esporte Clube, Aeroclube de Poços de Caldas, Casa da
Amizade, Liga Poçoscaldense de Futebol, Creche Comunitária Nosso Lar.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de maio de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Cleuber Carneiro
Elmo Braz - Maria Olivia - Paulo Pettersen - Sebastião Navarro Vieira
Durvai Angelo - Antônio Roberto - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.113197

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
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O Projeto de Lei no 1.113197, do Deputado Wanderley Ávila,

pretende declarar de utilidade pública a entidade Fraternidade Feminina
Paz e Amor VII, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça examinou
o projeto, não encontrando óbice a sua tramitação.

Vem a proposição, agora, a esta Comissão para o 1 0 turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação

A entidade a ser beneficiada exerce atividades de caráter
filantrópico, prestando assistência gratuita aos necessitados com base nos
princípios seculares da maçonaria.

Para que possa prosseguir com seu trabalho, julgamos
conveniente e até necessário que ela seja declarada de utilidade pública.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.113/97 no V' turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, ide maio de 1997.

Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.114/97

iComissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Raul Lima Neto, torna
obrigatória a instalação de sanitários de uso gratuito nos terminais
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rodoviários e nos pontos de parada de ônibus intermunicipais.

Publicada em 1513197, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em 2314197, emitiu parecer concluindo pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da matéria.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, VIII,
"a°, do Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição em exame, ao instituir a obrigatoriedade da
instalação de sanitários de uso gratuito nos terminais rodoviários e nos
pontos de parada de ônibus intermunicipais, procura suprir carências
existentes na infra-estrutura de serviços urbanos.

Não há dúvida de que a cobrança de taxas para a utilização das
instalações sanitárias nos terminais rodoviários e nos pontos de parada de
ônibus é injustificável, já que, por um lado, onera excessivamente o
consumidor-usuário e, por outro, enseja um enriquecimento indevido
àqueles que exploram tais terminais.

No caso de Belo Horizonte, que tem hoje o terminal mais lucrativo
do País, a entidade que o explora já recebe pelos serviços que presta
rendimentos oriundos das seguintes fontes de receita, entre outras:

- Tarifa de Manutenção, Conservação e Limpeza - TMCL -, paga
mensalmente pelas transportadoras, pelas firmas comerciais e pelos
órgãos de serviços que usam o terminal;

- tarifa mensal pela ocupação de bilheteria ou pelo despacho de
encomenda, paga pelas empresas transportadoras;

- tarifa mensal pelo uso de lojas, paga pelas empresas comerciais
e pelos órgãos de serviços;

- tarifas pelo serviço de guarda-volumes, "malex" e
estacionamento de veículos;
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- tarifa pelo uso de espaço publicitário;

- taxa de utilização (embarque), paga pelo passageiro.

Como se vê, são muitas as fontes de receitas extraordinárias para
os administradores do terminal rodoviário. A última das taxas
anteriormente referidas tem hoje o seu valor estabelecido em R$0,58 por
passageiro. Nem recolhendo tal taxa, tem o passageiro o direito de usar
gratuitamente as instalações sanitárias da rodoviária. Para fazê-lo, tem de
desembolsar mais R$0,40, o que é inadmissível.

Diante desses fatos, não há como deixar de acolher a proposição
em epígrafe, que tem ainda o objetivo de assegurar ao cidadão-usuário
dessa modalidade de serviço público um mínimo de conforto e segurança.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no P turno, do
Projeto de Lei n° 1.114197 na forma original.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

João Leite, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Ivair
Nogueira - Miguel Martini.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.136197

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei n°
1.136197 visa a declarar de utilidade pública o Grupo da Fraternidade
Euripedes Barsanulfo, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 414197, a matéria foi objeto de exame preliminar na
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1. Cabe,
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1
turno, conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação

A entidade em questão estuda a doutrina espírita, codificada por
Allan Kardec, segundo preceitos do Evangelho de Jesus. Com  essa base
doutrinária e humanista, realiza programas para orientação cristã da
criança, do jovem e do adulto. Além do mais, auxilia as pessoas carentes
que a ela se dirigem.

Por promover atividades de grande importância, reconhecemos a
necessidade de declará-la de utilidade pública.

Conclusão

Tendo em vista as razões apresentadas, somos pela aprovação
do Projeto de Lei n° 1.136197 no 10 turno, com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 875196

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório

De autoria do Deputado Emiano Batista, o projeto de lei em tela
visa dar a denominação de Escola Estadual Manoel Marfins de Meio à
Escola Estadual do Bairro Menezes, localizada no Município de Ribeirão
das Neves.
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A proposição foi aprovada no 1 0 turno, cabendo agora a esta

Comissão, em cumprimento das exigências regimentais, apreciá-la no 20
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação

Dar o nome de Manoel Marfins de Meio à Escola Estadual do
Bairro Menezes significa prestar justa homenagem a uma pessoa a quem
a comunidade de Justinópoiis, por suas ações, deve imensa gratidão.

Por isso, ratificamos o parecer anterior emitido por esta Comissão,
considerando legítimo o objetivo do projeto em exame.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 875196
no 20 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.031/96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei n°
1.031196 objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Monte Alegre de Minas, com sede no
Município de Monte Alegre de Minas.

Após a aprovação do projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, em
cumprimento dos trâmites regimentais.
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Fundamentação

Entidades como as APAE5 se apresentam como auxilio de
inestimável valor nas áreas da saúde, da educação e, principalmente, da
assistência social.

A APAE de Monte Alegre de Minas está comprometida com o
respeito humano e com a fratemidade, demonstrados em cada um de
seus atos em favor do próximo.

Pela contribuição que tem dado à sociedade, é justo e merecido o
titulo que se lhe pretende outorgar.

Conclusão

Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.031196 no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.036/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a entidade Os Diletantes, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1° turno, com a Emenda n° 1, cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos
termos regimentais.
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Atendendo ao disposto no § 1 0 do art. 196 do Regimento Interno,

elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é parte deste
parecer.

Fundamentação

Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o
assunto, entendemos ser justa a outorga do título de utilidade pública à
entidade mencionada, tendo em vista sua iniciativa de trabalho e pesquisa
da arte dramática, bem como a sua participação em debates, seminários e
festivais de teatro amador, divulgando e fortalecendo a arte de representar
na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.036196 no 20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Gilmar Machado, relator.

REDAÇÃO DO VENCIDO NO 1° TURNO

PROJETO DE LEI N°1.036/96

Declara de utilidade pública a entidade Os Diletantes, com sede
no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Os
Diletantes, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.087/97
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório

O Projeto de Lei n°1.087/97, do Deputado Miguel Martini, objetiva
declarar de utilidade pública o Centro Nacional de Formação Tristão de
Athayde - CENAF -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovada a matéria no 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 turno, em
cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação

A entidade em análise homenageia o ilustre brasileiro Alceu
Amoroso Lima, cognominado Tristão de Athayde, preservando e
divulgando o patrimônio intelectual desse pensador e humanista, cuja obra
ensaística e de critica literária é exemplo importante da melhor literatura
no gênero no Pais.

O CENAF empenha-se, ainda, em proteger interesses
comunitários que dizem respeito ao meio ambiente e ao patrimônio
artístico, arquitetônico e paisagístico.

Por isso julgamos oportuno que a instituição seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.067197 no 20 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

José Henrique, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.095/97
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
objetiva declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Ginástica -
FMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovada a proposição no ? turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 tumo, nos
termos regimentais.

Fundamentação

A Federação Mineira de Ginástica reúne clubes esportivos com a
finalidade de difundir, dirigir e incentivar, pela congregação dos esforços
de todos, as ginásticas olímpica, rítmica e desportiva.

Por meio da realização de campeonatos, cursos, pesquisas e
intercâmbios, colabora com o desenvolvimento da educação física,
visando â formação da juventude e colaborando com o processo
civilizatório do povo mineiro.

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 1.095197 no 20 turno, como apresentado originalmente.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

José Henrique, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 2542 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ja PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofício n° 21197, do
Presidente do Tribunal de Justiça - Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei n°s 1.189 a 1.192197 - Requerimento no 2.130197 - Requerimentos
dos Deputados Hely Tarqüínio e outros e Gilmar Machado e outros -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Simão Pedro Toledo, Maria
Olivia (2), Bilac Pinto (2) e Marco Régis (3) - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Alberto Pinto Coelho, João Leite, Durval Angelo, Marcos
Helênio e Álvaro Antônio - Questões de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; existência de "quorum" para
continuação dos trabalhos - r PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado Gilmar Machado e outros; deferimento -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Francisco Ramalho - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio -
Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Amaldo Penna - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durvai Ângelo - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
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Tarqüínio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Militão - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos He!ênio -
Mauri Torres - Migue! Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão
Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

AERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência;

OFICIO

N° 21/97, do Sr. Paulo Tinôco, Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, solicitando a esta Casa licença para processar o Deputado
Marcelo Jerônimo Gonçalves. (- A Comissão de Justiça.)
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Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°1.189/97

Acrescenta parágrafo único ao art. 53 da Lei n° 11.404, de 26 de
janeiro de 1994.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica acrescentado o seguinte parágrafo único ao art. 53
da Lei n° 11.404, de 26 de janeiro de 1994:

"Au. 53-

Parágrafo único - Nas licitações para obras de construção,
reforma, ampliação e manutenção de estabelecimentos prisionais será
considerado fator de pontuação a proposta de aproveitamento, mediante
contrato, da mão-de-obra dos presos, nos termos deste artigo.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
E

Sala das Reuniões, de	de 1997.
o

Bilac Pinto

Justificação: O trabalho do preso é a forma mais concreta de se
buscar sua reinserção social. Além disso, a legislação garante ao preso
em regime fechado que trabalhe para obter redução proporcional da pena.
A aplicação desses princípios é uma forma de diminuir a violência, pois
faz com que se respeite a dignidade do presidiário, tirando-o da
ociosidade, causa maior da violência e de todos os demais malefícios
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oriundos do péssimo ambiente dos presídios.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa
Social e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.190/97

Revoga a Lei n°11.968, de 1 0 de novembro de 1995, que autoriza
o Poder Executivo a alienar ações de propriedade do Estado que integram
o capital social da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - e do
Banco do Estado de Minas Gerais - BEMGE - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica revogada a Lei n° 11.968, de 1 0 de novembro de
1995, que autoriza o Poder Executivo a alienar ações de propriedade do
Estado que integram o capital social da Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG - e do Banco do Estado de Minas Gerais - BEMGE - e dá
outras providências.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 1997.

Anderson Adauto

Justificação: A Assembléia Legislativa de Minas Gerais não pode
assistir impassível às irregularidades que ocorrem no leilão público de
debêntures resgatáveis, a critério de seu titular, em ações ordinárias de
emissão da CEMIG e da MGI - Minas Gerais Participações S.A. -
BNDEsPAR. Isso porque nosso Estado sempre se fez respeitar no cenário
nacional pela seriedade, pela lisura e pela honradez com que administra
os bens públicos. A operação que ora se pretende realizar está eivada de
irregularidades, que podem colocar Minas Gerais no rol dos Estados que
freqüentemente são protagonistas de grandes escândalos econômicos
nacionais.
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Ao contrair um empréstimo no valor de R$250.000.000,00, em
6112/95, junto ao BNDES, o Estado deu em garantia debêntures da
CEMIG. O instrumento jurídico utilizado era o de emissão de debêntures
não conversíveis, com garantia aos credores quirografários, com a
obrigação de o emitente não aliená-las salvo na hipótese de leilão público.
O vencimento do débito será em 1999.

As 18.719.600 debêntures colocadas à venda proporcionarão ao
Estado R$1.130.102.200,00, uma vez que cada lote de mil debêntures
será comercializado a R$60,37. A metade desse total, aproximadamente,
está comprometida com o pagamento de obrigações contratadas com o
BNDES, em face do resgate de R$443.000.000,00, acrescidos de
encargos contratuais e do pagamento de um "sucess fee" de cerca de
R$70.000.000,00, absurdamente fixado em 10% da valorização das
ações.

Por outro lado, as debêntures que vão ser leiloadas foram dadas
em garantia de empréstimo feito pelo Estado junto ao BNDES com a
finalidade de quitar dividas vencidas, honrar contrapartida de
financiamentos internacionais, custear as obras de duplicação da Femão
Dias e pagar o décimo terceiro salário do funcionalismo público estadual.
E claro que já se sabia, naquela época, que o Estado não poderia efetuar
o pagamento do empréstimo. Dessa forma, o dinheiro que se vai apurar
com a venda das ações da CEMIG é para saldar dividas do Estado. Nesse
aspecto, convém lembrar que a Constituição Federal determina, em seu
art. 52, VII e IX, que compete ao Senado Federal "dispor sobre limites
globais e condições para as operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal" e
"estabelecer limites globais e condições para o montante da divida
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". No caso
especifico, a CEMIG não fez nenhum empréstimo. O dinheiro foi para o
Tesouro Estadual, e quem está pagando as despesas e os juros é o
Estado. Como se vê, trata-se de um endividamento do Estado de Minas
Gerais, que para tal não pediu autorização ao Senado Federal. Essa
situação merece ser revista.

• Outra irregularidade que a população do Estado encontra no
processo de venda das ações da CEMIG é o fato de a MGI - Minas Gerais
Participações S.A., empresa de capital fechado; emitir debêntures de
outra empresa. A Lei n° 6.404, de 15112/76, que rege as sociedades
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anônimas, no seu art. 56, Capítulo V (que regulamenta a emissão de
debêntures), estabelece que as debêntures conversíveis em ações apenas
podem ser da própria sociedade emissora, sendo também facultada a
seus acionistas a preferência de subscrição. De acordo com a legislação
vigente, a MGI não poderia emitir as debêntures da CEMIG e oferecê-las
como garantia de operações de empréstimo.

A sociedade das alterosas julga que o Legislativo mineiro precisa
adotar medidas extremas com o intuito de impedir que o controle da
CEMIG deixe de ser do Estado, uma vez que as regras do acordo de
acionistas, divulgadas no edital, determinam que:

"4.7.1 - Dependerão de "quorum" qualificado as deliberações do
Conselho de Administração relativas às matérias constantes das alíneas
"c", "d", "e" e 1° do item 4.6, para as quais será necessário o voto
favorável de oito conselheiros".

O Estado só terá direito a indicar seis conselheiros para o
Conselho de Administração.

Entende, também, que a Assembléia Legislativa não pode ser
conivente com as irregularidades e o desrespeito às normas legais
vigentes que antecederam a publicação do edital. E preciso que este
Poder adote a sua prerrogativa constitucional de fiscalizar os atos do
Poder Executivo.

Em face do exposto, a sociedade de Minas Gerais solicita o apoio
dos Deputados com assento na Assembléia Legislativa para agilizar a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.191/97

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência ao
Podador de Deficiência de Araxá - FADA -, com sede no Município de
Araxá.
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•A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Assistência ao Portador de Deficiência de Araxá - FADA -, com sede no
Município de Araxá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Nt. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lei n°9.313, de 10 de novembro de 1986.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 1997.

Ajalmar Silva

Justificação: A Associação de Assistência ao Portador de
Deficiência de Araxá - FADA -, fundada em 1984, foi constituída com o
objetivo de promover o bem-estar das pessoas portadoras de deficiência e
a sua perfeita integração na sociedade como pessoas produtivas. No
desempenho desse honroso trabalho, desenvolve atividades que buscam
orientar juridicamente os associados, promover a agregação familiar, o
acesso à educação, à saúde e a quaisquer outros benefícios relacionados
a seu objetivo primeiro.

A medida contida nesta proposição reveste-se de grande alcance
social, uma vez que se coaduna com o direito do indivíduo necessitado de
cuidados especiais a práticas efetivas de promoção de seu
desenvolvimento pessoal e social.

Conduzindo-se por tais princípios, a FADA cumpre os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, razão porque ficamos na
expectativa da acolhida da proposição pelos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do ad.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N0 1.192197

Dá nova redação ao "caput" do art. 1 0 da Lei n° 3.373, de 12 de
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maio de 1965, que estabelece normas pelas quais são as sociedades
declaradas de utilidade pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - O "caput" do art. 1 0 da Lei no 3.373, de 12 de maio de
1965, alterado pelas Leis n°s 5.830, de 6 de dezembro de 1971, e 12.240,
de 5 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1 0 - As sociedades civis, as associações e as fundações
constituídas ou em funcionamento no Estado com o fim exclusivo de
servir desinteressadamente à coletividade podem ser declaradas de
utilidade pública, desde que:".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 1997.

Dilzon Meio

Justificação: Pretende-se com esta alteração o aprimoramento da
redação do ad. 1 0 , que, ao se referir a subvenção social, introduz matéria
estranha à de que trata a Lei n° 3.373, de 12/5/65, que estabelece as
normas pelas quais são as entidades declaradas de utilidade pública, já
que os requisitos para o recebimento do mencionado benefício são objeto
de regulamentação específica.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTO

N° 2.130197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Colégio
Municipal Marconi pelo transcurso do 25 0 aniversário de sua fundação. (-
A Comissão de Educação.)
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Hely Tarqüínio e outros e Gilmar Machado e outros.

COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos
Deputados Simão Pedro Toledo, Maria Olivia (2), Bilac Pinto (2) e Marco
Régis (3).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcellos.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, galeria, assessoria da Casa, imprensa,

assumi, neste biênio 1997-1998, com muita honra e com muito trabalho, a

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, junto com outros seis

colegas. Penso que estamos desenvolvendo, eu diria, um bom trabalho,

tentando trazer para esta Casa, notadamente para a Comissão, não só

discussões importantes, como também deliberações importantes para os

853 municípios mineiros.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização reúne-se

toda quinta-feira às 9 horas da manhã e, atendendo a requerimentos de

Deputados membros da nossa Comissão, temos também ido ao interior de
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Minas, conforme orientação do nosso Presidente, Deputado Romeu

Queiroz, para que se processe a interiorização e a descentralização das

ações da nossa Assembléia Legislativa. O nosso Presidente, homem de

grande visão, nos orienta para que saiamos daqui, da Rua Rodrigues

Caldas, do Bairro Santo Agostinho, de Belo Horizonte, e caminhemos para

o interior de Minas, levando informações, sugestões, reivindicações e

trazendo as apreensões e as solicitações de todas as comunidades

mineiras. É uma idéia brilhante e competente da nossa Mesa Diretora,

notadamente do nosso Presidente. Assim, já fizemos realizar no vale do

Piranga, na cidade de Ponte Nova, uma reunião extraordinária da

Comissão para discutir com as 34 cidades que compõem a Administração

Regional do vale do Piranga, cuja sede é na cidade de Ponte Nova, por

coincidência minha cidade natal, as informações referentes à nova

distribuição do ICMS, projeto que o Governo do Estado implantou com a

ajuda desta Assembléia a partir de janeiro de 1996. Levamos aos 34

Prefeitos dessa região as orientações para trabalharem de acordo com a

Lei Minas por Minas, a Lei Robin Hood, que trata da nova distribuição do

ICMS. Agora faremos o mesmo na cidade de Montes Claros, atendendo a

requerimento do nosso Líder, Deputado Carlos Pimenta. Aproveito a

oportunidade para convidar todos os nossos companheiros Deputados

Estaduais que têm atuação política no Norte de Minas para participarem
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da reunião da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização na

cidade de Montes Claros, nos dias 22 e 23 de maio, quando discutiremos

com os Prefeitos da região as citadas leis.

Sr. Presidente, além de transmitir essas informâções, queremos

manifestar nossa preocupação com todos os 853 municípios mineiros.

Solicitamos aos nossos companheiros Deputados e Deputadas que nos

auxiliem nessa empreitada que nos propomos a realizar a partir desta

data. O Governo Federal quer abocanhar dos municípios mineiros

parcelas significativas da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto

sobre Produtos Industrializados - IPI. Por necessidade passada, o Governo

Federal abocanhou de todos os municípios brasileiros e de Estados

membros da União, por meio do Fundo Social de Emergência, 20% da

arrecadação desses dois impostos, diminuindo o repasse do Fundo de

Participação dos Municípios - FPM - e do Fundo de Participação dos

Estados - FPE para que o dinheiro do Fundo Social de Emergência ficasse

para a União, para ser aplicado em emergências e projetos de cunho

social. Num primeiro momento, poderíamos considerar essa proposta,

feita por meio de emenda constitucional, razoável e necessária, mas,

depois da implantação dessa emenda constitucional, o Governo repetiu a

dose e estendeu o prazo de sua validade até junho de 1997. Fez uma vez
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e repetiu a dose, mudando o nome para Fundo de Estabilização Fiscal e

ampliando a data da vigência dessa idéia contida na Constituição Federal,

em suas disposições transitõrias.

E agora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o

Governo Federal quer continuar repetindo a dose, ampliando o prazo da

vigência da emenda constitucional que trata do Fundo de Estabilização

Fiscal, que é o nome maquiado do Fundo Social de Emergência, até

dezembro de 1999. Acho interessante o prazo ser até dezembro de 1998,

quando termina o mandato do atual Presidente da República. Mas parece

que eles querem mais, querem esticar até 30 de dezembro de 1999,

porque, depois, negocia-se com os parlamentares federais e se consegue

um prazo até dezembro de 1998.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, todos nós

representamos nesta Casa um município, representamos as nossas

regiões de atuação política. Permitir que um ato de S. Exa. o Presidente

da República, com sua vontade principesca e monárquica, venha retirar

ou abocanhar 20% dos parcos recursos dos nossos municípios significa

omissão desta Casa Legislativa.
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Como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, como municipalista que sempre fui, gostaria de chamar a

atenção dos companheiros desta Assembléia Legislativa para que nos

ajudem nessa empreitada, solicitando aos 53 Deputados Federais de

Minas Gerais e aos 3 Senadores por Minas Gerais que não aprovem a

emenda constitucional que o Presidente da República quer colocar em

votação, prejudicando os municípios brasileiros, e, é lógico, os municípios

mineiros e o Estado de Minas Gerais em cerca de 20% de sua

arrecadação, principalmente no caso específico do RPM, que é uma das

parcelas significativas de arrecadação dos municípios mineiros. Gostaria

de chamar a atenção da Bancada do PT desta Casa, que precisa ficar

atenta e colaborar conosco. Para fazer este pronunciamento aqui hoje, li

uma notícia tratando desta questão, volto a repetir, com o competente

Secretário Municipal da Fazenda, Dr. Fernando Pimentel, chamando a

atenção para o Fundo de Estabilização Fiscal, que gera prejuízo de

R$41.000.000,00 para a cidade de Belo Horizonte. Está estampada aqui a

matéria, está aqui a notícia. A Bancada do PT, que tem aqui oito

membros, pode e deve nos ajudar na luta que vamos travar para que o

Congresso Nacional não aprove a segunda ampliação de um fundo que já

foi social, de emergência, que virou de estabilização fiscal e que, na
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verdade, serve para segurar recursos da União, não sendo distribuídos os

recursos para o Estado e para os municípios.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

apresento um requerimento que vou ler. É bom que esta reunião seja

presidida hoje pelo ilustre e competente Deputado Cleuber Carneiro, que é

um municipalista também e foi um grande batalhador para que Minas

tivesse implantado aqui o ICMS como um todo. Gostaria também de pedir

o apoio do nosso Presidente e da nossa Mesa Diretora.

- Lê requerimento em que solicita seja formulado apelo aos

Deputados Federais e Senadores representantes de nosso Estado no

Congresso Nacional para que se posicionem contrariamente à Proposta de

Emenda Constitucional n° 449197.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado

Ronaldo Vasconcellos, notório nesta Casa por sua simplicidade e, ao

mesmo tempo, por sua brilhante participação como ambientalista e

também nos demais assuntos importantes da política do nosso Estado e

do nosso País; quero parabenizá-lo por seu pronunciamento.

Este Deputado também fica estarrecido, horrorizado, atônito com

a amizade que nosso Presidente da República, Femando Henrique
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Cardoso, tem com os impostos. O homem é amigo de impostos e agora

quer tirar do município, que é a célula mater da Nação, 20% da

arrecadação, para concentrar na União. Os nossos municípios arrecadam,

geralmente, 13 impostos e ficam apenas com 4. Este Deputado é

municipalista por convicção. Tenho a convicção, Sr. Deputado, de que os

nossos Deputados Federais e Senadores, cônscios de uma enorme

mudança na política nacional, sobretudo no que tange a uma política mais

municipalista, não aceitarão, de maneira nenhuma, mais essa intentona

contra os municípios, contra a descentralização tão importante, contra a

autonomia municipalista tão necessária. V. Exa. colocou isso muito bem,

tendo, evidentemente, o apoio de todos os Deputados conscientes desta

Casa. Sem dúvida, obterá também o apoio do Congresso Nacional. Muito

obrigado.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Agradeço o aparte do

Deputado Raul Lima Neto, atendo-se à informação do nosso Presidente, e

peço o apoio das Sras. Deputadas, dos Srs. Deputados, da imprensa que

cobre esta Casa, da Associação Mineira dos Municípios - AMM -, da

FEMAM, da Federação das Associações Microrregionais para que esses

recursos venham para os municípios e para o Estado de Minas Gerais.

Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade

O Deputado Antônio Andrade - Presidente da Assembléia

Legislativa de Minas, Deputado Romeu Queiroz, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, profissionais da imprensa e público em geral, venho hoje aqui

ocupar essa tribuna para informar que encaminhei à Comissão de

Agropecuária e Política Rural requerimento com a finalidade de se iniciar

amplo debate sobre a situação do pequeno, do médio e do microprodutor

rural no Estado de Minas Gerais.

Nenhuma linha de ação pode se observar hoje por parte do

Governo Estadual para beneficiar o pequeno e o microprodutor rural. A

única linha de crédito para financiamento de investimento por parte do

Governo Federal colocada à disposição do produtor mineiro, o PRONAF,

requer custosa burocracia do sistema bancário, inviabilizando o seu

funcionamento na maioria dos municípios do nosso Estado. Tanto que,

depois de um ano da sua implantação em várias cidades mineiras, não se

conseguiu contratar sequer um financiamento. Isso comprova que o

Programa Nacional de Agricultura Familiar se encontra totalmente
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afastado dos seus objetivos propostos de apoio ao pequeno, ao médio e

z
(3

ao microprodutor.

Quero propor aqui um debate para discutirmos políticas agrícolas

eficazes que venham efetivamente fixar o trabalhador no campo e conter

o processo migratório. Acredito que, por meio da cooperação mútua entre

os governos municipais, estadual e federal, é possível proporcionar apoio

aos pequenos e aos microprodutores, e esse apoio não se restringe

apenas ao aspecto técnico-financeiro. É necessário também criar

condições para que as famílias de trabalhadores rurais tenham acesso à

educação, à saúde e ao transporte, pelo menos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, por meio de debate amplo e

consistente, poderemos encontrar soluções para apoiar esse segmento.

Afirmo com toda a convicção que, com muito menos do que se gasta hoje

com a reforma agrária, pode-se fixar o trabalhador no campo, para que ele

possa produzir com eficiência e boa-vontade no seu ambiente natural,

sem os vícios dos grandes centros urbanos por que passam aqueles que

para cá se mudaram com suas famílias. O Governo Federal afirmou

recentemente que gasta R$40.000,00 para assentar cada família de

trabalhador sem terra, com sucesso muitas vezes duvidoso. Entretanto,

garanto que, com muito menos, município, Estado e União poderão prover
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as necessidades básicas do pequeno produtor, dando-lhe condições de

explorar dignamente a terra que ele já possui, sem nenhum conflito social.

A luta pela reforma agrária é luta legítima e necessária, para se

conigirem as injustiças no campo, mas esse é um outro problema, que

está sendo tratado pelo governo. A minha preocupação é com o pequeno

e o microprodutor, aquele que tem um pedaço de chão mas não tem como

cultivar sua terra por absoluta falta de recurso e apoio. Lá na minha

região, o Noroeste de Minas e o Alto Paranaiba, esse agricultor está

passando fome em cima da terra, porque não tem incentivos nem

condições técnicas e financeiras para produzir.

As conseqüências disso nós todos conhecemos muito bem. É o

abandono das lavouras e o êxodo, que provoca o inchaço das grandes

cidades, agravando o quadro do desemprego, da miséria, da fome e do

sofrimento.

E enquanto Minas importa indústrias para combater o desemprego

na Grande Belo Horizonte à custa de consideráveis incentivos fiscais,

criando toda a infra-estrutura necessária à implantação dessas empresas,

o setor agropecuário, que movimenta a economia do interior mineiro,

continua completamente abandonado à própria sorte, sem condições de
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armazenamento, transporte e sujeito às altas taxas tributárias, sem

nenhum incentivo à produção. O governo está tentando combater as

conseqüências da falta de política agrícola capaz de possibilitar a

manutenção do produtor na terra, sem atacar as raízes do problema. Mais

uma vez nota-se tendência de desviar a atenção do principal foco de

problemas que aflige os grandes centros, enquanto se sabe que,

combatendo-se o êxodo rural, soluciona-se em grande parte o problema

do desemprego.

Até hoje os problemas do campo foram deixados de lado,

principalmente pela falta de vontade política. Acho que esta é a

ferramenta fundamental para se enfrentar o problema. Com a disposição e

o empenho de cada um de nós, poderemos, senão resolver todas as

necessidades do sofrido homem do campo, que luta de sol a sol para

garantir o alimento na nossa mesa, pelo menos possibilitar mecanismos

para que ele possa exercer essa digna tarefa com mais humanidade.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haueisen.
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A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, senhores desta Casa que me escutam, senhores

telespectadores que acompanham os nossos trabalhos na Assembléia, o

meu boa-tarde. Gostaríamos de lembrar aqui que, em 1993, 1994 e 1995,

este Estado realizou audiências públicas em várias cidades, com grande

expectativa e grande entusiasmo dos munícipes que ali apareceram,

acreditando que suas propostas seriam colocadas em prática e que as

prioridades definidas seriam cumpridas. Entretanto, a falta de vontade

política do Governo levou o povo à desilusão, a críticas, e críticas

exacerbadas. Tanto assim que aqueles que foram incumbidos de fiscalizar

o andamento das audiências, que vieram a Belo Horizonte para uma

reunião de delegados fiscais, fizeram críticas contundentes e verdadeiras

a respeito das audiências públicas, que não saíam do papel. A

reclamação, o descontentamento e a desilusão eram tão grandes que, em

1996, as audiências públicas não aconteceram. Apesar de todo o trabalho

dos funcionários da Assembléia Legislativa, que melhoraram, a cada ano,

essas audiências públicas, colocando mais técnica e eficiência, e apesar

do interesse popular, esse processo ficou congelado, porque, como

dissemos, faltava vontade do Poder Executivo.
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Agora, o Governo Eduardo Azeredo promete começar a executar

algumas prioridades determinadas em 1995. Ele alega que até agora não

tinha feito nada porque os valores não estavam definidos. Acho que essa

colocação é estranha, primeiramente porque cabia a ele determinar

valores, ele também poderia propor, no orçamento, valores para cada

região, para cada prioridade. Mas vamos admitir que lhe faltasse esse

dado. O que sabemos, de fato, é que não havia interesse de deixar o povo

participar, de deixar que o povo se tomasse sujeito de sua história, e o

Governador Eduardo Azeredo foi empurrando até então definindo agora

recursos da ordem de R$38.000.000,00 para a realização de algumas

propostas das audiências públicas de 1995.

É bom que se diga que essas prioridades foram escolhidas entre

as propostas feitas em todo o Estado de Minas Gerais. E, numa

declaração pública do Presidente desta Assembléia, Deputado Romeu

Queiroz, ele disse que já era intenção do Governo realizar aquelas obras.

Então, o que podemos concluir é que de uma paulada o Governador mata

logo dois coelhos: atende aos interessados nas audiências públicas e

atende aos seus interesses, realizando as obras que ele já havia

determinado. E, assim, consegue agradar a gregos e troianos. Na

verdade, entendemos que o Governador vai iniciar, timidamente, a
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concretização das audiências públicas, mas para dar uma satisfação a

todos os interessados nessa participação popular. E isso se deve,

primeiramente, à existência de um preceito constitucional, pois a

Constituição Estadual de 1989 prevê as audiências públicas. Em segundo

lugar, porque o sucesso do orçamento participativo é incontestável. Na

administração de cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre e tantas

outras, em Minas e fora do nosso Estado, onde o orçamento participativo

foi adotado, seu sucesso é inquestionável. O sucesso é tão grande que ele

foi objeto de discussão na Habitat li, no ano passado, em Istambul. Foi

proposto para o mundo inteiro que os governos executivos adotassem o

orçamento participativo como forma de fazer exatamente aquilo que o

povo deseja e não apenas aquilo que está na cabeça dos governantes.

Mais uma coisa: não resta a menor dúvida de que o Governador

se sentiu pressionado, que o Governador se sentiu acuado diante da

pressão popular e das exigências que vêm de todo lado.

Se vai haver uma descentralização mínima de decisão, isso não

se deve a princípios democráticos do Governo, porque para um bom

discípulo, como é o Governador Eduardo Azeredo do Governo neoliberal

de Fémando Henrique Cardoso, a tentação é segurar, cada vez mais, tudo

aquilo que puder ajudá-lo a manter as coisas no "status quo", da maneira
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que ele bem pensa, da maneira que ele bem deseja. E digo mais ainda: o

Governador alega que já está aplicando recursos para atender às

propostas de 1995, enquanto Belo Horizonte ainda está cuidando daquilo

que foi proposto em 1994. Queremos dizer que o Governador queimou as

etapas e que os anos de 1993 e 1994 foram jogados no lixo. O trabalho da

Assembléia Legislativa, o trabalho e a esperança do povo mineiro, em

1993 e 1994, para a realização das audiências públicas, nada valeu, foi

para o ralo. E agora ele coloca R$38.000.000,00. Queremos lembrar,

ainda, que o valor destinado pela Prefeitura de Belo Horizonte para o

orçamento participativo é dez vezes maior do que o valor que o Governo

de Minas Gerais coloca na realização de obras em todo o Estado. Digo,

ainda, que, se fosse destinado apenas 1% das verbas do Estado para as

audiências públicas, teríamos R$110.000.000,00 e não apenas

R$38.000.000,00. Digo mais: o Governo alega que não tinha os valores e

por isso ficou segurando a execução das obras escolhidas como

prioritárias nas audiências públicas. Nós queremos dizer que temos um

projeto tramitando nesta Casa desde o ano passado. Esse projeto propõe

que as audiências públicas não sejam apenas propositivas, mas

deliberativas; que seja estabelecido o valor para cada região ou para cada

cbra que seja estabelecida a disponibilidade de recurso, de maneira que,

em cada região, o povo discuta as suas prioridades, sabendo que existem

Ii
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recursos da ordem "tal" - ai, poderá ver, então, qual a obra que é

realmente prioritária dentro daquele recurso estipulado. O nosso projeto

está engavetado. Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, que

inclusive já perdeu o prazo para emitir parecer. Não saiu da gaveta. E aí

fica para nós uma dúvida: será que o Governador quer garantir a

paternidade da aplicação de recursos das obras previstas pelas audiências

públicas? Será que há uma interferência do Governador nesta Casa para

engavetar projetos que venham de alguém do PT? É uma dúvida, mesmo

conhecendo a subserviência desta Assembléia Legislativa, que deveria

ser um Poder de fato, independente, e no entanto vota corno e quando o

Governador quer. Mas preferimos não deixar que essa dúvida se

concretize, o que seria para nós uma cruel realidade. Não podemos

aceitar que haja uma mesquinharia tão grande de um Governo de um

Estado da grandeza de Minas Gerais! Não estamos legislando para o

Governo Eduardo Azeredo, mesmo admitindo que haja reeleição, embora

estejamos acompanhando com atenção o casuísmo que rola no

Congresso há até a possibilidade de Governadores não poderem ser

candidatos novamente, uma vez que isso fere o interesse de Deputados e

Senadores. Mesmo admitindo que o Governo Eduardo Azeredo dispute e

até ganhe outra eleição, queremos dizer que as pessoas são passageiras;

leis eternas, só as divinas, e quando uma lei é boa, ela não será eterna,
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mas tende a permanecer por mais tempo e a construir uma sociedade

mais justa, igualitária, democrática e transparente. E é isso que queremos

que aconteça com uma lei que tramita a passo de cágado nesta

Assembléia Legislativa, engavetada na Comissão de Constituição e

Justiça desde o ano passado, e que atende, exatamente, àquilo que o

Governador Azeredo considera um problema: estabelecer o percentual e

os recursos necessários para cada audiência pública.

Gostaríamos que as audiências públicas se tomassem uma

realidade cada vez mais forte e que o povo fosse mais participante, para

que aquilo que é construído com o dinheiro público não seja decidido

conforme os interesses de alguns grupos, não seja decidido em gabinetes

de tecnocratas, que não conhecem, na maioria das vezes, a realidade e a

necessidade do povo deste Estado.

Gostaríamos que as audiências públicas acontecessem sempre,

com ou sem o Governo Azeredo, ou apesar dele, e se tomassem

permanente instrumento da democracia e do poder popular. É o que

tínhamos a dizer.

1

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
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O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Romeu Queiroz, Sras. e Srs. Deputados, neste final de semana, estive

fazendo algumas visitas a cidades do Norte de Minas. E, em um pequeno

município denominado Ibiracatu, recém-emancipado - está engatinhando

este ano como município -, assistimos a uma cena que nos causou um

constrangimento muito grande.

A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - estava

distribuindo, naquele município, através do programa da comunidade

solidária, 400 cestas básicas. Isso foi no final de tarde de sábado. Na fila,

para receber essas cestas, havia 800 pessoas: mulheres grávidas,

crianças, idosos. Quando vi aquele movimento, perguntei ao Prefeito o

que estava acontecendo, e ele me falou da distribuição, mas que não iria

se aproximar porque corria o risco de ser linchado. Conversei com as

pessoas sobre a freqüência da distribuição daquelas cestas. Enfim, quis

inteirar-me da realidade daquele município. As pessoas chegaram a andar

cinco léguas a cavalo ou a pé, estavam sob um sol cáustico sem almoçar

e não saiam da fila nem para tomar água, para não perder o lugar. Foi

uma cena extremamente desagradável.

Entendo que uma cesta básica não deve fazer parte de um

cronograma de governo. Uma cesta básica deve ser distribuída apenas
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em condições muito excepcionais, como, por exemplo, nos casos em que

há uma fatalidade, uma tromba d'água ou uma enchente. Mas não

entendo como o Governo Federal pode montar um programa de cestas

básicas através da Companhia Nacional de Abastecimento e divulgá-lo

como programa de governo. É o fim do mundo. Não precisamos de cestas

básicas. O que o Norte de Minas, o vale do Mucuri, as regiões mais

pobres e o Noroeste de Minas precisam é de um programa de governo

que se traduza num atendimento contínuo às pessoas. Até pouco tempo,

tínhamos um programa de frentes de trabalho. A SUDENE mandava

recursos para o município, e ele, de acordo com o número de habitantes,

contratava, por exemplo, mil pessoas, durante 4 meses. A pessoa era

colocada para trabalhar e recebia o salário mínimo, mas não eram

distribuídas essas cestas básicas, da forma como estão fazendo.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil em Belo Horizonte -

estive fazendo uma visita a Coronel Diniz - tem essa missão de acudir os

municípios em casos muito excepcionais. Agora, montar um programa

desse, como programa e obra de governo é, no mínimo, querer humilhar e

desconhecer a realidade de cada região. Até há pouco tempo, a CEMIG

contratava através do município as pessoas para fazerem a limpeza das

redes de distribuição que cortam o Estado de Minas Gerais. A COPASA-
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MG contratava pessoas em frentes de trabalho, através de recursos

repassados â Prefeitura, para dar mão-de-obra e emprego às pessoas. O

que mais temos visto, Srs. Deputados, são desempregados. Devo receber

no mínimo 30 cartas por dia de pessoas pedindo emprego e de estudantes

que se formam, dão um duro danado, entram na escola, formam-se em

curso superior ou técnico e depois ficam desempregados.

O Governo está tão alienado e doido que enviou ao Congresso

Nacional uma lei proibindo as crianças menores de 14 anos de trabalhar.

Veja, corra as ruas de Belo Horizonte, que veremos centenas de crianças

de 12 e 13 anos que não podem trabalhar, porque está proibido por lei. É

preferível ver a criança na rua se prostituindo, roubando, na escola da

malandragem, do que proporcionar-lhe a oportunidade de trabalhar num

serviço. Estive conversando com um microempresário na cidade de

Contagem que me chamou à porta do seu estabelecimento e disse: "Está

vendo aquelas crianças brincando, jogando bola, sem fazer nada? Eu

tinha quatro aqui no meu serviço de montagem de estruturas e quadros de

molduras e não posso mais colocá-los para trabalhar, porque, de repente,

pode entrar um fiscal e aplicar uma multa".

Acho que o principal problema que existe hoje em Minas Gerais,

em Belo Horizonte, nos grandes e pequenos centros, é o problema da falta
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de emprego. O Governo tem que desenvolver um plano de trabalho. Ai

sim, poderemos chamá-lo de plano de trabalho para poder gerar

empregos, senão, veremos, cada vez mais, uma legião de

desempregados, de famintos, de crianças nas ruas e de camelôs - porque

ninguém é camelô porque quer ser camelô. Hoje, a economia informal é

muito superior à economia formal. Vemos todo dia o sujeito montando

barraquinha para vender banana, laranja e chiclete. O que está

acontecendo é que não há a preocupação para se gerar emprego e mão-

de-obra. Os Prefeitos dos pequenos municípios que contavam apenas

com os recursos da SUDENE e da Secretaria de Agricultura para contratar

mão-de-obra temporária estão impossibilitados e são obrigados a entrar no

programa de cestas básicas, que não dá para todo mundo, não vem todo

mês, que vicia e acostuma mal a pessoa.

Então, fica a minha preocupação, fica o meu repúdio a esse ato,

que é humilhante, e degradante e não resolve coisíssima nenhuma.

E

Outro assunto, Sr. Presidente, que queremos abordar nesta tarde,

refere-se ao asfaltamento da BR-135. Nessa mesma caminhada que

fizemos pelo Norte, fomos aos Municípios de Manga e Montalvânia,

passando por Januária. O asfalto saiu de Januátia, chegou a Itacarambi e

foi paralisado. As máquinas estavam trabalhando em tempo recorde, e,
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hoje, essa rodovia, que interliga todo o Sudeste brasileiro, está com suas

obras paralisadas. A BR-135 passa pelos grandes centros de Minas, de

São Paulo e do Triângulo mineiro. Ela poderia, interligando pela Bahia,

chegar até o Nordeste brasileiro. As obras foram paralisadas, não estão

tendo continuidade. Procuramos saber o porquê, pois o compromisso era

terminar a obra. O asfalto está exatamente no limite de Minas com a

Bahia, e Minas tem 110lms que precisam ser concluídos.

Vai acontecer, em Montes Claros, no dia 25, um evento de

repercussão internacional denominado MERCOVALE. Estarão presentes o

Governador de Minas, o Presidente da República, a maioria dos ministros

e autoridades internacionais de todo o MERCOSUL.

Querem fazer apologia do vale do São Francisco, esquecendo-se

de três coisas elementares. Primeiro: a região não tem o sistema viário

para dar vazão à produção de todo o vale do São Francisco, inclusive de

Jaíba. Segundo: não existe um estudo de mercado, O sujeito, quando tem

uma terrinha, hoje, está plantando bananas. A febre lá no Norte de Minas

é a banana. É a fruticultura. No entanto, dessa fruticultura, 99% são de

bananas. Em terceiro lugar, e que considero muito importante: as cidades

estãà sem estrutura para acompanhar esse desenvolvimento que querem

implementar no Norte de Minas e no vale do São Francisco. Temos
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cidades nas quais existem os maiores índices de crianças fora da escola.

A saúde pública é precarissima. O sistema viário, como já falamos, não

existe. Enfim, faltam condições para que o sujeito possa morar com

dignidade.

As coisas devem ser pensadas claramente, transparentemente. Já

estamos cheios de soluções imediatistas, estamos cheios de invenções de

moda, de quererem fazer experiências no Norte de Minas, sem urna

proposta definida, uma proposta clara para o desenvolvimento daquela

região. O MERCOVALE é um evento de repercussão internacional. É

necessário que os Governos Municipais, Estadual e Federal acompanhem

esse desenvolvimento. Sou contra o Governo interferir diretamente,

porque, muitas vezes, quando o Governo coloca o seu dedo, as coisas

saem erradas. O Governo deve deixar fluir naturalmente a iniciativa

privada, deixar o investidor implantar sua fábrica no Norte de Minas. O

Governo deve valorizar a SUDENE, pois somos a região de Minas Gerais

com os maiores incentivos fiscais do Governo Federal. São dez anos de

isenção de incentivos fiscais, de impostos, e o Governo não explora todo o

manancial que existe naquela região.

Então, o MERCOVALE vai ser bem-vindo graças â iniciativa da

CODEVASF, que é o principal órgão de incremento do Norte de Minas. É
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necessário que o Governo do Estado acompanhe esse evento, valorize

esse evento, porque lá no Norte não existe somente a miséria. O Norte de

Minas, hoje, representa, num curto espaço de tempo, a redenção deste

Estado. Temos as terras mais férteis, temos água em abundância,

fornecida pelas grandes bacias do São Francisco, Verde Grande, Jequitai,

Pardo e .Jequitinhonha. Temos uma proposta de desenvolvimento para

aquela região.

É necessário pensar o Norte de Minas. É necessário que aquela

região passe a fazer parte do plano de governo, mas que haja um plano

efetivo, palpável e não apenas experiências isoladas, fortuitas, como

querem fazer na nossa região. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

nos últimos dias, quem acompanhou mais de perto e de forma mais

interessada assistiu ao processo de privatização da Vale. Nós

acompanhamos, torcendo para que a Vale não fosse a leilão. Tenho

certeza de que todos os que acompanharam as tentativas de privatização

através da televisão, cada um dos brasileiros que desejavam não ver essa

estatal ir a leilão, com um mínimo de consciência, talvez estivessem em
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sua poltrona, pensando: "O que eu poderia fazer para que a venda da Vale

não se efetuasse? Que colaboração eu poderia dar?" E todos nós

estávamos nos sentindo impotentes, exatamente, porque, de forma

individualizada, nada podíamos fazer. Só que aquele filme a que

assistimos, a pancadaria que sofreram os manifestantes, por parte da

Polícia Militar, toda a batalha jurídica dos brilhantes juristas que tentaram,

como bons brasileiros, fazer a defesa dessa empresa tão interessante e

tão estratégica para o País, esse filme vamos passar a assistir em Minas

Gerais, com relação à venda das ações da CEMIG. Foi exatamente

naquele momento, acompanhando as tentativas de se proceder ao leilão

cia Vale, que comecei a pensar no que eu poderia fazer como mineiro,

como parlamentar, como representante de uma parcela da população do

Triângulo mineiro. Que contribuição eu poderia dar para evitar que

acontecesse, com relação ás ações da CEMIG, o mesmo que está

acontecendo com a Vale do Rio Doce? Achei que eu poderia dar uma

contribuição. Solicitei, então, um minucioso estudo técnico da Casa para

ver o que nós, do parlamento mineiro, poderíamos fazer para que esse

processo de privatização branca que será praticado com as ações da

CEMIG não se realize. A CEMIG, nossa estatal de energia, é uma

empresa importante, que muito já contribuiu para o desenvolvimento de

todo o Estado de Minas, que contribui e que tem ainda uma grande

1
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contribuição a prestar. A partir desses estudos, chegamos à conclusão de

que a saída jurídica era muito simples. Toda lei elaborada pode ser

revogada. Depende apenas da vontade política de quem a fez. No dia

2111195, foi publicada a autorização que esta Casa Legislativa concedeu

ao Governo do Estado para alienar as ações da CEMIG mediante

empréstimo prévio.

Chegamos à conclusão de que talvez pudéssemos ter aqui, nesta

Assembléia, alguns Deputados que naquele momento houvessem votado

a favor da liberação. A maioria havia votado a favor da alienação da

venda das ações da CEMIG, mas um ano e meio depois muita coisa

aconteceu neste País, muita gente se conscientizou dos perigos da teoria

do Estado mínimo, da filosofia do neoliberalismo. Esse não foi o meu

caso, porque votei contra a autorização tanto para as ações do BEMGE

quanto as da CEMIG -' mas achei que, apresentando este projeto,

poderíamos dar uma nova oportunidade para que os Deputados Estaduais

mineiros pudessem reavaliar aquela autorização concedida ao Governo

mineiro para a venda das ações da CEMIG.

Portanto, ocupo a tribuna desta Casa para comunicar à

Presidência, à Mesa e aos nobres Deputados que estou apresentando um

projeto de lei, já protocolado, que tem por finalidade revogar a Lei n°



—Á-,'

465
11.968, de 1 0111195, que autoriza o Poder Executivo a alienar ações de

sua propriedade que integram o capital social da CEMIG e do BEMGE.

A integra do projeto versa sobre isso e é tão simples quanto foi o

projeto em que autorizamos o Governo a fazer a alienação. Com a mesma

simplicidade com que o projeto veio do Executivo, fiz a apresentação

deste projeto, revogando aquele. A justificação que elaboramos foi

baseada em contatos que fizemos com alguns juristas mineiros e de

outros Estados, que se preocuparam em impedir, pela via judicial, a venda

das ações da Vale do Rio Doce. O mesmo corpo de juristas mineiros está

tentando impedir a venda das ações da CEMIG, por via judicial. Então,

vamos viver aquela mesma guerra com relação à venda da Vale do Rio

Doce. A minha justificativa é baseada em fatos e teses com que

concordamos plenamente, que foram levantadas pelos juristas. (- Lê: o

Projeto de Lei n° 1.190/97, publicado na edição de 1015197).

Muito obrigado, Sr. Presidente.

1	
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. o
encerramento, de plano, dos trabalhos, por falta de "quorum".



O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, solicito verificação de
"quorum", uma vez que temos projetos interessantes a serem votados.
Peço a recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - É regimental. Considerando a importância da
matéria constante na pauta, a Presidência vai determinar seja feita
chamada para recomposição do número regimental. Com a palavra, o Sr.
Secretário para proceder â chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados.
Portanto, há "quorum" para continuação dos trabalhos.

V PARTE (ORDEM DO DIA)

1a Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à r Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do parágrafo único do art. 179 do Regimento Interno,
a Presidência determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.171197, do
Deputado Anderson Adauto, ao Projeto de Lei n° 1.120197, do Deputado
Gilmar Machado, por guardarem semelhança entre si.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 1997.

Francisco Ramalho, 20-Vice-Presidente, nas funções de
Presidente.
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Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Simão Pedro
Toledo - falecimento do psicanalista e Deputado Federal Dr. Eduardo
Mascarenhas, no Rio de Janeiro; Maria Olivia (2) - falecimento dos Srs.
Pedro Henrique da Costa Brasil de Souza, em Divinópolis, e Rouvier
Mondes, em Pará de Minas; Bilac Pinto - falecimento dos Srs. José
Brusamolin, em Santa Rita do Sapucaí, e José Augusto Faleiro, em
Carmópolis de Minas; e Marco Régis - falecimento do Sr. Antônio Carlos
Marfins de Oliveira, em Poços de Caldas, da Sra. Ana Jesuíno Vieira
Boufleur e do Deputado José Geraldo Quintelia, em Guaxupé (Ciente.
Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio e
outros, em que solicitam, nos termos do art. 244, inciso X)(1, do Regimento
Interno, a convocação de uma reunião especial destinada a homenagear a
Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, pelos 90 anos de sua fundação. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do
art. 224 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a data.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado e outros, em que
solicitam a constituição de urna comissão parlamentar de inquérito, a fim
de se investigar a falta de repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, nos
últimos 10 anos, das parcelas referentes à contribuição dos servidores e
da respectiva cota de responsabilidade do Estado, em cumprimento aos
arts. 29 e 30 da Lei n° 9.380, de 18112186, e, ainda, para se apurarem os
motivos das irregularidades no gerenciamento do Instituto, diagnosticadas
pela Comissão Especial da Assembléia Legislativa em março do corrente
ano. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XXV do art. 244 do Regimento Interno.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência
de 'quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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convocando os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 9,
às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL

Às dez horas do dia dois de abril de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe
Brandão e Roberto Arnaral, membros da referida Comissão. Estão
presentes também os Deputados Luiz Fernando Faria, João Leite e
Marcos Helênio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Roberto
Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a finalidade da reunião é discutir, em audiência pública, juntamente
com os membros da Comissão de Representação do Seminário
Legislativo sobre Reforma Agrária, os desdobramentos do referido evento.
A Presidência convida os Srs. João Batista dos Mares Guia, Assessor de
Governo para Reforma Agrária; Melchior Augusto de Meio,
Superintendente Regional do INCRA; e Marcos Abreu e Silva, Assessor da
Presidência da FAEMG, para tomarem assento à mesa. O Presidente
registra ainda as presenças dos Srs. James Eustáquio B. Ladéia e João
Batista de Rezende, da Assessoria de Governo para Reforma Agrária;
Silvânio Zacarias Rodrigues, representante da UNIMONTES; Eduardo
Nascimento, representante da FETAEMG; Ilidio Inácio Alves, Odair
Santos Júnior e Gana Gomes, respectivamente Superintendente e
Diretores da SUDECOOP; Antônio Augusto Gonçalves, representante da
EMATER-MG; João Vítor Ferreira, da RURALMINAS; Silvério Seabra da
Rocha, do JEF; Maria Luiza Leal, representante da SEPLAN; Vera Lúcia
VolI, representante da Fundação João Pinheiro; Rudá Ricci, da PUC-MG,
e Luciano Bicalho, do INCRA. A Deputada Elbe Brandão apresenta
requerimento solicitando que a Comissão se desloque até Brasília para
discutir com o Ministro Extraordinário de Reforma Agrária o orçamento da
Superintendência Estadual do INCRA em Minas Gerais no que diz respeito
aos recursos destinados à infra-estrutura dos assentamentos; requer ainda
sejam convidados representantes dos trabalhadores rurais e da Assessoria
Especial de Governo para Reforma Agrária para acompanharem esse
encontro. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O Deputado
Paulo Piau tece considerações sobre o tema em questão, e, a começar
pelo Sr. João Batista dos Mares Guia, expositores, Deputados e os demais
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representantes de entidades presentes participam do debate, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Aílton Vilela.

ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Marco
Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência lê correspondência da Câmara
Interinstitucional de Proteção ao Trabalho do Adolescente - CIPIA -,
publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 1814197. Após, o
Presidente distribui o Requerimento n° 2.045197 ao Deputado José
Henrique. Encerrada a ? parte da reunião, passa-se à ? Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposição da Comissão. Com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento, em que
solicita sejam convidados para uma audiência pública desta Comissão os
Srs. João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da Educação; José
Eustáquio Lara Duco, Juiz da Infância e da Juventude de Contagem; José
Januzzi de Souza Reis, Secretário Municipal de Educação de Contagem;
Alan Vasconcelos Souza Bandeira, representante dos alunos da Fundação
de Ensino de Contagem - FUNEC -, e as Sras. Alcione Carta Vaz,
Superintendente da FUNEC, e Efigênia Campos Roque, Presidente da
Associação de Pais de Contagem, para debaterem sobre a situação da
FUNJEC, diante das modificações propostas para o ensino médio no
Estado, em face da atual legislação. A seguir, o Deputado Gilmar
Machado apresenta outro requerimento, em que solicita sejam convidados
para uma audiência pública desta Comissão os Srs. Aluisio Pimenta,
Reitor da UEMG; Myrian Krasilchik, representante da Câmara de
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Educação Superior do Conselho Nacional de Educação; Luiz Fernando de
Carvalho, representante da ANDES - Sindicato Nacional; Neucy das
Neves Ramos, Diretora da Associação dos Docentes da UEMG; Gilda
Maria Parente Sirino, representante da Fundação de Ensino Superior de
Passos, e Anderson de Barros, representante dos estudantes da
Faculdade de Educação da UEMG, para discorrerem sobre as
perspectivas da UEMG, particularmente no que tange ao financiamento da
educação superior, sob a égide da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados
os requerimentos. Após, a Presidência procede à leitura de requerimento
de sua autoria, em que solicita sejam convidados os Srs. João Batista dos
Mares Guia, Secretário Adjunto da Educação; Abílio Afonso Baeta Neves,
Secretário de Educação Superior do MEC; Carlos Alexandrino dos Santos,
Diretor do CEFET; Gustavo Alves Fonseca e Maurício de Moura Marques
Júnior, membros do grêmio do CEFET, e Elcio Queiroz Braga, Presidente
da Associação dos Docentes do CEFET, para discutirem as modificações
que ocorrerão no ensino profissionalizante, em particular nas escolas
técnicas federais, com a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Em virtude de a matéria ser de sua autoria, o
Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado José Henrique, que
coloca o requerimento em votação, o qual é aprovado. Passa-se à 3a Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposição que
dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia. Reassumindo a
Presidência, o Deputado José Maria Barros passa a palavra ao Deputado
José Henrique, que emite seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do Requerimento n° 2.048197. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Logo após, a Presidência submete a votação,
cada um por sua vez, nos termos da Deliberação n° 487, os
Requerimentos n°s 2.077 e 2.082197, os quais são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

José Maria Barros, Presidente - Gilmar machado - José Henrique -
Sebastião Navarro Vieira - Péricles Ferreira.

AIA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
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Às dez horas do dia dez de abril de mil novecentos e noventa e

sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio,
Anivaldo Coelho, Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Bilac Pinto,
por indicação da Liderança do PFL) e Roberto Amaral (substituindo a
Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Álvaro Antônio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Roberto Amaral que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a
formação do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Paranaíba,
congregando o Distrito Federal e municípios deste Estado, de Goiás e do
Mato Grosso do Sul, bem como tratar sobre o Seminário Gestão de
Recursos Hídricos da Bacia do Paranaiba. A Presidência registra a
presença do Sr. Clever de Oliveira Lima, da Secretaria de Planejamento
de Araguari, representando o Prefeito Municipal, e da Profa. Marilena
Schneider, da UFU, respectivamente, Coordenador-Geral e Coordenadora
Temática e Metodológica do referido seminário, a quem convida para
tomarem assento á mesa. A Presidência passa a palavra aos convidados,
que, após fazerem suas exposições sobre os temas em tela, respondem
às perguntas formuladas pelos parlamentares, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento de todos, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 1997.

Álvaro Antônio, Presidente - Miguel Barbosa - Anivaldo Coelho.

ATA DA 82 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL

Às quinze horas do dia dezessete de abril de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem no Centro Econômico Social do Distrito de
Mocambinho, no Município de Jaíba, os Deputados Paulo Piau, Elbe
Brandão, Roberto Amaral e Carlos Pimenta, membros da referida
Comissão. Encontram-se presentes, também, os Deputados Raul Lima
Neto e Dimas Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
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Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a finalidade da reunião é discutir a situação do Projeto
Jaíba com os produtores rurais e os convidados. Em seguida, convida
para tomarem assento à mesa os Deputados presentes e os Srs. Aluizio
Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, representando o Secretário
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Geraldo Boa dos Santos, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Matias Cardoso; Carlos Antônio Landi
Pereira, Gerente Executivo do Distrito de Irrigação de Jaiba; João
Gonçalves de Souza, Prefeito Municipal de Matias Cardoso; Lanfroy
Femandes da Cruz, Prefeito Municipal de Jaíba; Izidorio Soares dos
Santos, Presidente do Conselho de Administração do Distrito de Irrigação
de Jaíba, e Nestor Santos Lima, Presidente da Câmara Municipal de
Jaíba. A Presidência registra ainda a presença dos Srs. Geraldo Dias dos
Santos, Benedita de Souza Pinheiro, José Teixeira da Cruz e João Anibal
Soares de Souza, Vereadores à Câmara Municipal de Jaíba; Ivan Lúcio e
Gilvan Cardoso Machado, respectivamente, Vice-Prefeito e Secretário
Municipal de Agricultura; Antônio Bispo de Oliveira, João Lima Sobrinho e
Valdemar Santiago de Almeida, Vereadores à Câmara Municipal de
Matias Cardoso. Os Deputados Elbe Brandão e Carlos Pimenta tecem
considerações sobre o assunto. A seguir, os expositores fazem uso da
palavra, após o que é realizado debate sobre o tema em questão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência designa o
Deputado Carlos Pimenta para apresentar relatório sobre os trabalhos e
tece comentários finais sobre o evento, informando que a reunião foi
precedida de visita ao Projeto Jaiba. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares, dos
convidados e dos produtores rurais, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Janaúba, 18 de abril de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Roberto Amaral - Carlos Pimenta - EIbe
Brandão.

ATA DA 50 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL

Às dez horas e quinze minutos do dia dezenove de março de mil
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novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão, Roberto Amaral e Maria José
Haueisen, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece ser a finalidade da reunião apreciar a
pauta e, a seguir, passa à leitura da seguinte correspondência: oficio
assinado pelos Presidentes e integrantes das Associações e Conselhos
Comunitários de Pequenos Produtores Rurais, de Capelinha, publicado no
"Diário do Legislativo" de 411197; Ofícios n°s 142, 143, 145, 147, 148 e
149197, do Secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, publicados no "Diário do Legislativo" de
2113197; 60197, do Delegado Federal da Agricultura em Minas Gerais,
ofício do Presidente da Cooperativa Central Mineira de Laticínios - CEMIL
-, publicados no "Diário do Legislativo" de 2211197; 84197, do Delegado
Federal de Agricultura em Minas Gerais, publicado no "Diário do
Legislativo" de 2511197; 14197, da Procuradoria da República, publicado no
"Diário do Legislativo" de 513197; 12197, do Sr. Manuel Geraldo Dayrelli,
que encaminha cópia do Convênio n° 05396.0023100 firmado com o
INCRA; oficio da Sra. Helena Greco, que comunica decisão do Juiz da 3fl
Vara da Justiça Federal de Minas Gerais, que determina a emissão de
posse da FUNAI na gleba reivindicada pelos índios crenaque. Logo após,
a Presidência designa as Deputadas Maria José Haueisen para relatar o
Requerimento n° 1.975197, de autoria desta Comissão, e Elbe Brandão
para relatar os Requerimentos n°s 1.987197, do Deputado Geraldo
Rezende, e 2.021197, do Deputado Alberto Pinto Coelho. Encerrada a ?
Parte da reunião, o Presidente passa à 1a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. A Deputada Elbe
Brandão emite parecer sobre a Mensagem n° 108196, concluindo pela
apresentação de projeto de resolução. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o parecer. A Deputada Elbe Brandão solicita seja o Processo
n° 161.000.263, da referida mensagem, em favor da Mitra Diocesana de
Teófilo Otôni, convertido em diligência à RURALMINAS, sendo seu pedido
deferido pela Presidência. Em seguida, o Presidente procede à leitura de
requerimentos do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita sejam
convidadas as autoridades que menciona para discutir possíveis
alterações na Lei n° 10.847, de 316192, que dispõe sobre taxa cobrada pelo
IMÃ para emissão de certificado de vacinação; da Deputada Maria José
Haueisen, em que solicita ao Ministro da Justiça sejam tomadas
providências visando ao julgamento do recurso administrativo apresentado
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pelos fazendeiros que ocupam as terras dos índios Maxacalis, no
Município de Maxacal is; e da Deputada Elbe Brandão, em que solicita
sejam convidadas as autoridades que menciona para discutir sobre a
cultura de banana no Norte de Minas. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são aprovados os requerimentos. O Deputado Paulo Piau
passa a Presidência à Deputada Elbe Brandão e apresenta requerimento
solicitando seja realizada reunião para se discutirem, juntamente com os
membros da Comissão de Representação do Seminário Legislativo sobre
Reforma Agrária, os desdobramentos daquele encontro. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. O Presidente apresenta sugestões
de trabalho para a Comissão e solicita aos membros que apresentem
outras sugestões, numa próxima reunião, para que possam ser discutidas
e votadas. Entre as sugestões já apresentadas, são aprovadas a de visita
ao Projeto Jaíba, seguida de audiência pública "in loco" com
representantes dos produtores e dos órgãos públicos que atuam no
Projeto, e a de audiência pública com a Comissão de Representação do
Seminário Legislativo Reforma Agrária em Minas Gerais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Carlos Pimenta - Elbe Brandão.

ATA DA 21 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

Às dez horas do dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Cooperativa dos Plantadores de Cana, no
Município de Ponte Nova, os Deputados Ronaldo Vasconcellos, José
Militão, José Braga e Antônio Roberto (substituindo este ao Deputado
Toninho Zeitune, por indicação, da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos os trabalhos e informa
que a reunião tem por finalidade ouvir o Sr. José Henrique Santos
Portugal, Secretário-Geral do Governador do Estado, o qual irá prestar
esclarecimentos sobre a Lei Minas por Minas; a seguir, solicita ao
Deputado José Militão que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente
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submete a votação - e é devidamente aprovado - requerimento do
Deputado Ivair Nogueira, em que solicita a realização de reunião conjunta
desta Comissão e da Comissão de Administração Pública, aproveitando-
se a data e o horário de reunião requerida, naquela Comissão, pelo
Deputado Marcos Helênio, e aprovada, para se discutir a implantação do
trolebus em Belo Horizonte. A seguir, o Presidente convida para tomarem
assento à mesa os Srs. José Henrique Santos Portugal; José Abdala,
Prefeito Municipal de Ponte Nova; José Mauro Raimundi, Presidente da
Câmara Municipal de Ponte Nova; José Amadeu Nanayoski Tavares,
Administrador Regional do Vale do Piranga, e Luiz Saraiva Vasconcellos,
Presidente da AMAPI. O Presidente concede a palavra ao palestrante e, a
seguir, ao Deputado José Militão e ao Sr. José Amadeu Nanayoski
Tavares, os quais tecem comentários sobre a matéria em questão. Após,
o Presidente franqueia a palavra ao público. Fazem uso dela a Profa.
Maria das Graças Ferreira, da Universidade Federal de Viçosa; os Srs.
João Paulo Domenici de Brito, Presidente da Associação dos Servidores
do IEF; José Abdala, Prefeito Municipal de Ponte Nova, e José Mauro
Raimundi, Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova. Segue-se
amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença do convidado, das autoridades e do público em
geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Ponte Nova, 8 de maio de 1997.

Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Glycon Terra Pinto - Dimas
Rodrigues - José Militão - José Braga.

ATA DA 762 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas do dia vinte e nove de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Antônio Roberto, Durval Ângelo e José Militão (substituindo este
ao Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros



476
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir
os Srs. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG, e Paulolinto
Pereira, Contador-Geral do Estado, os quais irão prestar esclarecimentos
sobre a situação dos precatórios judiciais não pagos pelo Estado, e a
apreciar as matérias constantes na pauta. Após, o Presidente registra a
presença dos Srs. João Luiz Avelar, Assessor do Presidente da OAB-MG;
Gláucio Gontijo de Amorim, Conselheiro da OAB-MG, e Heme Maria de
Jesus, advogada do Escritório Gontijo de Amorim. Em seguida, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo, autor do
requerimento que motivou o convite, o qual tece suas considerações sobre
o assunto. Neste momento, registra-se a presença do Deputado Péricles
Ferreira. Após, os convidados fazem detalhada explanação sobre o
assunto. A seguir, o Presidente abre amplo debate entre os convidados e
os Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates,
o Presidente agradece aos convidados os valiosos subsídios prestados
aos trabalhos da Comissão. Verificada a inexistência de "quorum" para a
apreciação das matérias constantes na pauta, o Presidente convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 1997.

Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo - Roberto
Amaral - José Braga.

ATA DA 402 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de abril de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira, Durval Angelo e João Batista de
Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência procede à leitura de "fax" da
Assembléia Legislativa de Santa Catarina, publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 2414197; após, distribui o Requerimento n° 2.089197 ao
Deputado João Batista de Oliveira. Encerrada a i 2 Parte dos trabalhos,
passa-se à V Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
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proposições da Comissão. A Presidência recebe os seguintes
requerimentos: do Deputado Ivo José, solicitando sejam convidados a
participar de reunião desta Comissão os Srs. José Maria Soares,
Presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria Extrativa do
Estado de Minas Gerais; Nereu Nunes Pereira, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Madeira e Lenha de
Açucena, e Luiz Otávio Ziza Valadares, Presidente da CENIBRA -
Celulose Nipo-Brasileira S.A., para prestarem esclarecimentos acerca da
situação profissional dos trabalhadores dessa empresa e de suas
empreiteiras; do Deputado Paulo Piau, solicitando a realização de uma
audiência pública desta Comissão com a Comissão de Agropecuária e
Política Rural no Município de Arinos. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento do Deputado lvo José. Encerrada essa fase, passa-se à Y
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência
submete a votação o Requerimento n° 2.089197 (relator: Deputado João
Batista de Oliveira), que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
Miguel Martini.

ATA DA 61 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de abril de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Lima Neto, Ronaldo Vasconcellos e Geraldo Nascimento,
membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença do
Deputado Glycon Terra Pinto. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Raul Lima Neto, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Geraldo Nascimento que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta
e a ouvir os membros da diretoria do Caiçara Clube de Pesca, os quais
discorrerão sobre a atuação do mencionado Clube na preservação
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ambiental, por ocasião do 300 aniversário de sua fundação. O Deputado
Ronaldo Vasconcelios, a pedido do Presidente, faz a leitura da seguinte
correspondência: convite para o curso de Legislação Ambiental - Auditoria
Ambiental, promovido pelo Instituto de Educação Tecnológica, no período
de 21 a 23 de maio; relatório das atividades da Arafértil S.A.
acompanhado de encartes da empresa. Passa-se à 32 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposição de
deliberação conclusiva da Comissão. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Nascimento, relator do Requerimento n° 2.108197, do Deputado Dimas
Rodrigues, opina pela aprovação da matéria. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Presidente passa a palavra ao Deputado
Ronaldo Vasconcellos, autor do requerimento que deu origem ao convite
para esta reunião, para que faça suas colocações iniciais. O Sr. Aluísio
Fantini, Presidente do Caiçara Clube de Pesca, convidado a tomar
assento à mesa, faz sua exposição. Nessa oportunidade, o Presidente
destaca o trabalho da entidade em conjunto com outras instituições, com o
objetivo de se preservar a natureza por meio de ações concretas e
sensibilização dos sócios e convidados quanto às diversas formas de
preservação ambiental. O Presidente registra a presença dos Srs. Gilson
Soares de Matos e Willy Gosling, respectivamente, Vice-Presidente e
Diretor Social do Caiçara Clube de Pesca. Após a exposição do
convidado, segue-se amplo debate, com a participação dos convidados e
dos parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. Os
representantes do Caiçara Clube de Pesca convidam os Deputados para
conhecer "in loco" as instalações do Clube. Feitas as considerações finais
e cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados, parabeniza os Diretores do Caiçara Clube de Pesca pelos
30 anos de sua fundação, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Anivaldo Coelho, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Antônio
Roberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR N° 21197

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o projeto de lei
complementar em exame visa dar nova redação ao art. 7 0 da Lei
Complementar n°26, de 1411193.

Publicada em 1313197, foi a proposição distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização, para
receber parecer.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria
com a Emenda n°1, que apresentou. Por força do disposto no art. 103, III,
"f", do Regimento Interno, cabe, agora, a esta Comissão o exame do
mérito do projeto.

Fundamentação

A Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - foi instituída
pela Lei Complementar Federal n° 14, de 1973, constituindo-se dos
seguintes municípios: Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, lbirité,
Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves,
Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.

A Carta mineira, por sua vez, no art. 50 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, assim dispõe:

"Art. 50 - Fica mantida a Região Metropolitana de Belo Horizonte,
nos termos dos aris. 42 a 50 da Constituição do Estado, acrescida dos
Municípios de Mateus Leme, Igarapé, Esmeraldas e Brumadinflo.

§ 1 1 - Também passarão a integrar a Região Metropolitana de
Belo Horizonte os Distritos pertencentes aos Municípios mencionados
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neste artigo e que venham a emancipar-se.

§ 20 - A composição da Região Metropolitana poderá ser alterada
por lei complementar".

Assim, a Lei Complementar n°26, de 1993, incorporou à referida
região os Municípios de Juatuba e São José da Lapa, criados pela Lei n°
10.704, de 2814192.

Sustenta o autor do projeto em análise, em sua justificação:
"Numa interpretação sistemática do § 1 0 do art. 50 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, sob o ponto de
vista estritamente legal, seda desnecessário projeto de lei complementar
para apenas incluir no art. 70 da Lei Complementar n° 26, de 1993, os
nomes dos quatro novos municípios criados pela Lei n° 12.030, de 1995:
Confins, desmembrado de Lagoa Santa, São Joaquim de Bicas, originário
de Igarapé, e Mário Campos e Sarzedo, ambos tendo lbirité como
município remanescente". A titulo de esclarecimento, e com fundamento
na estrita observância do texto da Constituição Estadual, pode-se concluir
que, na realidade, somente o Município de São Joaquim de Bicas,
originário de Igarapé, está automaticamente integrado à Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Isso porque o referido § 1 0 do art. 50
estabelece, expressamente, que também passarão a integrar a Região
Metropolitana de Belo Horizonte os distritos pertencentes aos municípios
mencionados naquele artigo, quais sejam Mateus Leme, Igarapé,
Esmeraldas e Brumadinho.

O simples fato de Confins, Mário Campos e Sarzedo terem-se
desmembrado de municípios pertencentes à RMBH não implica a sua
integração à referida região, automaticamente, com fulcro no § 1 0 do art.
50 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira,
necessitando-se de edição de lei complementar para que sejam nela
incluídos.

Assim, somente São Joaquim de Bicas, por ter-se desmembrado
do Município de Igarapé, está automaticamente integrado à Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

- Todavia, como já frisou o autor da proposição, em nome da boa
técnica legislativa e visando à clareza de comunicação com os cidadãos,
é necessário que São Joaquim de Bicas também faça parte do rol dos
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municípios que se pretende incluir na RMBH.

Convém salientar, por oportuno, que todos os quatro municípios
estão efetivamente integrados à região não só por terem se desmembrado
de municípios já pertencentes a essa região mas também por se
caracterizarem como limítrofes do mesmo complexo geoeconômico e
social.

Por outro lado, a Comissão de Constituição e Justiça, em seu
parecer, aprovou emenda acrescentando o Município de Florestal à
Região Metropolitana de Belo Horizonte e suprimindo-o do colar
metropolitano da mencionada região.

Florestal, com efeito, passou a integrar o colar metropolitano da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, por força do disposto no art. 21
da Lei Complementar n°26, de 1993.

Essa municipalidade, além de estar próxima da Capital,
atualmente já reúne condições e características que recomendam sua
integração no planejamento, na organização e na execução de funções
públicas de interesse comum da RMBH.

Por esses motivos, entendemos que a proposição ora em exame,
se aprovada, trará benefícios significativos à Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar n°21/97 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de maio de 1997.	 -

Dimas Rodrigues, Presidente - José Braga, relator - Ronaldo
Vasconceilos - Glycon Terra Pinto - José Braga.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°576/95
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto em tela institui
medidas para garantir o tratamento, a reabilitação e a reinserção social da
pessoa portadora de transtorno mental e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça opinou
pela juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria e
apresentou ao projeto as Emendas n°5 1 a 4. Em seguida, a Comissão de
Saúde e Ação Social deliberou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1 e considerou prejudicadas as emendas referidas. Já a
Comissão de Defesa do Consumidor concluiu por sua aprovação. Agora,
vem a proposição a esta Comissão para receber parecer, em obediência
aos termos regimentais.

Fundamentação

No principio da década de 90, já era consenso entre técnicos da
área de saúde que a assistência psiquiátrica no Brasil era de má
qualidade. Tal assertiva poderia ser constatada por meio da denúncia de
violação dos direitos humanos e da cidadania de pacientes internados em
hospitais psiquiátricos.

Essa situação decorria de vários fatores, destacando-se entre eles
a própria lógica de exclusão do modelo assistencial vigente, que tinha
como principal recurso, financiado pelo setor público, o leito em hospital
especializado. Tratava-se de um modelo centrado no hospital psiquiátrico,
com custos sociais e econômicos elevados.

Conforme relata a Comissão de Saúde e Ação Social em seu
parecer, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, por meio do
DATASUS, o Brasil conta atualmente com 67.462 leitos psiquiátricos (79%
privados e 21% públicos), o que corresponde a 14% do total de leitos do
sistema. Em 1994, os transtornos mentais contabilizaram 984.345
internações, sendo que o custo médio unitário da intemação era de
R$350,87, perfazendo um gasto por volta de R$345.000.000,00, o que
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representa 10% dos recursos gastos pelo SUS com a rede hospitalar
naquele ano.

A título de comparação, ressaltamos que esse gasto de
R$345.000.000,00 representa quase o dobro do total das dotações
previstas na lei orçamentária mineira para 1994 à conta de transferência,
por meio de convênios federais, dos recursos do SUS para nosso Estado.
Nesse sentido, a proposição em tela, ao contrário do que determina a Lei
no 11.802, de 1995, que buscava restringir as intemações e substituir o
hospital psiquiátrico por tratamentos alternativos, visa à manutenção do
sistema anterior, ou seja, a assistência psiquiátrica garantida pelo Estado,
flexibilizando, no entanto, o modelo de intemação. Devido aos vultosos
custos para internação de doentes mentais, anteriormente comentados,
entendemos que o substitutivo proposto pela Comissão de Saúde e Ação
Social tenciona aprimorar o projeto, resgatando a cidadania do doente,
integrando-o ao convívio social; significa, também, redução de gastos
públicos. Esse modelo de atendimento, proposto no substitutivo, voltado
para uma assistência à saúde mental condizente com a
contem poraneidade, trará menor repercussão financeiro-orçamentária do
que o projeto na forma original, uma vez que os custos de intemação são
indubitavelmente maiores que os dos tratamentos alternativos, que visam
à reinserção social da chamada clientela cativa dos hospitais psiquiátricos.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
576195 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Saúde e Ação Social, e pela prejudicialidade das Emendas n°5 1 a 4,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de maio de 1997.

Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
José Braga - Durval Ângelo.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.032/96

Comissão de Fiscalização Financefta e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em tela
autoriza a PMMG a celebrar convênio com Prefeituras e outros órgãos
públicos.

A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e
de Administração Pública. A primeira concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma do Substitutivo
no 1. A segunda concluiu por sua aprovação na forma do Substitutivo n°2.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação

O objetivo do projeto em exame é autorizar a PMMG a celebrar
convênios com municípios, órgãos ou entidades, públicos ou privados,
visando à cessão, à reforma ou à construção de prédios para o
funcionamento dos seu-viços policiais. Esses convênios deverão ter a
assinatura do Comandante-Geral ou de outros Comandantes dessa
corporação, desde que tenham recebido a competência subdelegada
prevista em lei. Isso evitaria as ligações informais entre policiais e
autoridades locais, que prejudicam o bom funcionamento e a isenção dos
serviços policiais.

A Comissão de Constituição e Justiça adequou a proposição aos
preceitos constitucionais pertinentes, e a Comissão de Administração
Pública, visando ao aprimoramento do projeto, apresentou o Substitutivo
n° 2, que preservou os objetivos consubstanciados no Substitutivo n° 1,
apresentado pela primeira Comissão.

Na mensagem enviada pelo Governador, em 1995, à Assembléia
Legislativa, vemos que é objetivo da PMMG criar condições de
cooperação e parceria com comunidades, órgãos públicos e entidades
privadas, para uma convivência pacífica e harmoniosa. O projeto em tela
está em consonância com esse objetivo ao evitar parcerias informais que
poderiam comprometer a isenção nas ações da corporação.
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A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1997 (Lei n° 12.264, de

2417196), em seu art. 18, disciplina a celebração de convênios de auxílio
para despesa de capital, restringindo-os a entidades sem fins lucrativos,
observadas as exigências da legislação em vigor, e condicionando-os à
comprovação da prestação de contas referente aos recursos obtidos.

Caso a PMMG decida construir ou reformar prédios em terrenos
doados ou cedidos por Prefeituras, órgãos ou entidades municipais, há
previsão no orçamento de 1997, nos itens "Equipamentos e Material
Permanente" e 'Diversos Investimentos", com verba de R$14.731.880,00.
Já para "Construção e Reforma de Unidades da Polícia Militar, há
previsão de R$1.000.000,00, recursos esses destinados a Belo Horizonte e
a Santo Antônio do Amparo.

Pelo que especifica o projeto, não haverá gastos para o Estado, a
não ser no caso da construção ou reforma de prédios.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.032196
no 1° turno, na forma do Substitutivo n°2, apresentado pela Comissão de
Administração Pública, e com a Emenda n° 1, a seguir transcrita.

EMENDA N°1

O art. 20 do Substitutivo n°2 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 20 - O disposto nesta lei se aplica aos convênios celebrados
entre a Policia Militar e órgãos ou entidades, públicos ou privados, de
qualquer esfera de governo.".

Sala das Comissões, 8 de maio de 1997.

Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Durval Angelo - José Braga.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.061196
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, autoriza a
Fundação Rural Mineira de Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS - a doar imóvel à Sociedade São Vicente de Paulo, de
Jaíba.

Inicialmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou ao projeto a Emenda n o i.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação

O objetivo do projeto é dar a necessária autorização legislativa
para que a RURALMINAS - fundação pública vinculada à Secretaria de
±stado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - possa transferir o
.ominio de bem imóvel de sua propriedade à Sociedade São Vicente de
Pauto, de Jaíba, a titulo gratuito, com a finalidade de a donatária ali
construir um asilo.

A legislação vigente exige como requisitos para validade de
alienação de imóvel pertencente a autarquias e fundações a autorização
legislativa e o interesse público devidamente justificado (art. 18 da
Constituição Estadual, art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 2119193, e Lei
Estadual n° 9.444, de 25111187). Além disso, para que se efetive a doação
do bem, é indispensável a sua desafetação, pois, enquanto o imóvel
estiver sendo utilizado para fim de interesse público, não poderá ser objeto
de alienação. A partir do momento em que se verifica a competente
autorização do legislador, considera-se implícita a desafetação do bem,
passando este a integrar o patrimônio disponível do poder público, o que
viabiliza a posterior transferência de domínio.

Neste caso, todos os requisitos legais estão atendidos: foi
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solicitada a autorização legislativa e a destinação do imóvel é de interesse
público (construção de asilo).

Quanto aos aspectos orçamentários, devemos lembrar que o art.
150, VI, "c°, da Constituição Federal proíbe a incidência de impostos, no
caso o ITCD, na transferência de imóvel para instituição de assistência
social sem fins lucrativos. Dessa norma, concluímos que não haverá
receita tributária proveniente da transação em comento.

Não haverá, tampouco, receita patrimonial, pois a doação é a
título gratuito. Haverá, pelo contrário, redução do ativo permanente do
Estado, mas não há necessidade de autorização orçamentária, porque a
alienação por doação independe de inclusão na lei de meios.

Isso posto, concluímos que o ganho social advindo da
transferência do imóvel supramencionado compensará a perda tributária e
patrimonial do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n°1.061/96 no 1 0 tumo, com a Emenda n°1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de maio de 1997.

Sebastião Navarro Vieira, Presidente - José Braga, relator - Durval
Angelo - Roberto Amaral.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.066/96

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei ri 0 1.066196
tem por objetivo criar o Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Alho.
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Publicada, a proposição foi distribuída, nos termos regimentais, às

comissões competentes para receber parecer. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade da matéria com a Emenda n°1, que apresentou. Agora,
o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto ao seu mérito.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto, no que diz respeito
às suas implicações na política agropecuária.

Fundamentação

A finalidade precípua do projeto em tela é criar mecanismos de
apoio à cultura do alho, de forma a aprimorar a tecnologia de produção,
melhorar a qualidade do produto e conferir maior competitividade ao setor.
Para tanto, são previstas ações a serem levadas a cabo pelo Poder
Executivo, a quem compete administrar e gerir o programa.

A cadeia produtiva da olericultura, ramo da agronomia que trata
do cultivo dos legumes, das verduras e dos condimentos, tem
características próprias, entre as quais a pulverização do plantio em
pequenas áreas e o emprego intensivo de mão-de-obra, geralmente
familiar. Por conseqüência, a atividade reveste-se de grande cunho social,
pois é responsável pela geração de empregos não só no campo mas
também no setor de transporte, na comercialização e na agroindústria,
além de permitir um aumento considerável da renda dos produtores que a
ela se dedicam.

A cultura do alho, especificamente, não foge à regra geral. Tem-
se como exemplo o Município de Francisco Sá, um dos maiores
produtores dessa cultura no País, onde centenas de famílias dependem
economicamente da atividade. A pouca atenção que o setor sempre
recebeu dos órgãos governamentais, notadamente no que diz respeito ao
crédito rural e à melhoria das estruturas de comercialização, tem
desestimulado os investimentos privados e ocasionado desalento e
preocupação entre os produtores.

O projeto em análise, a nosso ver, é bastante oportuno, pois
chama a atenção do poder público para uma atividade produtiva que vem
sofrendo grande concorrência externa, em especial dos países do
MERCOSUL, que são grandes exportadores de alho e cebola. A falta de
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uma política específica para essas culturas, inclusive quanto à elaboração
de normas para a padronização e a classificação dos produtos, pode, em
médio prazo, acarretar o colapso da atividade, particularmente dos
agricultores que se dedicam àquelas culturas em escala familiar, tendo em
vista que o mercado se toma cada vez mais exigente quanto à qualidade
dos produtos.

Assim, estamos apresentando um substitutivo ao projeto, que,
sem interferir na essência do programa a ser criado, inclui nele o disposto
na Emenda no i, da Comissão de Constituição e Justiça, além de
acrescentar a cultura da cebola, naturalmente associada à do alho, e a
questão da proteção à agricultura familiar entre os objetivos a serem
alcançados.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.086196 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido, e pela
prejudicialidade da Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°1

Cria o Programa Mineiro de Incentivo às Culturas do Alho e da
Cebola e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo às Culturas
do Alho e da Cebola.

Art. 20_ São objetivos do programa:

- estimular a produção, a comercialização, a industrialização e o
consumo de alho e cebola no Estado;

II - promover a pesquisa e a divulgação de tecnologias aplicáveis
às culturas de alho e cebola, em particular os métodos de irrigação e a
produção de material genético básico;
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III - estimular a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em

vista o aumento da competitividade do setor;

IV - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da
renda no meio rural, com ênfase nas ações voltadas para a agricultura
familiar e observando-se os princípios do desenvolvimento rural
sustentável.

Mi. 30 - Compete ao Poder Executivo, na administração e na
gerência do programa:

- identificar as áreas propicias ao cultivo do alho e da cebola;

II - criar sistema de informação de mercado, de forma a subsidiar
as decisões dos agentes envolvidos na produção e na comercialização
dos produtos;

III - elaborar normas de classificação e padronização de produtos
e embalagens;

IV - exercer o controle fitossanitário das lavouras, dos materiais de
propagação das plantas e do uso de agrotóxicos;

V - destinar recursos específicos para a pesquisa, a assistência
técnica e a extensão rural;

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

VII - promover a capacitação profissional de técnicos, agricultores
e trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de
comercialização;

VIII - criar, nas instituições financeiras oficiais, linhas de crédito
especiais para investimento, custeio e modernizarão das culturas do alho
e da cebola.

Art. 40 - As ações governamentais relativas à implementação do
programa a que se refere esta lei contarão com a participação de
representantes dos produtores e dos trabalhadores bem como de
entidades ligadas à comercialização, ao armazenamento, à
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industrialização e ao consumo de alho e cebola.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho, relator - Roberto Amaral
Maria José Haueisen.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.067/96

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.067196
cria o Programa Mineiro de Incentivo à Bananicultura e dá outras
providências.

Após publicação, a matéria foi distribuída, nos termos regimentais,
às Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Política Rural
• de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição
• Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou.

Agora, a proposição vem a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação

O cultivo da banana, atividade que se pretende incentivar com o
projeto em exame, é atividade que vem experimentando grande

r
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crescimento em Minas Gerais, particularmente na região Norte de Minas,
nas proximidades dos Municípios de Jaiba, Janaúba e Manga. Ali, diante
das condições naturais bastante favoráveis à agricultura irrigada, corno a
baixa pluviosidade e a intensa luminosidade durante todo o ano, foram
implantados grandes projetos de irrigação, públicos e privadas.

Nesses projetos, a fruticultura, gênero do qual a bananicultura é
espécie, tem se mostrado como a opção mais viável, do ponto de vista
econômico, para os produtores. E que o mercado de frutas encontra-se
em expansão, com perspectivas de crescimento tanto no mercado interno
quanto para exportação. No caso da banana, as condições são também
favoráveis, mas o setor carece de maior organização.

Um dos maiores entraves à expansão do mercado de frutas,
notadamente o da banana, é a falta de infra-estrutura nas regiões
produtoras, em particular, a precariedade das estradas para o escoamento
da produção. Existem, ainda, problemas graves de comercialização, como
a inexistência de um sistema eficaz de informação de mercados e a
ausência de normas de padronização e classificação do produto. Essas
deficiências interferem diretamente no preço das mercadorias,
acarretando sua baixa, o que significa menor rendimento para o produtor,
quando não inviabiliza totalmente sua atividade.

Não há dúvida de que tais problemas devem contar com a
intervenção do poder público para sua solução. Contudo, entendemos que
a ação governamental deve estar inserida em política agrícola consistente,
que envolva os diversos instrumentos de apoio à agropecuária, como o
crédito rural, a assistência técnica, a extensão rural, a pesquisa, entre
outros, e não em programa isolado, voltado para um único produto.

Conforme dito anteriormente, a bananicultura é parte de uma
atividade maior, a fruticultura, que, por sua vez, já está contemplada em
projeto de lei em tramitação nesta Casa. Assim, entendemos que o apoio
à cultura da banana, como se pretende, estará devidamente
compreendido num programa que beneficiará a fruticultura como um todo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.067196.
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Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Olinto
Godinho.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.068/96

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório

O Projeto de Lei n° 1.066196, de autoria do Deputado Gil Pereira,
visa à criação do Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras
providências.

Após publicação, a matéria foi distribuída, nos termos regimentais,
às comissões competentes para receber parecer. A Comissão de
Constituição e Justiça opinou pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposição com a Emenda n° 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para exame de mérito, no
que diz respeito a suas implicações no âmbito da política agrícola.

Fundamentação

Ao pretender criar um programa de apoio à fruticultura, o projeto
de lei em análise toca numa questão fundamental para o desenvolvimento
da agropecuária estadual. Minas Gerais, diante de sua diversidade de
climas e de solos, tem enorme potencial para a produção de frutas, haja
vista o considerável aumento das áreas plantadas com laranja e abacaxi
na região do Triângulo mineiro e com banana no Norte de Minas. Contudo,
esse crescimento se deve mais ao esforço da iniciativa privada do que à
ação governamental, uma vez que inexiste, até o momento, uma política
específica para incentivar o setor, especialmente no que se refere ao
crédito rural e à questão tributária.

0 mercado de frutas, seja "in natura' ou na forma industrializada
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(sucos, doces, etc.), é um dos que mais cresce em todo o mundo. De
modo geral, esse crescimento se relaciona com a melhoria do nível de
vida de boa parte da população e com a preocupação crescente com a
aquisição de hábitos alimentares mais saudáveis. Esse mercado é
avaliado em cerca de US$100.000.000.000,00 por ano.

O Brasil, apesar de ser o maior produtor mundial de frutas, tem
participação muito acanhada no comércio intemacional, e somente 1% da
produção brasileira de frutas frescas é destinado à exportação, o que
rendeu ao País, em 1993, o montante de US$132.000.000,00. A título de
comparação, países como Chile e Israel, cujas áreas agricultáveis são
bem menores que as existentes apenas em Minas, exportam, anualmente,
o equivalente a US$1.000.000.000,00 e US$1.500.000.000.00,
respectivamente.

Minas Gerais, a despeito de não haver políticas públicas
especificas para o setor, encontra-se entre os maiores produtores de frutas
do País. Merece destaque a produção de abacaxi, banana e laranja, sendo
significativas as exportações dos dois primeiros, tanto para o mercado
interno quanto para outros países, particularmente os do MERCOSUL.

Uma das principais características da fruticultura é sua enorme
capacidade de absorver mão-de-obra em todas as fases da cadeia
produtiva. Isso toma possível a fixação do homem no campo, permitindo a
redução e até mesmo a reversão do êxodo rural, por meio da geração de
empregos. Quando associado à agroindústria, o negócio frutícola permite
aumento considerável da renda regional, pois agrega valor à matéria-
prima, dinamizando toda a economia local, além de gerar receita para os
cofres públicos, com o crescimento da arrecadação de impostos.

Por oportuno, convém lembrar que a importância dessa atividade
foi devidamente reconhecida durante a realização das audiências públicas
regionais de 1995, quando os representantes da Zona da Mata e do Vale
do Jequitinhonha incluíram entre as prioridades eleitas a implantação de
projetos de incentivo à fruticultura naquelas regiões.

Como se vê, é bastante oportuna e louvável a iniciativa de se
implantar um programa como o que ora se propõe. Com o intuito de
aprimorar a redação do projeto, ampliando seus objetivos e redirecionando
algumas das atribuições do Poder Executivo na administração do
programa, estamos apresentando um substitutivo à proposição original,
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sem, contudo, alterar-lhe a essência.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.068196 na forma do Substitutivo no i, a seguir redigido, ficando
prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°1

Cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo à
Fruticultura.

Art. 20 - São objetivos do programa:

- incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o
consumo de frutas no Estado;

II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias
aplicáveis à fruticultura, em especial os métodos de irrigação e a produção
de material genético básico;

III - estimular a melhoria da qualidade dos produtos tendo em vista
o aumento da competitividade do setor;

IV - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da
renda no meio rural, com ênfase para as ações voltadas para a agricultura
familiar e observando-se os princípios do desenvolvimento sustentável.

Ari. 30 - Compete ao Poder Executivo, na administração e na
gerência do programa:

- promover o zoneamento edafoclimático do Estado,
identificando, de forma regionalizada, as áreas propícias ao cultivo das
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liferentes espécies frutíferas;

II - implantar sistema de informação de mercado, interligando
órgãos públicos, empresas, cooperativas e associações de produtores,
com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes
envolvidos no negócio frutícola;

III elaborar normas de classificação e padronização de produtos
e embalagens;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação
das plantas e do uso de agrotõxicos;

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

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

VII - desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,
agricultores e trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de
comercialização;

VIII - criar mecanismos que propiciem tratamento tributário
diferenciado para a instalação de agroindústrias nas áreas de
concentração de produção de frutas;

IX - criar, nas instituições bancárias oficiais, linhas de crédito
especiais para investimento, custeio e modernizarão da fruticultura.

Art. 40 - As ações governamentais relativas à implementação do
programa a que se refere esta lei contarão com a participação de
representantes dos produtores e das entidades públicas e privadas ligadas
à produção, á comercialização, ao armazenamento, à industrialização e
ao consumo de frutas.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Olinto
Godinho.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.062/97

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o requerimento em
apreço tem por objetivo formular pedido ao Governador do Estado a fim
de que este defina critérios para que os municípios possam optar pela
regional a que querem pertencer, tornando como base a distância e a
vocação natural e histórica de cada um.

Publicada em 2713197, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para apreciação conclusiva, nos termos do art. 104, III, do
Regimento Interno.

Fundamentação
2
o

O Estado, por meio da Lei n°11.962, de 1995, instituiu 25 regiões
administrativas, com o escopo de promover a descentralização da
administração pública bem como institucionalizar a comunicação com as
regiões do Estado, visando a tomar mais ágil a prestação de serviços
públicos à população.

Cada uma dessas regiões é formada por diversos municípios com
características socioeconômicas semelhantes, sendo um deles escolhido
como sede da administração regional.

A definição, na referida lei, dos municípios integrantes de cada
região, conquanto estabelecida conforme os mais rígidos critérios e com
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ampla discussão, não poderia atender plenamente, a qualquer tempo, aos
interesses de todos os munícipes.

A possibilidade de os próprios municípios escolherem, de acordo
com seus interesses, a região administrativa a que desejam pertencer,
observados, obviamente, os requisitos a serem estabelecidos por lei, é de
fundamental importância para o desenvolvimento regional, na medida em
que implicará maior harmonia e identidade entre eles, as administrações
regionais e, conseqüentemente, o Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
n°2.062/97.

Sala das Comissões, 8 de maio de 1997.

Ronaldo Vasconcellos, Presidente - José Braga, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.087197

Mesa da Assembléia

Relatório

A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, por meio do
requerimento em análise, requer seja enviado ofício ao Secretário da
Segurança Pública solicitando informações a respeito das medidas
adotadas para apurar o crime praticado por policial militar contra o
estudante Hugo Leonardo de Souza.

Publicada em 1214197, deve a matéria receber parecer desta
Comissão Executiva, nos termos do art. 60, VIII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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O requerimento em pauta está sujeito a deliberação do Plenário,
nos termos do art. 245, XII, do Regimento Interno, e a parecer da Mesa,
nos termos do art. 246, c/c o ad. 60, VIII, "d", do mesmo Diploma.

A competência desta Casa para exercer a fiscalização e o controle
dos atos do Poder Executivo, inclusive das entidades da administração
indireta, decorre do mandamento constitucional expresso no art. 62, )(XXI,
da Cada Estadual.

As informações que estão sendo solicitadas são indispensáveis
para o conhecimento das questões referentes aos métodos usados pelos
policiais civis na apuração das infrações penais.

O objetivo precípuo deste requerimento fundamenta-se no direito
à informação sobre um setor específico da administração pública. Sem o
conhecimento adequado dos problemas enfrentados pelo Executivo, esta
Casa Legislativa não pode exercer satisfatoriamente sua importante
missão legisladora e fiscalizadora.

Dessa forma, a proposição afigura-se-nos justa, oportuna e
conveniente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
n°2.087/97, conforme redigido.

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de maio de 1997.

- Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Geraldo
Rezende - lvo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.088197

Mesa da Assembléia

Relatório
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Por meio do requerimento em análise, a Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais requer seja encaminhado oficio ao Secretário de
Estado da Segurança Pública solicitando informações sobre as
providências tomadas para solucionar o problema do aumento da
violência na cidade de Muturn.

Publicado em 1214/97, vem a matéria a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do art. 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em pauta está sujeito à deliberação do Plenário,
nos termos do art. 245, XII, do Regimento Interno, e, por força dos arts.
246 e 80, VIII, "d°, do mesmo Diploma, deve receber parecer da Mesa da
Assembléia.

A matéria se insere entre aquelas da competência desta Casa,
conforme determinação da Carta Estadual expressa no art. 62, XXXI, que
atribui à Assembléia Legislativa a prerrogativa constitucional para
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da
administração indireta.

As informações solicitadas constituem subsídio para análise, por
parte da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, de questões
afetas â segurança da população, e o poder fiscalizador desta Casa a
habilita não só a acompanhar a política de combate à violência no Estado,
mas também a cobrar do Executivo as medidas necessárias à erradicação
desse mal, que tem amedrontado a população mineira, principalmente na
cidade de Mutum.

Entendemos, pois, ser esta proposição conveniente e oportuna.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
n° 2.088197, conforme proposto.

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de maio de 1997.





BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 9 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado Ambrósio Pinto

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Ivo José - Arnbrósio Pinto - Dimas Rodrigues - Durval Angelo -
Geraldo Nascimento - lbrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Raul Lima Neto -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trópia.

Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Ambrósio Pinto) - Às 9h15min, a lista
de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a offlinâuia de debates de segunda-feira, dia 12, às 20
horas.

ATA DA 543 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL

Às dez horas do dia vinte e três de abril de mil novecentos e
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noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo
Piau, Elbe Brandão, Roberto Amaral, Olinto Godinho e Maria José
Haueisen, membros da referida Comissão. Havendo número regimental e
estando presentes os Deputados Hely Tarqüínio, Adelmo Carneiro Leão e
Antônio Roberto, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhos e solicita à Deputada Maria José Haueisen que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
debater possíveis alterações na Lei Estadual n' 10.847, de 318192, com os
convidados. Em seguida, convida os Srs. Marcos de Abreu e Silva,
Assessor da Presidência da FAEMG e representante do Sindicato Rural de
Uberaba; Marcos Araújo Reis, Diretor do IMA, e Avelino Costa, Presidente
da AVIMIG, para tomarem assento à mesa. O Presidente registra, ainda, a
presença dos Srs. Geraldo Magela Barcelos Martins, Assessor Especial do
IMA; Marília Manha Ferreira e Alberto Diniz, respectivamente,
Superintentende e Vice-Presidente da AVIMIG. A Deputada Maria José
Haueisen apresenta requerimento, solicitando sejam convidadas as
entidades que menciona para debater, na Comissão, a tributação incidente
sobre a comercialização do leite em Minas Gerais e a fórmula de compra
desse produto pelas grandes indústrias de beneficiamento- Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Hely Tarqüínio
encaminha requerimento à Mesa, solicitando sejam convidados
representantes das entidades que relaciona para formar uma comissão
com o objetivo de empreender estudos visando a propor um projeto de lei
que altere as taxas cobradas pelo IMA, previstas no Anexo 1 da Lei n°
12.425, de 1996. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Ato
contínuo, o mesmo parlamentar tece comentários iniciais sobre o tema
objeto da reunião; logo após, a começar pelo Sr. Marcos de Abreu e Silva,
os convidados fazem suas exposições e, com os Deputados, realizam
debate sobre o assunto, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados e dos convidados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen - Roberto Amaral -
Olinto Godinho.

ATA DA 67a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
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SOCIAL

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro de
abril de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta,
Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada.
Estão presentes, também, os Deputados Hely Tarqüínio e Elbe Brandão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência passa à discussão e à votação
de proposições da Comissão, O Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta requerimento do Deputado Gilmar Machado em que solicita
sejam convidados os Srs. Ostemo Oliveira Brás, Presidente Nacional da
União Nacional de Centros de Recuperação de Alcoólatras - UNI-
CEREA'S; Edgard Mendonça, Coordenador Distrital do UNI-CEREA'S-MG;
e Espedito Antônio da Costa, Vice-Presidente do UNI-CEREA'S-MG, para
discorrerem sobre o tratamento e a recuperação de pessoas vitimas de
alcoolismo. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Prosseguindo, a Presidência comunica que a reunião tem por finalidade
ouvir o Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário da Saúde, sobre
temas ligados a sua área e convida-o para tomar assento à mesa. Ele
discorre sobre as denúncias feitas pelo Colegiado dos Secretários
Municipais de Saúde - COSEMS-MG - em relação à aplicação de recursos
públicos nos municípios mineiros, conforme consta nas notas
taquigráfucas. Participam dos debates os parlamentares presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença do
convidado e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 1997.

Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo
Carneiro Leão - Wilson Pires - Jorge Hannas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 104 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado Geraldo Rezende

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): ia Fase: Atas - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei n° 1.194197 - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Geraldo Rezende - lvo José - Maria Olivia - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Canos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro -
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa -
José Braga - Luiz Fernando Faria - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Pénicles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Wandenley Ávila -
Wilson Pires.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Às 20h115min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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I a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

1 2 Fase

Atas

- A Deputada Maria Olivia, 53 Secretária , nas funções de 20
Secretário, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a
Mesa passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte
proposição:

PROJETO DE LEI N°1.194/97

Altera a Lei n° 11.962, de 30 de outubro de 1995, que institui as
Regiões Administrativas no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 11.962, de 30 de outubro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1 0 - Ficam instituídas 25 (vinte e cinco) Regiões
Administrativas no Estado, na forma do anexo desta lei.

§ 1 0 - O município criado por emancipação de distrito pertencerá à
Região Administrativa do município remanescente.

§ 20 - Será permitida aos municípios a opção pela Administração
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Regional de sua conveniência, de acordo com sua distância da sede e sua
vocação natural e histórica.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 1997.

Sebastião Costa

Justificação: A lei que instituiu as Administrações Regionais do
Estado observou critérios técnicos para a vinculação dos municípios às
Administrações com o objetivo de aperfeiçoar a referida lei e observando
as peculiaridades de cada município, estabelecemos critérios para
redefinir essa vinculação, quais sejam a distância da sede da região
administrativa e a vocação natural e histórica de cada município.

Tal modificação possibilitará a revisão dos casos daqueles
municípios que ficaram eqüidistantes das sedes de duas ou mais regiões e
que não tiveram oportunidade de, na época da elaboração da lei, optar
pela vinculação mais conveniente.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos
ordinários para, nos termos do § 1 0 do art. 23 do Regimento Interno,
destinar esta parte da reunião a homenagem à Universidade Federal de
Viçosa pelo transcurso de seu 700 aniversário de fundação. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

0 Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
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ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência
de "quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia
12, às 14 floras, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 50 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
5 DE MAIO DE 1997, DESTINADA AO ENCERRAMENTO DO CICLO DE

DEBATES DIREITOS HUMANOS

Presidência dos Deputados João Batista de Oliveira e João Leite

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente, do Sr. Luiz Chaves, das Sras. Aparecida Reis, Neusa Santos,
Maria Isabel Ramos de Siqueira, do Sr. Marcus Fucks e das Sras. Rosana
Bastos, Raquel Scarlatelli e Maria Caiafa - Esclarecimentos sobre os
debates - Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

Comparecem os Deputados:

Gemido Rezende - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Antônio Andrade
- Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Elbe
Brandão - Gil Pereira - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João
Leite - Maria José Haueisen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 14h114min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- A Deputada Elbe Brandão, 2aSecretária "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa
as Exmas. Sras. Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos Humanos e
Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte; Aparecida Reis, Membro do
Nzinga - Coletivo das Mulheres Negras; Maria Isabel Ramos de Siqueira,
Diretora da Comissão Executiva do Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher, Neusa Santos, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher; Rosana Bastos, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da
Associação Mineira de Paraplégicos; Raquel Scariatelli, Membro do Grupo
Tortura Nunca Mais; e os Exmos. Srs. Marcus Fucks, Coordenador da
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; Luiz Chaves,
Assessor Jurídico do Conselho Indigenista Missionário; e o Deputado
Federal Nilmário Miranda, Membro da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento do
Ciclo de Debates sobre o tema direitos humanos, com a apresentação dos
relatórios das audiências públicas da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais da Assembléia Legislativa com os temas: índio, negro,
mulher, criança e adolescente, portadores de deficiência, e segurança
pública.

Palavras do Sr. Presidente
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O Brasil inteiro ficou chocado, há duas semanas, com o episódio

da morte do índio Galdino Jesus dos Santos, em Brasília. Ele fora, junto
com outros membros de sua tribo, reivindicar um direito e uma promessa
antiga do Governo: a demarcação de terras da reserva dos pataxós, no sul
da Bahia.

Tratado como indigente, ele dormia, na noite de 19 de abril, Dia
do índio, em um banco de ponto de ônibus. Alguns jovens de classe média
o escolheram como objeto de diversão: derramaram-lhe combustível e
atearam fogo.

A Capita! Federal vivia, naquele momento, o clima de protesto de
um outro grupo da legião de desassistidos: os trabalhadores rurais sem-
terra, expressão mais contundente hoje das desigualdades e da má
distribuição de benefícios que nos tomam uma sociedade essencialmente
injusta.

A nação brasileira estava, ainda, aturdida pelas cenas, mostradas
na televisão, de violência e abuso de autoridade de uma equipe de
policiais contra pessoas humildes e indefesas, na cidade paulista de
Diadema. Cenas que culminaram com um tiro seco, pelas costas, tirando
a vida de um trabalhador.

Carregávamos na memória, igualmente, tragédias anteriores que
nos envergonham como brasileiros: o massacre dos sem-terra em
Eldorado dos Carajás; o assassinato coletivo de presos em Carandiru; o
extermínio de menores na Candelária; a chacina de Vigário Geral; as
mortes em série na Clínica Santa Genoveva e no Centro de Hemodiálise
de Caruaru; e assim por diante.

A relação é extensa. E deixa marcas profundas em nossa
consciência, em nosso sentimento de nacionalidade, no projeto de
construir uma sociedade mais humana e solidária. E todos esses
acontecimentos trágicos apresentam um traço comum: a violação explícita
dos direitos humanos.

Os crimes que se cometem nesse campo, infelizmente, não são
apenas aqueles que ganham as manchetes da imprensa e se transformam
em escândalos nacionais. Eles fazem parte do nosso dia-a-dia e se
manifestam de inúmeras formas.
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Não é difícil relacionar algumas delas. Basta estar atento ao

noticiário policial ou à realidade que nos cerca. Estão presentes nesse
cotidiano a tortura, as condições degradantes nas prisões, o assassinato
de crianças e adolescentes, a coação sobre as populações
marginalizadas, o extermínio dos povos indígenas, assim como a
usurpação de suas terras, o racismo, a violência contra a mulher, a
prostituição infantil, o trabalho escravo, a exploração da mão-de-obra, o
abandono dos idosos, o drama dos doentes pobres nas portas dos
hospitais.

Tais manifestações de desrespeito aos direitos humanos não
acontecem de maneira acentuada apenas nos complexos cenários
urbanos do Rio de Janeiro e de São Paulo, ou em regiões distantes do
Norte e do Nordeste, onde são mais evidentes os sinais do
subdesenvolvimento. Elas também ocorrem com freqüência em nosso
Estado e são praticadas; indiscriminadamente, tanto por agentes do poder
público quanto por instituições privadas, ou por pessoas quaisquer, por
conta própria.

Alguns exemplos claros podem ser apontados nos trabalhos da
CPI do Sistema Penitenciário, em andamento nesta Casa. As denúncias
que temos recebido e as constatações que temos feito em presídios e
cadeias públicas, tanto na Capital como no interior, revelam o quanto o
nosso modelo carcerário ainda está longe de conciliar a função punitiva
com a possibilidade de recuperação dos presos para o convívio social.

Mancham também o nome de Minas, na área dos direitos
humanos, atos de barbarismo como o da chacina de menores no Taquaril;
os elevados índices de agressões registrados nas delegacias
especializadas de crimes contra a mulher; o acentuado número de
acidentes de trânsito, que têm vitimado centenas de pessoas nos centros
urbanos e nas rodovias; a prostituição e o trabalho infantil, o racismo.

Estamos diante de uma questão grave, de uma face triste de
nossa realidade, que, pela recorrência das violações e pelas variadas
maneiras em que se expressam, deve ser enfrentada em conjunto pelos
poderes públicos e pela sociedade.

É com essa compreensão que a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais da Assembléia Legislativa de Minas vem atuando.
Entendemos que o problema deve ser tratado com profundidade e com o
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envolvimento de todos os setores interessados, de forma que possamos
ter em mãos informações e instrumentos para mudar o quadro com que
convivemos. A realização deste ciclo de debates situa-se entre os
esforços que vêm sendo feitos com esse objetivo. Ele tem como
finalidades produzir um diagnóstico dos direitos humanos no Estado e
avaliar os resultados da implantação do Programa Nacional de Direitos
Humanos em Minas Gerais. Para subsidiar esse levantamento, realizamos
reuniões preliminares, em que o tema foi debatido na perspectiva dos
seguintes grupos e setores: negros, povos indígenas, mulheres, crianças e
adolescentes, segurança pública e portadores de deficiência.

O resultado mais concreto deste encontro, segundo pretendemos,
será a elaboração de um documento que retrate a situação em Minas.
Esse documento vai ser levado pela Comissão ao Fórum de Brasília, nos
próximos dias 12 e 13, quando será feito um balanço do primeiro ano de
implementação do Programa em todo o País.

O passo seguinte, dentro de nossa programação, será realizar
aqui na Assembléia, no mês de setembro, um seminário sobre o assunto,
em um formato que possibilite uma discussão mais ampla, com a
participação de todas as instituições, públicas e da sociedade civil,
vinculadas a ele.

Nosso propósito é que esse seminário seja o ponto de partida para
a elaboração e a implantação de uma política estadual de direitos
humanos capaz de congregar as diversas ações que se realizam nesse
campo, hoje dispersas e sem diretriz maior que as tome mais efetivas.

Se vivemos numa sociedade democrática, se desejamos um
desenvolvimento que não seja medido apenas pelos índices econômicos,
mas principalmente pela distribuição igualitária de seus benefícios, se
temos como valores a justiça e a solidariedade, não podemos nos
acomodar e permitir que os direitos humanos continuem sendo tão
vilipendiados. Para isso, temos que criar condições que permitam
fiscalizar e coibir as arbitrariedades e os abusos, fazendo valer a lei e a
dignidade. Mais ainda: precisamos trabalhar pela formação de uma
consciência coletiva em que o respeito ao ser humano esteja sempre em
primeiro plano.

Para que não passe mais pela cabeça de nenhum brasileiro um
ato insano como o que acabou com a vida do índio Gatdino Jesus dos
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Santos. Para que, entre nós, a violência dê lugar à civilidade; o medo seja
substituído pela confiança; a ganância e o egoísmo sejam contidos, para
podermos cultivar a fraternidade.

Quero também agradecer a esta Casa e ao Presidente Romeu
Queiroz por sua sensibilidade e pelo apoio ao trabalho desenvolvido pela
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. Defendo o projeto do
Deputado Romeu Queiroz que introduz cadeira sobre direitos humanos em
nossas escolas. Sonhamos que atos como o que aconteceu com o índio
Galdino José dos Santos não aconteçam mais.

Outro dia, eu mesmo fui testemunha de um ato na saída de um
supermercado. Alguns adolescentes insistiam em gritar contra uma
mulher, chamando-a de asfalto e outros termos. Fui até os adolescentes
dizer-lhes que o próximo passo deles seria jogar pedra nela e o próximo
passo dela seria achar que eles poderiam queimá-la também. Precisamos,
em Minas Gerais, de ações contundentes, ações duras, para que sejam
verdadeiramente garantidos os direitos da nossa população. Por isso o
ensino dessa cadeira nas escolas é fundamental.

Agradeço também a participação de todas as entidades que
trazem essa contribuição fundamental para este trabalho. Aguardamos
que consigamos, com esse gesto, cultivar uma sociedade mais fraterna
em Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Luiz Chaves

Exmo. Sr. Deputado João Leite, Presidente da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, senhores e senhoras, membros da
Mesa, público presente, é oportuno este momento para trazermos a
público, pelo menos, o gemido e a angústia daqueles povos que estão
hoje totalmente excluídos da nossa sociedade.

Em um ano de Programa Nacional de Direitos Humanos,
infelizmente, os índios do Brasil não têm muito a comemorar. Os dados
que temos nos relatórios publicados dão conta de que, nos últimos anos, a
violência tem aumentado contra esses povos. As pesquisas divulgadas
pelo INESC também noticiam que a fome, a desnutrição e as doenças
estão atingindo, cada vez mais, as populações indígenas. Penso que esta
Comissão tem obrigação de levar adiante algumas questões que vamos
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levantar neste momento, principalmente as que constam no Programa
Nacional de Direitos Humanos, entre elas algumas que estavam para ser
cumpridas a curto prazo, mas nem isso aconteceu.

Em todos os dados de violência que temos registrado - mais de
120 mil casos contra povos indígenas, incluindo desde as grilagens de
terra ao furto de madeira, a violência física, morte, estupros -,
constatamos a total ausência do poder público, ou seja, o poder público
não está cumprindo o seu papel, que é o de defender o direito dessas
populações.

A Constituição brasileira, pela primeira vez, reconheceu o direito
desses povos. Reconheceu e protegeu o modo de vida desses povos,
seus costumes, suas crenças, sua língua e, principalmente, o território
onde vivem. Mas, infelizmente, a própria lei hoje existente no País não
determina de que forma esses direitos devem ser preservados e
garantidos. Não estabelece sequer responsabilidades de quem deve
garantir o direito dessas populações. Entendemos que parte disso em
função da própria legislação, que hoje está completamente ultrapassada.
As populações indígenas estão meio órfãs da legislação.

A Lei n° 6.001, conhecida como o Estatuto do Índio, como a
Constituição das populações indígenas, foi criada em 1973, ainda no
regime ditatorial, e tinha como fundamento básico a incorporação dos
povos indígenas à sociedade. Hoje está completamente ultrapassada,
obsoleta, e não existe nada que possa substituí-Ia. No Congresso tramita,
desde 1991, o primeiro projeto substitutivo do Estatuto dos índios. Mais
dois foram apresentados, e o relator apresentou o seu substitutivo, que foi
aprovado ainda em 1994 na Comissão Especial da Câmara dos
Deputados. Infelizmente, esse projeto está paralisado.

Sabemos que existem forças do próprio Governo tentando impedir
que o Estatuto do índio seja votado. Por trás delas existem fortes
interesses. Quando a lei não define quem é quem, quem vai proteger o
direito do índio, acontece o que está ocorrendo hoje, principalmente no
Norte do Brasil, no Mato Grossa Cito como exemplo a tribo
Nhamhbiquara, que está, há mais de dez anos, sendo espoliada pelos
garimpeiros. São mais de 8 mil garimpeiros enfrentando -cerca de 63
índiós, que sobrevivem a duras penas. A Policia Federal retira os
garimpeiros, e eles retomam para a área. A justiça manda retirá-los, a
polícia toma a retirá-los, mas eles voltam. A última informação que
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tivemos é que a Polícia Federal lavou as mãos, dizendo que não ia mais
tirá-los. O Ministério Público, ao ingressar com pedido junto à Polícia
Federal, também se pronunciou da mesma forma: "Não vou mandar retirar
garimpeiro nenhum, porque já mandei uma vez"! O Governo lava as
mãos, e os garimpeiros estão lá, acabando com as terras e com os
próprios índios.

Percebemos isso com relação às grandes questões que dizem
respeito aos minérios existentes nas áreas indígenas. Verdadeiras
invasões estão acontecendo por parte do próprio poder público. Vemos
isso também com relação ao uso dos recursos hídricos, por meio dos
grandes canais de exportação que estão sendo abertos no Mato Grosso,
Amazônia, e que estão fatalmente atingindo inúmeros povos, para não
dizer que um desses projetos atingirá, com certeza, também mais da
metade do Pantanal Mato-Grossense. Com relação a isso tudo, a esse
descaso do poder público, podemos perceber isso também aqui em Minas
Gerais. Como, por exemplo, a tribo dos maxacalis que, apesar de grande
campanha, em que toda a sociedade se envolveu, com a participação
ativa das organizações da sociedade civil, teve a terra demarcada,
homologada e registrada em cartório, sofreu, no entanto, a invasão
contínua de suas terras pelos fazendeiros, ou seja, não se retirou urna só
família ocupante da área maxacali. Até tive grata surpresa com relação a
uma das passagens dos índios por dentro da sua própria terra, que foi
interrompida há mais de quatro anos pelos fazendeiros: o Juiz da 43 Vara
acabou de despachar, mandando abrir uma cancela para que os índios
possam, pelo menos, transitar dentro da sua própria terra. E até hoje essa
medida não foi cumprida, ou seja, os índios estão impedidos de se
locomoverem dentro do seu próprio território.

A questão dos crenaques: felizmente, depois de mais de 15 anos
de demanda na justiça, tivemos, finalmente, a ação da Polícia Federal,
que está na área retirando os fazendeiros. Esperamos que essa ação seja
completa, porque pude presenciar coisas absurdas lá, como, por exemplo,
extração de madeira. O fazendeiro Afrânio Starling, alvo de dois inquéritos
passados, foi denunciado pela extração de madeira na área indígena, e
nenhum processo deu em nada. Durante a operação de retirada dos
fazendeiros, na terça-feira, quando eu estava presente, o fazendeiro
estava cortando e transportando madeira com seus tratores, na frente da
Polícia Federal, na frente dos Oficiais de Justiça. Naquele dia, não havia
ninguém da imprensa. Fiquei surpreso porque o fazendeiro não teve nem
as moto-serras apreendidas. Só no depósito de madeira, pude contar mais
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de 60 toras de angico, de aroeira.

O Estatuto do Índio, portanto, para nós, é fundamental. Temos
que estabelecer quem é quem nesse processo de proteção aos índios.
Não podemos mais conviver com esse tipo de violência e com a ausência
total do poder público. A FUNAI, do jeito que está, não pode continuar. A
FUNAI não assiste mais ninguém. E um órgão sucatado, completamente
falido, não tem recurso sequer para colocar combustível nas viaturas. E
sabemos também que é um órgão que foi criado naquela filosofia de
aculturar os índios e que esses resquícios não mudam. O despreparo de
determinadás pessoas desse órgão é tamanho que nos deixa surpresos.
Para vocês terem uma idéia, há poucos dias, fizemos uma reunião para
discutir o problema do alcoolismo na tribo dos maxacalis. Os índios estão
morrendo ingerindo álcool. A Polícia Federal falou que não pode fazer
nada porque álcool não é considerado bebida alcoólica. Então, enquanto
ela proíbe o dono do armazém de vender a cerveja e a cachaça, não o
proíbe vender caixas fechadas de álcool. Os índios ingerem o álcool puro.
Essa pessoa da FUNAI, enfermeira, relatando para nós um dos projetos
que tinha para tentar combater o problema do alcoolismo, que atinge 99%
do povo maxacali, falou que ia realizar grande festa e que ia levar vinho
para distribuir para os índios, a fim de tentar combater o alcoolismo.

Entendemos, então, que a própria FUNAI, que hoje está
realizando vários "workshops" pelo Brasil afora para discutir a
reestruturação do órgão, infelizmente está fazendo isso sem a presença
dos principais interessados que são os índios. Entendemos que a
reformulação da FUNAI deveria vir depois da aprovação do Estatuto do
Índio, porque o Estatuto é a lei maior, ele é que deve definir que tipo de
assistência o Estado tem que prestar, que tipo de garantias o índio deve
ter da lei e que tipo de órgão deve funcionar para prestar assistência aos
índios. Nós entendemos, portanto, que o poder público é omisso em todos
os sentidos na questão indígena e, hoje, atua para impedir a aprovação da
lei maior, que está parada na Câmara dos Deputádos. Parece-me que está
articulando, por meio da sua Comissão, a possibilidade de se colocar em
discussão a matéria na Câmara, ou seja, a fim de que ela para ali retome,
quando deveria ir diretamente para o Senado, simplesmente para que se
rediscutam as questões que já estão definidas e dizem respeito à extração
dos minerais e à utilização dos recursos hídricos nas terras indígenas.
Enflin, todas essas violências, temos certeza, só terão fim a partir do
momento em que nós tenhamos essa lei votada e aprovada no
Congresso; a partir do momento que tenhamos uma FUNAI, ou talvez
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outro órgão completamente reestruturado, diferente desse que aí está; a
partir do momento em que os governos, os Estados e os Prefeitos também
tenham ação direta sobre as populações indígenas, porque, até hoje, os
Estados e os municípios lavaram as mãos como se os índios fossem uma
espécie de seres extraterrenos, como se não fossem cidadãos do Estado.
Tudo o que diz respeito aos povos indígenas sempre foi remetido à esfera
federal como se só o Governo Federal fosse responsável por esses povos.
Entendemos que o Governo deve agir como a Constituição Estadual
determina e, também, a Lei Orgânica Municipal. Temos aqui a Comissão
Estadual de Assuntos Indígenas, criada desde o Governo Tancredo Neves
e que, hoje, é composta por várias pessoas ligadas a diversos órgãos
públicos e privados. Infelizmente, essa Comissão não tem agido por
absoluta falta de estrutura, pois não dispõe de orçamento. Essa Comissão
não tem feito absolutamente nada a não ser conseguir um pouco de
sementes no final do ano passado. Essas sementes, infelizmente,
chegaram atrasadas para o plantio da safra do ano passado, a exemplo do
financiamento do Banco do Brasil, quando é feito para pequenos
produtores. Queremos chamar a atenção para o que deve constar na lei
maior, que é o Estatuto do Índio: a demarcação das terras indígenas, que,
para nós, hoje constitui o maior problema. Mais de 600 áreas indígenas do
País, hoje, estão sem demarcação e, entre elas, várias, como é o caso da
área dos maxacalis, que foi demarcada mas continua invadida pelos
fazendeiros. Até os últimos 20 anos, mais de cinco decretos foram
publicados, estabelecendo normas de demarcação das terras indígenas,
ou seja, cada governo que entra, conforme o seu poder de fogo, conforme
os interesses maiores que estão no poder, estabelece regras para
demarcar as terras indígenas. A exemplo do último Decreto n° 1.775, de
1996, quando criou o contraditório, que ainda é alvo de várias ações que
tramitam no Supremo Tribunal Federal, estabeleceu, com isso, uma
enxurrada de ações de fazendeiros, uma enxurrada de contestações,
dando, inclusive, chance àqueles que entraram nas terras indígenas por
meio da violência para se defenderem e argumentarem como legítimos
donos daquelas terras. Entendemos que a lei deve definir, de uma vez por
todas, por meio de uma única regra, como deve ser a demarcação das
terras indígenas, o que é fundamental para nós.

E, por fim, gostaria de encerrar dizendo que outra questão
fundamental para nós é que possamos, de fato, fazer com que todas as
propostas que estão no Programa Nacional de Direitos Humanos sejam
atendidas. E de suma importância a aprovação da Convenção n° 169, da
OIT, cujo processo se encontra parado, a qual trata dos povos indígenas
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da planeta. Esse processo se encontra parado no Congresso há muitos
anos sob o argumento de que a Convenção chama as populações
indígenas de povos indígenas. Isso, segundo a assessoria governamental
e os próprios militares, coloca em risco a soberania nacional. Para nós é
importante também todo o empenho dessa Comissão, desse programa,
para que seja aprovada a Convenção n° 169, da OIT. O meu tempo
encontra-se esgotado. Gostaria de agradecer a atenção de vocês.

Palavras da Sra. Aparecida Reis

Exmo. Sr. Presidente da Mesa, Deputado João Leite; demais
membros da Mesa; senhoras e senhores do Plenário, boa-tarde. Gostaria
de pedir um pouco de paciência, nosso texto é grande, mas acho que é
interessante lê-lo para tomarem um pouco de conhecimento da história. (-
Lê:)

"Os Povos Indígenas e os direitos humanos

O Programa Nacional de Direitos Humanos, elaborado a partir de
ampla consulta â sociedade brasileira e com a colaboração de diversas
organizações da sociedade civil, sem dúvida, representa um grande
avanço nas políticas públicas de relações sociais. Contudo, após um ano
de existência, os povos indígenas não têm muito a comemorar, pois os
seus direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal continuam
longe de se tomarem realidade. O sagrado direito à terra onde nasceram,
garantido por lei, continua sendo desrespeitado nos quatro cantos do país
e só é assegurado por meio de muita mobilização, organização e Juta. As
invasões de áreas indígenas por madeireiros, garimpeiros e empresas
agropecuárias continuam sendo rotina nos relatos da imprensa nacional,
como se o poder público não tivesse o dever constitucional de proteger o
patrimônio desses povos.

O Decreto Federal n° 1.775196, de 1996, que instituiu novos
procedimentos nas demarcações de terras, contribuiu para dificultar ainda
mais as ações demarcatórias, já que provocou enxurradas de processos
por parte dos ocupantes de áreas indígenas, inclusive daqueles que nelas
se instalaram por meio de ações violentas, pleiteando direitos inexistentes.
Conseqüentemente, as condições de vida das populações indígenas têm
piorado. A fome e a incidência de doenças atingem níveis alarmantes,
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principalmente entre as populações das aldeias cujas terras são
insuficientes ou estão totalmente degradadas pela ação dos
agropecuaristas e outros predadores. Essa dramática situação já resultou
até em suicídio coletivo, como o caso dos guaranis de Mato Grosso do
Sul. Pesquisas realizadas pelo Instituto de Estudos Sócio-Económicos -
INESC - mostram que mais de 30% dos índios brasileiros passam fome,
sendo que, na região Nordeste, esse percentual sobe para 83,91%. Nas
aldeias de Minas Gerais, mais da metade da população sofre de carência
alimentar, sendo que nas duas aldeias maxacalis, a fome atinge
praticamente toda a população. A pesquisa apontou também que, em
decorrência da fome, todas as populações de Minas Gerais são atingidas
por várias doenças corno desnutrição, parasitose intestinal, artralgia,
tuberculose, desidratação, demiatopatia e doenças respiratórias, entre
outras. No povo maxacali, o alcoolismo atinge toda a população e o índice
de mortalidade infantil é o maior de todas as aldeias.

As ações específicas constantes no Programa Nacional de Direitos
Humanos, mesmo as de execução a curto prazo, não saíram do papel.
Entre elas está a revisão da Lei n° 6.001, de 1973 (Estatuto do índio), que
está ultrapassada e carrega todos os vícios do período ditatorial. Para as
organizações indígenas e indigenistas, a aprovação do novo estatuto é
fundamental para consolidar o direito dos povos e definir as ações do
poder público. Entre as de curto prazo, destacam-se, também, as
propostas para assegurar o direito dos índios sobre as terras que
tradicionalmente ocupam e a demarcação e a regularização das terras que
ainda não foram demarcadas. Os dados colhidos até agora apresentam
resultados muito aquém daqueles anunciados pelo próprio Governo. A
falta de dotação de recursos para a demarcação de terras reflete o
desinteresse da política indigenista oficial. Dos recursos orçamentários de
R$160.000.000,00 alocados à FUNAI para 1997, apenas R$12.000.000,00
são destinados à demarcação de terras. Isso mostra que o Governo
prefere aplicar milhões de reais na manutenção de um órgão inchado,
carcomido pelos vícios herdados da ditadura e incapaz de fornecer melhor
assistência aos índios, a pdorizar as ações fundiárias, que são essenciais
para as várias populações. As conquistas das populações indígenas têm
sido alcançadas muito mais pela luta incansável de seus membros, com o
apoio de entidades e setores da sociedade civil organizada, do que pelas
ações constitucionais do poder público.

O Governo Federal, completamente alheio e insensível à
realidade concreta dos povos indígenas, inicia, no contexto da reforma
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administrativa do Estado, a reestruturação da FUNAI a partir da
concepção do Estado mínimo e de acordo com as conveniências do
capital neoliberal. Nesse sentido, exclui o principio que assegura a
participação dos povos indígenas e de suas organizações, sendo eles os
principais interessados, salvo em aspectos que somente legitimam as
propostas governamentais.

Portarias do Presidente da FUNAI já determinaram a
transformação de departamentos em unidades de acompanhamento de
políticas e diretrizes setoriais, programas nacionais de educação,
programas de saúde, desenvolvimento econômico e ambiental. Tudo
indica que a reestruturação já em curso, como a de médio prazo, não tem
como pressuposto o bem-estar dos povos indígenas, mas a redução do
custo-FUNAI.

A violência contra os povos indígenas tem aumentado nos últimos
anos, conforme relatório publicado pela CNBB-CIMI. No período de 1994 a
1995, entre agressões à pessoa e por ação e omissão, ao patrimônio,
identificamos a ocorrência de mais de 123.716 casos que afetaram cerca
de 97 tribos, o que equivale a 46%. O poder público foi direta ou
indiretamente, responsável por cerca de 123.244, ou seja, 99,6%, destas
agressões, cabendo a particulares a responsabilidade pela prática de 290
atos de violência, correspondente a 0,4%.

Esse elevado grau de participação do poder público na violência
contra os povos indígenas ocorreu tanto através de atos que seus agentes
praticaram ou deixaram de praticar quanto pela própria inoperância da
administração pública.

Em Minas Gerais, felizmente, depois de quase 15 anos de
demanda judicial, os crenaques do vale do rio Doce estão aguardando a
devolução definitiva de suas terras, sob ordem judicial, o que pode ocorrer
nos próximos dias. Já os maxacalis, que tiveram a área homologada e
registrada depois de uma campanha internacional desenvolvida pelo dM1,
CEDEFES e outros órgãos, ainda estão com as terras invadidas pelos
criadores de gado. Urge que a sociedade civil, pôr meio de suas entidades
representativas, continue pressionando a FUNAI para que promova a
desocupação definitiva da área, sob pena de legitimar as continuas
agressões cometidas contra aquele povo. Todavia, a reconquista do
espaço territorial, apesar de essencial, não significa o fim de todos os
problemas, pois a ampliação da área, a curto prazo, não resolve os sérios
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problemas por que estão passando os índios, como, por exemplo, saúde,
educação e habitação. Além disso, as ameaças de invasão de seu
território, por parte de grileiros profissionais, certamente continuarão
exigindo atenção especial do poder público.

Na área de saúde, o Núcleo Interinstitucional de Saúde Indígena -
NISI -, que conta com a participação do Governo do Estado, têm realizado
algumas ações específicas nas aldeias, porém enfrenta os mesmos
problemas que atingem a saúde pública em geral. Como exemplo, pode
ser citado o ambulatório construído em 1993 na área xacriabá, em 1993,
que até hoje não está em funcionamento devido à falta de pessoal
habilitado. Devido à falta de dotação orçamentária, a Comissão Estadual
para Assuntos Indígenas, criada no Governo Tancredo Neves e revigorada
no Governo Eduardo Azeredo, pouco contribuiu para a melhoria das
condições de vida das populações indígenas, limitando-se à distribuição
de sementes na última safra agrícola e a algumas ações isoladas na área
de saúde.

Luciano Marcos P. Silva - Conselho Indigenista Missionário -
Leste, relator.

"A população negra e os direitos humanos - Introdução histórica.

A população negra sempre encontrou formas de resistência à
escravidão. A primeira delas foi a revolta nas senzalas. E os senhores de
escravos encontraram respostas imediatas: os chicotes dos capitães-do-
mato e as profundas marcas nos corpos e nas mentes dos negros.
Naquele momento, o senhor via a repressão como uma atitude natural,
como mais uma forma de impedir o escravo de lutar por seus direitos. Mas
os negros procuraram novas e mais avançadas saídas: os quilombos.

A cada quilombo que surgia, a repressão sofisticava-se. Mesmo
assim, eles se espalhavam pelo pais: o de Palmares, em Pernambuco, o
de Campo Grande, em Minas Gerais. As revoltas, como a dos malês, na
Bahia, se sucediam.

Na primeira metade do século passado, ocorreram as principais
lutas negras contra o sistema escravista. Nesse período, as concepções
libertárias e de progresso começavam a tomar conta dos setores médios
da população, que se integraram à luta abolicionista. Após a
Independência do Brasil, seriam esses setores a caminhar em busca da
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República e da industrialização, unindo-se ao povo negro pelo fim da
escravidão.

Na verdade, a abolição da escravatura é fruto de um conjunto de
contradições vividas, na época, pelos brasileiros e não o ato de bondade
de uma princesa, como ainda quer fazer crer a nossa escola. Ela surge
como fruto das lutas do povo negro contra a escravidão, dos setores
liberais contra a monarquia, bem como da pressão do capital inglês, em
busca de novos mercados de consumo para seus produtos
industrializados.

O modo de produção escravista tomou-se incompatível como o
novo modelo de desenvolvimento; era preciso substituir-se urgentemente
essa mão-de-obra desqualificada pelo imigrante europeu. Todo o
contingente de ex-escravos, sem trabalho e discriminado por toda a
sociedade, é jogado à marginalidade, às favelas e aos mocambos.

A ideologia da superioridade racial, que tanto serviu para justificar
a escravidão negra no Brasil, deixou marcas profundas em nossa cultura.
Sem trabalho e carregando o estigma de menos humano, o negro passou
a ter vergonha de si mesmo e a ser considerado um perigo para a
sociedade. A perseguição policial aos negros deixou de ser um ato
político, uma contraposição às suas lutas por direitos. E, agora, uma
perseguição comum.

Na década de 20, o "Clarim da Alvorada" seria o primeiro jornal a
lutar contra o racismo, a discriminação racial e a exploração, a favor da
liberdade de manifestação. Isso contribuiu muito para o avanço da
consciência negra, que possibilitou, mais tarde, a fundação da Frente
Negra Brasileira, a primeira organização nacional negra que chegou a
contar 60.000 sécios. Editou o jornal "A Voz da Raça" e, mais tarde,
tomou-se partido político, fechado em 1937 pela ditadura Vargas. Ou seja,
o Movimento Negro, desde aquela época, já estava envolvido com a luta
pelos direitos humanos.

A discriminação racial no trabalho

A participação dos negros no processo de produção é marcada por
uma profunda discriminação racial nas relações de trabalho. São
transformados em exército de mão-de-obra barata para os serviços que
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exigem força física. A grande maioria vive do subemprego e da prestação
de serviços que não requerem mão-de-obra especializada.

A população negra é estimada em 75 milhões de brasileiros
marginalizados social, econômica, política e culturalmente, segundo dados
da UNESCO. A grande maioria não tem casa própria, paga aluguel ou
sobrevive nas favelas das grandes cidades, onde não existem as mínimas
condições de vida digna. Não tem acesso a sistema de saúde,
saneamento básico, energia, transporte seguro, escola pública de boa
qualidade, opções culturais e de lazer, enfim, a um meio ambiente
saudável, que propicie boa qualidade de vida.

A violência policial

Atualmente, existem dois papéis básicos para a polícia: o de
manter a situação atual, por meio da força, e o de pressionar
constantemente o exército de mão-de-obra fazendo a exigência de
comprovação de emprego. O indivíduo que não comprovar estar
empregado está sujeito a sanções criadas pelo Estado.

Sobre os negros e as negras, a policia exerce uma função
extraordinária: a de destrui-los em temias psicológicos e de sua
organização. Para a polícia, todo negro é um criminoso em potencial. Ela
o persegue em qualquer lugar e a todo momento. Isso faz com que o
indivíduo negro sinta vergonha de seu povo e se isole do seu grupo.

A absorção dos valores brancos impostos pelos mecanismos
formadores da sociedade se manifesta de forma concreta e indiscutível,
deixando bem visível a desvantagem de não ser branco. Os próprios
policiais negros se sentem superiores aos negros comuns. Eles se vêem
como parte integrante do grupo de seus dominadores. A polícia tem sido o
organismo mais concreto para a divisão do grupo negro. É o organismo
mais temido e mais odiado.

Em relação ao sistema penitenciário, pode-se dizer que é uma
parte importante para a manutenção do tipo de sociedade em que
vivemos. Ele funciona como uma espécie de lixo social. Na verdade, o
presidiário é um exemplo para que as pessoas não se atrevam a desafiar
o poder estabelecido. E na condição de presidiário que o indivíduo sofre
de forma mais aguda os conflitos por ter negado os valores impostos pela
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sociedade. É jogado em cárceres de alta densidade demográfica. E
abandonado também pela família e pelos amigos, ficando à mercê da
violência policial, que utiliza formas variadas de torturas (físicas e
psicológicas) a fim de esmigalhar-lhe a capacidade de resistência.

A Indústria da Criminalidade

No Brasil, o Estado não cumpre as funções sociais que justificam
a sua existência. O dever de assegurar ao cidadão o acesso a moradia,
escola, saúde, saneamento básico, transporte, cultura e lazer foi
abandonado em favor da repressão. O melhor exemplo disso são as
ações da polícia e dos grupos de extermínio, que, em todo o País, atingem
o povo negro com ostensiva e impressionante impunidade. Uma rápida
consulta às páginas policiais dos jornais diários comprova essa afirmação.
Entretanto, a ideologia da democracia racial e a dramática incorporação
desses fatos ao cotidiano da sociedade impedem que os assassinatos
sejam entendidos como a forma mais extrema da violência racial.

Senão, como entender as recentes cenas mostradas pela
televisão de extorsão, espancamento, humilhação e assassinato na
Favela Naval em Diadema, os massacres de Carandiru, Corumbiara e
Eldorado de Carajás ou as chacinas de Vigário Geral, das crianças da
Candelária, do Taquaril e das nações indígenas, realizadas pelo próprio
aparelho policial do Estado?

Os Meios de Comunicação

Os meios de comunicação, como a televisão, o rádio, os jornais,
as revistas e os livros (de ficção e didáticos) cumprem o papel de
legitimar, de tomar natural e aceitável a violência racial. Neles a questão
racial é conduzida com o objetivo de consolidar o eurocentrismo como
fundamento da nacionalidade brasileira.

Utilizam de forma magistral as informações relativas ao conflito
racial com finalidade comercial, exaltando aquelas que ultrajam a imagem
dos negros e ignorando outras que poderiam exaltá-la. E por meio da
permanente veiculação de informações tendenciosas que se consegue
manipular e desorientar, fazendo prevalecer uma consciência favorável ao
projeto de exclusão racial.
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Os programas infantis da televisão, por exemplo, transmitem, de
forma incontestável, mensagens ligadas à supremacia racial branca,
mantendo uma violenta obrigatoriedade da estética branca, impondo uma
ascendência nórdica ao povo brasileiro, que penetra no subconsciente da
criança negra com efeitos devastadores sobre sua personalidade em
formação. Desse modo, a criança é forçada a se desvincular de sua
identidade racial e cultural.

Os meios de comunicação, mais que a escola, sustentam o
racismo e a ideologia do branqueamento, veiculando imagens
estereotipadas de negros e negras.

A Mulher Negra

Entre tantos aspectos que envolvem a opressão da mulher,
destaca-se a violência racial, que coloca a mulher negra na mira dos
programas de controle da natalidade, por via da esterilização sumária e da
experimentação de drogas anticoncepcionais. A sociedade, que louva a
maternidade como realização máxima da mulher, cria mecanismos para
restringir o direito à maternidade da mulher negra. Isso ocorre porque a
sociedade é estimulada a querer ser branca e é levada a considerar que a
miséria é fruto da incapacidade dos grupos que nela vivem.

O tamanho da população de um pais é, freqüentemente, fruto de
políticas governamentais, que tanto podem agir para sua expansão como
para sua redução, a depender, inclusive, dos interesses ligados à
acumulação econômica. Assim, a esterilização sumária e maciça, como
única solução para as mulheres negras que não podem sustentar seus
filhos, é gratuitamente oferecida em todos os cantos do Brasil. Essa
prática caracteriza um lento processo de extermínio da população negra
brasileira, que já vem decrescendo por efeito da miscigenação, das altas
taxas de mortalidade infantil, das mortes provocadas pelos métodos
rudimentares de aborto nas situações de gravidez indesejada e do
extermínio sumário de crianças e adolescentes. Os direitos reprodutivos
das mulheres negras são, fundamentalmente, direitos humanos.

Conclusão

Finalmente, diante da realidade da população negra, da situação
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de violência contra homens, mulheres, crianças e adolescentes negros,
nós, do Movimento Negro Brasileiro, queremos exigir que os Governos
Federal, Estaduais e Municipais tenham a coragem e a vontade política
necessárias para implementar urgentemente as propostas e medidas,
mesmo que paliativas, contidas no Programa Nacional de Direitos
Humanos. Queremos evidenciar que ele é fruto do frio assassinato de
Mário José Josimo pelo aparelho policial do Estado na Favela Naval em
Diadema e que essa tragédia corrobora a nossa tese de que a violência
policial é o terror cotidiano do povo negro no Brasil.

E, mais ainda, mesmo que o conjunto das medidas do PNDH vá
ao encontro de nossas reivindicações no sentido de estabelecer uma
cultura pelos direitos humanos na sociedade brasileira, queremos
reafirmar nossos propósitos e exigências, a seguir:

1 - o direito â vida é inalienável. Pelo fim da mortalidade infantil; 2
- pelo fim da prática da pena de morte no Brasil; 3 - pelo fim da violência
policial; 4 - pelo fim da impunidade. Punição aos mandantes e aos
executores das chacinas cometidas nos últimos tempos; 5 - que os crimes
de policiais militares sejam julgados pela justiça comum. Revisão do
Projeto de Lei do Deputado Hélio Bicudo; 6 - ampliação da legislação anti-
racista de forma a contemplar todas as situações em que o racismo e a
discriminação racial se manifestem; 7 - tipificação da conduta
discriminatória no Código Penal; 8 - viabilização de banco de dados
referente a processos criminais, de modo que se possa assegurar
tratamento estatístico ao quesito cor e melhor conhecimento dos
diferentes aspectos da desigualdade no acesso à justiça. Auditoria nas
fichas dos acusados de crimes que aguardam vagas nas cadeias; 9 -
adoção das disciplinas Direitos Humanos e Cidadania, com ênfase nos
aspectos de raça e gênero, nos cursos de formação de policiais civis e
militares; 10 - punição exemplar dos crimes de extermínio de crianças e
adolescentes e de tortura a presos comuns; 11 - controle e punição rígida
das agências de turismo que exploram, direta ou indiretamente, a
prostituição, especialmente a infantil; 12 - liberdade de organização,
informação e expressão dentro das prisões; 13 - liberdade sexual para os
presos; 14 - alfabetzação e formação profissional dentro das prisões; 15 -
revisão dos processos e das penas de todos os presos comuns e adoção
de punições alternativas considerando a gravidade da infração; 16 - por
melhores condições carcerárias; 17 - por prisões abertas e efetiva
reintegração social dos presidiários; 18 - democratização dos meios de
comunicação. Pela garantia dos avanços contidos na lei da imprensa;
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revisão da lei de concessões; legalização dos canais de rádio e TV
comunitários; 19- que a tortura seja considerada crime hediondo e de lesa
humanidade: 20 - pelo fim da esterilização das mulheres, principalmente
as negras; 21 - pela efetiva implantação, no plano social, dos direitos
estabelecidos pela Constituição (habitação, saúde, educação, segurança
pública, salário digno, etc.); 22 - que todos os grandes projetos dos
Governos Federal, Estaduais e Municipais ouçam a opinião da população
envolvida e que sofrerá as conseqüências e os impactos de tais projetos;
23 - pelo direito e pela garantia de uma efetiva cidadania; 24 - pela
implantação, nos Legislativos Estaduais, de CPls que apurem os crimes
raciais e de extermínio; 25- pela absorção, nos meios de comunicação, da
população afro-brasileira; 26 - pelo fim de todas as formas de tortura,
principalmente a institucionalizada.

Eu gostaria de finalizar lembrando que de nada adianta existir um
programa nacional de direitos humanos enquanto continuar a política de
privatização, como a da Vale, o desemprego, o recuo a todas as garantias
trabalhistas duramente conquistadas na Constituição de 1988. Muito
obrigada. Boa tarde.

Palavras da Sra. Neusa Santos

Sr. Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais da Assembléia Legislativa, demais Deputados
presentes, senhoras e senhores membros da Mesa, em especial,
cumprimento todas as mulheres e todos os homens que aqui se
encontram, militantes de organismos governamentais ou não
governamentais na luta pelos direitos dos excluídos de toda sorte.
Fizemos um documento que se encontra registrado no Ciclo de Debates
Direitos Humanos. Sugiro que vocês o leiam, uma vez que prefiro
comentar sobre a proposta que estamos apresentando a fazer a leitura.

Sr. Presidente, eu gostaria de iniciar dizendo que nós, do
Conselho Municipal de Direitos da Mulher, temos sido testemunhas dos
esforços desta Casa, em especial do Deputado João Leite, que abriu esta
sessão com uma avaliação muito correta e adequada da realidade que
vivem os excluídos no País, quando toma como exemplo o tratamento à
população indígena. Em que pese a todos esses esforços, gostaria de
iniciar fazendo uma observação deste nosso dia de debate. Hoje pela
manhã o tema foi a avaliação do Programa Nacional de Direitos
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Humanos. O da tarde é a apresentação dos relatórios. Não por acaso, a
Mesa da manhã era representada exclusivamente por homens, porque era
uma avaliação, uma discussão de concepção. A Mesa da tarde é
representada quase que exclusivamente por mulheres, porque é o fruto do
trabalho, são os relatórios produzidos. Aqui nesta Casa está inscrita a
discriminação de gênero. Ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da
realidade. Não estou fazendo uma crítica à Comissão propriamente dita,
mas estou afirmando que se discutem políticas de direitos humanos
especialmente na questão de gênero, mas, na hora da fala, da elaboração
da concepção, nós, mulheres, estamos fora da cena. Por quê? Porque
estamos fora da cena do poder. Nesta Casa, um outro exemplo, são 77
parlamentares, apenas 3 mulheres.

A realidade que vivemos aqui hoje é a do Brasil. Qualquer
discussão de programa nacional de direitos humanos tem que passar pela
cultura de gênero, pela incorporação do termo gênero em todas as ações.
Então, essa é a nossa primeira afirmação.

Gostaria de levantar uma segunda questão, que me preocupa
muito. Percebemos aqui hoje a seriedade e o esforço dos expositores para
discutir e elaborar esse tema, por isso temos que discutir com precisão,
profundidade, principalmente nós que aqui estamos, uma minoria da
sociedade que persiste em dizer que mulher tem direitos, que negro tem
direitos, que portador de deficiência tem direitos, que homossexual tem
direitos, que portador de deficiência mental tem direitos, enfim, que todos
os excluídos têm direitos.

Não podemos discutir direitos humanos, isso foi falado hoje, pela
manhã, sem fazer uma análise mais global da política de desenvolvimento
econômico do Pais. Não podemos discutir direitos humanos enquanto
esse Governo promove demissão em massa, em nível dos organismos do
Estado e é conivente com uma política de, a cada dia, tirarem-se milhares
e milhares de operários do mercado de trabalho, sem perspectiva de
retomo. E muito difícil discutir direitos humanos numa sociedade onde
milhares e milhares de homens e mulheres não têm acesso a condições
mínimas de sobrevivência, como, por exemplo, moradia. Se não fizermos
urna discussão da política estrutural do Governo em curso, especialmente
das conseqüências perversas do neoliberalismo na vida da população
pobre deste Pais, acredito que qualquer discussão em termos de direitos
humanos está comprometida.
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Mas, ainda assim, discutimos políticas compensatórias. Hoje,

quaisquer programas, em nível nacional, de garantia de direitos humanos,
certamente serão de políticas compensatórias. Esse é o primeiro ponto
que queria marcar. Com essa compreensão é que nós, do Conselho
Municipal da Mulher, travamos esse debate sobre direitos humanos.
Estamos trabalhando com políticas compensatórias. É necessário
enfrentarmos esse modelo perverso, neoliberal, para discutir de fato, de
direito. Vivemos um regime de exceção, e hoje a política federal promove
a exceção de milhares e milhares de brasileiros. Segundo essa linha,
gostaria de discutir um pouco sobre a situação das mulheres e as nossas
propostas. O primeiro ponto é que, certamente, neste século, o direito da
mulher deu um salto de qualidade expressivo. Não à toa, alguns autores
consideram que um dos movimentos que vêm causando revolução
cultural na maior parte da humanidade é, certamente, o movimento das
mulheres. Por que é um movimento que hoje se diferencia? As duas
últimas conferências - a do Cairo, que tratou da discussão sobre,
populações, muito bem trabalhada nos textos dos companheiros que
estudam a questão racial, população não tem que ser meramente um
desejo do Governo de controlar ou não, tem que passar pelo crivo do
controle da sociedade civil, sobre a política que queremos ver
implementada; depois, a 4a Conferência Internacional da Mulher, na
China, em 1995. E qual foi o nosso salto de qualidade? O primeiro ponto é
que conseguimos sinalizar para a humanidade o poder de mobilização
globalizada das mulheres.

Hoje, a discussão da questão do gênero passa por bandeiras e
reivindicações que unificam as mulheres do mundo inteiro, porque nós, a
metade do planeta e responsáveis por trazer a outra metade ao planeta,
sofremos exclusão e violência porque somos mulheres. A violência contra
nós é constatada por dados e estudos. Isso não é "achismo nem
futurologia, mas baseado em estudos. A violência contra a mulher
perpassa as classes sociais, as religiões e culturas. Isso possibilitou que
trabalhássemos com uma bandeira comum. E nos preocupa muito, porque
um dos pontos debatidos em 1995, na China, foi o de que toda violação
aos direitos da mulher constitui violação aos direitos humanos. Pasmem,
mas a violação aos direitos da mulher não era considerada violação aos
direitos humanos.

Neste momento, temos que tomar muito cuidado porque o
programa nacional do Governo me parece muito mais um apelo em nível
internacional - e isso foi levantado hoje, de manhã pelo Deputado Federal
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Nilmázio Miranda - do que um desejo propriamente dito de se implementar
um programa de direitos humanos. Sabemos que, hoje, um dos
parâmetros para se medir o desenvolvimento econômico dos países é o
grau de respeito aos direitos humanos. Essa, inclusive, é uma exigência
para se conseguir financiamento, para se abrir carteira de crédito, para se
ter assento na ONU, etc. Acredito que o Governo esteja trabalhando nessa
linha muito mais numa política de maquiagem em nível internacional do
que, propriamente, um desejo real de estar implementando uma política
de direitos humanos. Naturalmente, compete a nós, militantes desse setor,
fazer com que, de fato, essas políticas se tomem realidade.

Então, para nós, mulheres, alguns pontos são importantes.
Primeiro, que os nossos direitos, hoje, sejam considerados direitos
humanos no Brasil. Para isso, é fundamental termos políticas públicas de
eliminação da discriminação de gênero e consolidação da plena cidadania
das mulheres. De que forma isso deve ser feito? O Governo brasileiro é
signatário na plataforma que foi elaborada em decorrência da conferência
mundial de 1995. Já estamos há um ano e oito meses da conferência e a
32 meses do terceiro milênio, mas, efetivamente, o Governo Federal não
teve nenhuma ação concreta - naturalmente, no papel, teve várias - de
implantação da plataforma elaborada nessa conferência. Então, para nós,
o primeiro ponto fundamental é a implantação dessa plataforma, que,
certamente, garantirá o início da construção de uma sociedade com
eqüidade de gênero.

Outro ponto da conferência que destacaria como importante é o
combate à "ferninilização" da pobreza. Hoje, no Brasil, há um contingente
de milhões de deserdados, famintos, miseráveis, sem acesso à sociedade,
à habitação, e não podemos nos esquecer de que 25% dos lares são
chefiados por mulheres e são os mais pobres e mais fragilizados. Então, é
necessário que haja políticas de combate à "feminilização° da pobreza.
Quais são essas políticas? Apoiar os Governos municipais e estaduais em
programas de geração de emprego e renda; capacitação das mulheres
para o mercado de trabalho, porque somos a mão-de-obra menos
qualificada; estudo e pesquisa. E necessário que se faça, no Brasil, com
urgência, um mapearnento da pobreza, quem são os pobres, onde estão,
qual o sexo e a cor.

Outro ponto importante é a implantação, no País, de um programa
de assistência integral à saúde da mulher. Acabamos de fazer uma
pesquisa e pudemos constatar que o Brasil é recordista em mortalidade
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materna, sendo Belo Horizonte uma das cidades onde esse índice é mais
alto. Então, é necessário que haja, com urgência, em nível de SUS,
políticas de assistência integral â saúde da mulher. Chegou-se a
patamares intoleráveis. Hoje já não é possível que mulheres morram ao
dar à luz, de câncer de mama, de câncer de útero, o que tem acontecido
em nosso cotidiano.

Na área de educação, é fundamental, primeiro, um programa de
alfabetização das mulheres adultas. Muitas estão impossibilitadas de ter
acesso a qualquer tipo de informação porque não sabem ler nem
escrever. Essas já estão fora do mercado de trabalho, e muitas delas são
chefes de família e a sustentam com trabalho temporário.

São importantes os temas relativos ã eqüidade de gênero na
grade curricular, porque isso poderá criar uma nova cultura. É necessário
e fundamental que tenhamos um programa de combate à violência.
Gostaria até de fazer uma observação: quando falamos em violência,
sentimos que a nossa situação é muito diferente da dos homens.
Naturalmente, somos ambos herdeiros de culturas diferentes. Entretanto,
isso não pode implicar direitos diferenciados. Daí a violência que pesa
sobre os homens pobres e as mulheres de todas as classes sociais.

Recentemente, ouvimos de uma advogada, quando defendíamos
uma menina de 19 anos que assassinara o pai - ela era violentada por ele
desde os 3 anos -, que, até certo ponto, podemos correr da violência nas
ruas, mas da violência doméstica não há como fugir. Ela faz parte do
nosso cotidiano. E para casa que vamos todos os dias. Assim, a violência
doméstica é de uma crueldade e de uma perversidade que compromete,
inclusive, o desenvolvimento saudável da sociedade humana. Essa
violência é cometida pelo pai, pelo padrasto, pelo parente. E necessário,
portanto, que tenhamos um programa de combate à violência doméstica
para combater, em especial, o incesto e o estupro contra as meninas. Para
isso, é necessário que tenhamos, primeiro, um sistema de proteção às
mulheres vítimas de violência. E necessário que tenhamos casas-abrigo
no Pais inteiro. Temos uma em Belo Horizonte, em fase de implantação.
A coordenadora é a Márcia de Cássia Benilda. E necessário que tenhamos
essas casas-abrigo para receber as mulheres vítimas de violência para
que possam ter protegida sua integridade física. Em nível estadual, é
necessário que -criemos programas de atendimento jurídico às mulheres
vítimas de violência. E fundamental a criação de delegacias
especializadas em crimes contra as mulheres e que o grupo que for
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trabalhar nessas delegacias tenha formação sobre a perspectiva de
gênero. É fundamental, também, a reformulação do Código Penal. O
acesso ao poder é outro ponto importantíssimo para nós. Quando fiz o
paralelo desta Casa Legislativa, Deputado João Leite, lembrei-me de que,
apesar de o Legislativo elaborar as leis que irão definir e regular as
relações sociais e o Executivo ter que segui-Ias, estamos vendo o
contrário. Estamos vivendo um momento muito atípico no Brasil. Temos
um Executivo que faz mais leis do que o Legislativo, com a corroboração
deste. É uma democracia entre aspas. Os ditadores devem morrer de
inveja de um Congresso eleito diretamente que hoje confirma e afirma que
o Executivo tomou para si o papel de legislar. Mas é fundamental que
tenhamos, no Legislativo, a presença da mulher. A lei precisa ser feita sob
a ótica masculina e sob a ótica feminina. A lei é construída sob a lógica, a
ética e inscrição masculina. Então, é necessário rediscutir a participação
da mulher nas esferas de poder.

Por fim, é fundamental que façamos uma revisão urgente dos
meios de comunicação: primeiro, a democratização, que já foi discutida;
segundo, fica para nossa análise - certamente aqui existem mulheres e
homens que têm filhos e filhas - e, sem receio de cometer erros, posso
dizer que as cinco últimas novelas da "Globo", por exemplo, no horário
nobre, foram eficientes em exibir cenas de mulheres espancadas no
âmbito familiar. E essas cenas foram tidas corriqueiras, como um
problema entre a mulher e seu parceiro. Então, a violência contra a
mulher é estimulada, pactuada e institucionalizada, especialmente pelos
meios de comunicação. É fundamental que se faça uma revisão da
imagem que está sendo veiculada sobre as mulheres.

Essas são as contribuições que tínhamos para dar. Sabemos que
é necessário percorrer caminhos tortuosos para garantir os direitos das
mulheres, dos homens, das crianças e de todos os seres humanos.
Gostaria de terminar dizendo que, na quase Capital das Américas, Belo
Horizonte, temos uma escola de defesa dos direitos humanos, que é um
modelo para o País inteiro e foi iniciada por nossa mestra, D. Helena
Greco.

Palavras da Sra. Maria Isabel Ramos da Siqueira

Exmo. Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais; dignos componentes da Mesa, senhoras e
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senhores, peço licença para começar a minha intervenção falando de dois
assuntos em primeiro lugar. Primeiro, fazendo uma denúncia sobre a
situação em que se encontra o Conselho Estadual da Mulher de Minas
Gerais, uma denúncia do descaso do Governo Estadual com a situação do
Conselho, que vem, há oito anos, sendo dirigido por uma pessoa e um
grupo de funcionários. No dia 813196 fomos eleitas - a Diretoria Executiva
do Conselho e o Conselho Pleno -, sem, entretanto, tomarmos posse nos
cargos da diretoria executiva. O Conselho não tem o mínimo apoio
necessário à sua infra-estrutura, à sua organização, à sua proposta de
trabalho de ser assessor do Governo de Minas Gerais, não tem o mínimo
apoio da Secretaria à qual é hierarquicamente subordinado, que é a
Secretaria de Trabalho e Ação Social.

Em segundo lugar, gostaria de começar citando, como dístico da
minha intervenção, uma tala de um artigo da Marta Suplicy, de ontem, na
"Folha de S. Paulo", quando ela está comentando e tentando entender o
caso do assassinato do índio pataxó. No decorrer do artigo, ela fala esta
frase: "Quando os direitos humanos só valem para alguns, todos corremos
riscos."

E a terceira lembrança, antes de começar exatamente a minha
intervenção, quem dizer que o Conselho Estadual da Mulher entende a
luta da mulher, no como uma luta excluída da luta comum da sociedade,
mas sim como a luta que incorpora outras lutas, numa tentativa de buscar
uma vida melhor para todos, numa tentativa de aplicar a questão dos
direitos humanos a todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, dentro dessa
luta, compreendemos que a luta primeira é por uma vida melhor para
todos, com educação para todos, com saúde para todos, com moradia e
com comida. Esse é o entendimento que temos da participação da mulher
na luta geral por uma vida melhor para todos.

Começamos citando um preâmbulo que veio impresso no
Programa Nacional de Direitos Humanos, na pág. 12, e que faz parte da
introdução: "Numa sociedade ainda injusta como é a do Brasil, com
graves desigualdades de renda, promover os direitos humanos toma-se
mais factível se o equacionamento dos problemas estruturais, como
aqueles provocados pelo desemprego, pela fome, pelas dificuldades do
acesso à terra, à saúde, à educação, concentração de renda, for objeto de
políticas governamentais".

A Neusa Santos, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
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da Mulher, que me precedeu na fala, já colocou o que foi conquistado em
um sumário da nossa audiência do dia 17 de abril. Eu queria apenas
sugerir uma nova formulação, mas o conteúdo é o mesmo. Gostaríamos
de ler a nossa proposta: (- Lê:)

"O Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais, em sua
avaliação do Programa de Direitos Humanos, no que toca à questão da
mulher, considera:

1 - A proposta de haver um programa nacional para se divulgarem
os direitos humanos toma-se uma iniciativa positiva do Governo brasileiro
na medida em que aponta o caminho da proteção e aplicação imediata
desses mesmos direitos.

2 - Tendo sido lançado em 13 de maio de 1996, o programa
demorou exageradamente a chegar ao Estado de Minas. Apenas há 20
dias tomamos conhecimento desse programa. A divulgação, portanto,
compromete em parte, a discussão dos temas e a conseqüente
elaboração de propostas.

3 - O Conselho da Mulher considera que, fruto de muita luta
organizada, as indicações das mulheres estão contempladas - em grande
parte - nas leis existentes: Constituição Federal, Constituição Estadual e
Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte.

4 - Imprescindível para nós, agora, é a transposição desses
direitos, já conquistados, para o dia-a-dia das mulheres, para a vida
cotidiana das mulheres. A urgência é para que sejam estabelecidas ações
práticas, medidas concretas para a implantação desses direitos.

5- O Programa Nacional dos Direitos Humanos estabelece, para a
sua exeqüibilidade, mecanismos de curto, médio e longo prazo. A nosso
ver, cabe a proposta de um prazo emergencial para a aplicabilidade dos
mesmos direitos".

Além do que a Neusinha colocou, gostaria de ressaltar que o
Brasil, na IV Conferência de Pequim, na pessoa da Primeira-Dama, D.
Ruth Cardoso, foi signatário sem reservas. Isso significa dizer que o Brasil
acorda com todas as decisões ali explicitadas. O Governo mineiro, em
1996, assinou também, publicamente, um protocolo de intenção, inclusive
com a presença do Ministro Nélson Jobim, de cumprimento das
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determinações da Plataforma de Pequim. E até hoje o Conselho Estadual
da Mulher está sem direção.

O que queremos dos governos é que reconheçam e assumam
como uma luta sua a aplicação desses acordos internacionais, dessas
plataformas de ações, do que foi decidido nas convenções, principalmente
na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
da Mulher, assinada em 1963, no Governo Figueiredo, e não cumprida até
hoje.

Para nós, medidas práticas, das quais falamos ainda há pouco,
significam o reforço às instituições já implantadas e a possibilidade de
serem criadas mais à medida em que a sociedade civil organizada for
reivindicando. Então, o que já existe de apoio à mulher? É o Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, o Conselho Estadual da Mulher em
Minas, o Conselho dos Direitos da Mulher, no Município de Belo Horizonte,
os conselhos do interior de Minas e as delegacias especializadas em
crimes contra a mulher. Reivindicamos a criação da casa-abrigo há muito
tempo. A casa-abrigo ainda não pode receber mulheres submetidas a
violência, por falta de infra-estrutura.

Implantação do PAISM - Programa de Assistência Integral à
Saúde da Mulher. Para nós, esse programa é fundamental. Ele foi
concebido no Governo Sarney e assessorado por um conjunto de
mulheres e de organizações feministas. Então, é um programa avançado
sobre a situação da saúde da mulher. Gostaríamos que esse programa
fosse implementado.

Elaboração de programas de geração de renda e de melhor
qualificação da mulher. A Neusinha, em sua fala, abordou os programas
de atendimento e alfabetização da mulher adulta. Muitas mulheres
chegam à idade adulta sem ter oportunidade de estudar, porque ficaram
dentro de casa cuidando das tarefas do lar. Nada mais justo que
reconheçamos isso e criemos programas alternativos para a alfabetização
da mulher.

A mulher precisa de uma melhor qualificação, para sobreviver e
cuidar de seus filhos. É crescente a chefia da família nas mãos da mulher.

Com relação às delegacias especializadas de crimes contra a
mulher, é importante a criação delas, mas não é só criá-las no papel. 0
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Programa Nacional de Defesa dos Direitos Humanos também não é para
ficar no papel. Queremos medidas práticas e concretas. A delegacia de
Belo Horizonte, por exemplo, funciona num espaço único e sem plantão
de 24 horas. Muitas vezes a mulher fica perdida, porque a agressão
ocorreu no fim de semana, e ela não tem para onde se dirigir nem apoio
algum para buscar, por falta de um plantão de 24 horas na delegacia.
Conquistamos, há pouco tempo, a promessa do Governador Eduardo
Azeredo da implantação desse plantão na delegacia de Belo Horizonte.
Queremos que ela funcione com todas as condições, com toda a infra-
estrutura, com todo o corpo da delegacia, psicólogos, assistentes sociais,
delegadas mulheres de plantão e plantões nos finais de semana.

A mulher no poder. Entendemos que a intervenção da mulher no
papel político da sociedade vai se dar à medida que essa mesma mulher
tomar consciência da sua subalternidade e da sua inserção na vida sócio-
econômica do País. Isso não acontecerá se continuarmos com escolas e
livros didáticos tão discriminatórios e racistas, como os que temos ainda
neste final de século.

Em resumo, essas são as nossas solicitações e a nossa
contribuição para a revisão desse Programa Nacional dos Direitos
Humanos. Obrigada.

Palavras do Sr. Marcus Fucks

Exmo. Sr. Deputado João Leite, Presidente da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais da Assembléia Legislativa, colegas da
Mesa, amigos da plenária, a Constituição de 1988, no seu art. 227, e a Lei
n° 8.069, de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente,
colocaram como princípios para atendimento à criança e ao adolescente,
como princípios relativos aos direitos da criança e do adolescente, que a
criança e o adolescente sejam prioridade absoluta, que sejam
considerados sujeitos de direitos e também vistos e entendidos como
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Isso, no texto do art.
227 da Constituição Federal e no texto do Estatuto da Criança e do
Adolescente, soa de uma forma muito bonita, mas, na prática, não temos
conseguido ver ações que viabilizem esses princípios. Por que não
estamos vendo isso? Porque os elementos fundamentais para garantir que
essas ações, propostas no Plano Nacional de Direitos Humanos, sejam
viabilizadas são os Conselhos Municipais, os Conselhos Estaduais e o
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Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. ÊEmbora já
estejamos a mais de seis anos da edição do referido Estatuto, esses
Conselhos ainda não conseguiram atuar conforme a legislação prevê, ou
seja, como deliberadores e controladores das ações relativas à criança e
ao adolescente em todos os níveis. Também temos muito poucos
Conselhos instalados, e os instalados ainda têm muito pouca visibilidade.
Se pegarmos o texto do mencionado Plano, vamos ver que a primeira
ação, não que seja a mais importante, mas a que aparece em primeiro
lugar é o apoio ao funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Mais abaixo, temos outra proposta, que é a de
se incentivar a criação dos Conselhos dos Direitos, dos Conselhos
Tutelares e dos Fundos para a Infância e a Adolescência. Aí, entendemos
que incentivar é muito pouco: é preciso dar retaguarda, é preciso haver
mobilização social para que os Conselhos existam. Em Minas Gerais, dos
853 municípios, temos em tomo de 200, apenas, com Conselhos
Municipais. Desses 200, muitos deles funcionam de uma forma muito
precária. Por quê? Porque há muitos municípios no Estado - e em nível
estadual nós também, de momentos em momentos, corremos esse risco -
onde há um esvaziamento do Conselho, já que ele é paritário, ou seja,
metade dos integrantes é da sociedade civil e metade, do poder público.
Então, nem sempre conseguimos deliberar sobre o atendimento à criança
e ao adolescente, e, quando conseguimos, muitas vezes, as pessoas que
representam os órgãos do poder público não têm condições de tomar
decisão nem de assegurar que a decisão tomada seja, de fato,
implementada. Então, ficamos, muitas vezes, em debates, em discussões,
com poucas ações efetivas. Outra dificuldade que há em muitos
municípios mineiros, no Brasil inteiro e no Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente é que ele se encontra subordinado à
Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente. O fato de ser subordinado, logicamente, inviabiliza o próprio
papel dele, que é o de órgão máximo na de deliberação e de no controle
das ações relativas à criança e ao adolescente. Vamos, inclusive, nos
próximos meses, propor a esta Casa uma modificação na lei que fundiu as
Secretarias do Trabalho e Ação Social e da Criança e do Adolescente,
para que o Conselho ocupe o lugar que lhe é de direito, e não, o de
subordinação.

Outra dificuldade para os Conselhos dos Direitos funcionarem de
fato é que há um desconhecimento e, muitas vezes, até um desrespeito
ao Fundo para a Infância e a Adolescência. Cada Conselho tem a ele
vinculado um fundo para a infância e a adolescência. Esse é o órgão que
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deveria coordenar todos os recursos a serem aplicados no atendimento à
criança e ao adolescente. O Conselho Estadual, com o seu Fundo para a
Infância e a Adolescência, para ações no âmbito do Estado; •o Fundo
Nacional, para ações no âmbito nacional; o Fundo Municipal, para ações
no âmbito do município; enfim, cada um no seu nível.

Por que desconhecimento e desrespeito? Porque, no plano para
1997, temos apenas uma rubrica no orçamento do Estado. Não temos
recursos. Quando precisamos de recursos financeiros, muitas vezes
dependemos mais de campanhas de arrecadação de fundos - que nós,
enquanto diretoria do Conselho, tentamos mobilizar - que de recursos
públicos do orçamento do Estado. Fica muito difícil termos o Conselho
atuando dentro da sua função de delegador, de controlador das ações
relativas à criança e ao adolescente no Estado de Minas Gerais, em todos
os níveis, se não há recursos para viabilizar aquilo que é fundamental.

O Estatuto previu um órgão, que é o Conselho Tutelar, que, se
implementado nos municípios, com certeza daria uma outra cara às
estruturas de atendimento à criança e ao adolescente. Mas em poucos
municípios temos os Conselhos Tutelares funcionando tal como deveriam,
sendo reconhecidos pelo poder público local e tendo retaguarda para
atendimento dos casos que identificam. Sem infra-estrutura física e
financeira para desenvolver suas ações, fica muito difícil viabilizarmos o
que o Plano Nacional de Direitos Humanos coloca como ação primeira: o
pleno funcionamento dos Conselhos dos Direitos, dos Conselhos Tutelares
e dos Fundos para a Infância e a Adolescência.

Aquilo que conseguimos fazer nessa área, com certeza, não
dependeu do Plano, lamentavelmente, mas do esforço do Conselho
Estadual, dos Conselhos Municipais, do CONANDA, no plano nacional,
das organizações que dão atendimento direto às crianças e aos
adolescentes, até porque, como disse o Deputado Federal Nilmário
Miranda, o grupo de monitoramento do Plano até hoje nem se reuniu para
dar o encaminhamento para a viabilização das ações.

Outra dificuldade que temos em relação ao Plano é que nele está
colocada a necessidade de propormos legislação que incentive a
eliminação do trabalho infantil. Temos também o apoio ao Fórum Nacional
de Erradicação do Trabalho Infantil. São ações que, no papel, estão
colocadas de forma muito interessante, mas que, na prática, têm inclusive
um caminhar contrário ao que está escrito. Digo isso porque, se estou bem
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certo, há três Estados da União que têm a Seção de Proteção ao Trabalho
do menor - ainda se chama assim - ligada às Delegacias Regionais do
Trabalho desses Estados, que são Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São
Paulo.

O Ministério do Trabalho, em ato dos últimos dias, está propondo
a extinção da Seção de Proteção do Trabalho do Menor. No Plano, temos
as propostas de apoiar a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao
trabalho do adolescente, mas, concretamente, as ações que estão sendo
apresentadas vêm no sentido contrário.

Outra demanda que nos chega a toda hora e que consta no Plano
Nacional de Direitos Humanos é o atendimento ao adolescente infrator. Se
perguntarmos nas ruas de Belo Horizonte qual é o maior problema que as
pessoas identificam na cidade, certamente vai estar colocada a situação
do adolescente infrator. Nos últimos dias, foi grande a boataria em tomo
da "varrição" - foi esse o termo usado por vários órgãos de comunicação -
dos meninos infratores das mas de Belo Horizonte, por estar se
aproximando a data do Encontro das Américas. O Conselho Estadual,
desde a sua instalação, em 1991, vem sempre tratando dessa questão,
inclusive já moveu uma ação civil pública contra o Governo do Estado na
época do ex-Govemador Hélio Garcia, para que o atendimento ao infrator
tosse viabilizado. No ano passado, um grupo criado por decreto do
Governador elaborou um plano de atenção ao adolescente infrator. Desse
grupo o Conselho também faz parte. O Conselho Estadual estudou o
Plano e o aprovou. O Ministério da Justiça acenou com recursos para que
viabilizássemos a estrutura para o atendimento ao adolescente infrator,
em Minas Gerais. Vocês sabem que temos um centro de intemação
provisória para o adolescente infrator, no Bairro do Horto, e um centro de
intemação do adolescente, em Sete Lagoas - Centro Monsenhor Messias -

que funcionam, apesar de todos os esforços, muito mal, muito fora do
que o estatuto prevê. Dos R$4.000.000,00 orçados para esse plano,
tivemos, no final do ano passado, a liberação, pelo Ministério da Justiça,
de aproximadamente R$300.000,00, ou seja, menos de 10%, e esses
R$300.000,00 chegaram ao Fundo Penitenciário ao invés de darem
entrada no Fundo para a Criança e o Adolescente. Portanto, nem foram
liberados para o atendimento de alguma ação que se encontre no Plano
Estadual de Atendimento ao Adolescente Infrator.

Consta no Plano uma ação que diz respeito ao Programa Brasil:
Criança Cidadã. Esse Programa se origina do extinto Centro Brasileiro
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para a Infância e Adolescência - CBIA. Inicialmente, o Conselho Estadual
foi chamado para participar dos debates travados nesse Programa. Hoje, o
Conselho não é mais chamado, não tem acesso aos assuntos, os recursos
não passam, via fundo, para a infância e a adolescência, e as ações estão
sendo financiadas sem o respeito ao princípio da descentralização das
ações e dos recursos que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê.
Temos muito poucas ações que atendam ao que o Plano Nacional dos
Direitos Humanos estabelece como ações prioritárias e àquilo que o
próprio Conselho e o próprio Estatuto colocam como alternativas ao
atendimento à criança e ao adolescente. Além do que, temos muito
poucas ações de divulgação e informação da real situação de vida dessas
crianças e adolescentes de Belo Horizonte, de Minas e do Brasil. As ações
que temos de divulgação são sempre, também, ao inverso. Hoje, se
perguntarmos a qualquer pessoa mal informada, ela dirá que é o Estatuto
da Criança e do Adolescente que permite aos adolescentes cometerem
crimes, atos infracionais. Quando as pessoas dizem isso, respondo
dizendo-lhes que deveriam ler, pelo menos, os artigos que tratam do
adolescente infrator porque temos sete medidas socioeducativas que
podem ser aplicadas aos adolescentes infratores. Como em Minas Gerais
temos um centro de intemação provisória e não temos aplicação, não
temos muitas ações relativas às outras medidas socloeducativas, não
temos divulgação pelos meios de comunicação, e os próprios Conselhos
Municipais Tutelares não conseguem dar visibilidade ao seu papel, fica
difícil mudarmos a compreensão da própria sociedade. Acreditamos que
há possibilidade de isso acontecer, por meio de um processo que se inicia
amanhã, a E Conferência Regional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em Montes Claros. Teremos mais 17 conferências até o
inicio de junho e, no final, do dia 25 ao 28, vamos ter a Conferência
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai reunir os
dados das conferências regionais. Com esse processo, pretendemos dar
um pouco mais de visibilidade à real necessidade, à real situação de vida
das crianças e dos adolescentes de Minas Gerais,

O que tem sido debatido não é a realidade dos fatos, até porque a
lei avançou no que diz respeito a uma nova visão sobre a criança e o
adolescente, mas os três princípios - o da prioridade absoluta; o da criança
e do adolescente, sujeito e direitos; e o da criança e do adolescente em
condição peculiar de desenvolvimento - ainda estão mais presentes no
papel do que na prática. Obrigado.

Palavras da Sra. Rosana Bastos
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Exmo. Sr. Deputado João Leite, companheiros de Mesa, Srs.

Deputados presentes, companheiros portadores de deficiência presentes
aqui, 15 minutos não seriam suficientes para a nossa análise porque as
nossas questões não são isoladas. Somos, hoje, mulheres portadoras de
deficiência, negros portadores de deficiência, crianças e adolescentes
portadores de deficiência, desabrigados deficientes, sem-casas
deficientes, sem-terras deficientes, estrangeiros deficientes, refugiados
deficientes, etc., etc. Baseada no que conversamos e discutimos na
reunião preparatória para hoje, vou tentar dar a contribuição do
Movimento dos Portadores de Deficiência.

A partir de 1973, a ONU adotou o que se chamou de Declaração
dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. No texto da
declaração, na parte introdutória, segue-se uma série de verbos que
justificam a redação de uma carta específica com direitos dos deficientes.
São eles: tendo em mente o juramento feito pelos Estados membros da
ONU, reafirmando a fé nos direitos humanos, lembrando os princípios da
Declaração dos Direitos Humanos, considerando a necessidade de
prevenir incapacidades, etc. Deconidos 24 anos, estamos nós aqui, junto
aos diversos segmentos sociais, para discutir o que, no Brasil, chamou-se
de Programa Nacional de Direitos Humanos. Segundo o Ministério da
Justiça, esse plano tem o objetivo de eleger prioridades e apresentar
propostas de caráter administrativo para solucionar os possíveis
problemas que venham a impedir sua execução. Será que avançamos
nesses 24 anos? No que diz respeito a nós, portadores de deficiências,
consideramos que muito progredimos em nossas conquistas. A
Constituição de 1988 identificou nossos direitos civis e sociais e
estabeleceu várias garantias. Porém, como afirmou o Presidente
Fernando Henrique, no prefácio desse programa, nada do que foi feito foi
capaz de conter o desrespeito aos direitos humanos no Brasil. Leis
existem, aos montes. A luta incansável de entidades organizadas em todo
o Brasil, de pessoas isoladas e de legisladores combativos têm garantido
a existência dessas leis, mas, dando um tom mais poético ao tema, falta a
quem compete cumpri-Ias ver com olhos livres. Falta, no Brasil, que se
adquira o hábito de garantir o espaço para as nossas diferenças. E aí,
nesse contexto, deparamo-nos todos os dias com as prioridades
mencionadas pelo Sr. Ministro da Justiça, Nélson Jobim. Na página 34
desse programa estão relacionados cinco itens, as propostas de ações
governamentais, divididas em curto, médio e longo prazos. Quem
estabeleceu esses prazos? A mim, me parece que os prazos deveriam ser
estabelecidos pelas nossas necessidades, nesse caso, a situação é
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emergencial. Sinceramente, não vejo hoje nenhuma solução senão a
punição rígida, efetiva e legal à desobediência aos nossos direitos. Maria
Dolores da Cunha, titular da Coordenadoria de Apoio e Assistência à
Pessoa Deficiente, disse na reunião preparatória para esta audiência da
existência de um tripé básico para garantir os direitos fundamentais das
pessoas deficientes: acessibilidade, sociabilidade e trabalho.
Acessibilidade diz respeito à possibilidade de os portadores de deficiência
serem vistos em todos os locais e de existirem em todas as políticas
públicas, e aí transporte e educação são fundamentais. O Governo decidiu
acabar com a LBA, a quem ele delegou a responsabilidade de repasse das
verbas para manutenção das clínicas e das escolas especiais, que há
anos fazem o papel do Governo na garantia do ensino especial a quem
dele precisar. Sendo assim, milhares de cilanças deficientes mentais,
auditivas e visuais ficaram sem tratamento e educação, dois pontos
colocados como meta a ser alcançada a médio prazo no plano. Há
também preocupação com o transporte acessível. O Presidente da
BHTrans, Sr. Antônio Carlos Pereira, o Cartão, disse em entrevista à
imprensa na semana passada que considera luxo os deficientes exigirem
ônibus adaptados em nossa cidade, com tantas necessidades no
transporte coletivo da capital (médio prazo no plano nacional). Ação
cobrada para aplicação a médio prazo. A curto prazo, o Governo propõe
normas relativas ao acesso do portador de deficiência ao mercado de
trabalho. Em nível federal, a reserva de vagas não tem funcionado a
contento. Pelo menos em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem-se
cumprido a lei, mas há que se rever a questão onde o percentual
estabelecido vai de 10% a 20%. Sendo assim, opta-se sempre pelos 10%,
e aí, num total de, por exemplo, oito vagas, não teremos nenhuma, isso
quando não nos deparamos com os laudos médicos preconceituosos, que
impedem o candidato de tomar posse, mesmo depois de aprovado,
obrigando-o a acionar a justiça na luta pelo seu direito.

O Governo propõe ainda medidas que possibilitem o acesso das
pessoas portadoras de deficiência às informações e à comunicação. Mas a
maior emissora de TV do País recusa-se a traduzir os seus programas - e
mesmo os telejornais - para a linguagem de sinais, e todo o material desse
evento e o próprio plano - tenho certeza - não foi impresso em braile. Foi
preciso um empenho muito grande de nossa parte para que hoje
tivéssemos a presença de intérprete da linguagem de sinais, para que os
nossos companheiros com deficiência auditiva não ficassem alijados da
discussão.
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Lembramos ainda que de nada adianta sermos o segundo Pais a
elaborar um piano nacional de direitos humanos - como foi dito hoje de
manhã - se esse plano não contemplar todos os segmentos. A distância
entre o querer e o efetuar tem de ser diminuída. De nada adiantará ficar
aqui discutindo os nossos direitos, debatendo e elaborando formas de
cumpri-ias se não partir de cada um de nós a vontade de fazer cumprir. A
leis estão aí, e os nossos direitos estão garantidos pelas leis, mas há que
se cumprir o que está escrito. Esse verbo tem que ser aprendido e deve-
se ter o costume de pronunciá-lo e executá-lo a cada dia. Caso contrário,
tudo isso que está sendo feito aqui agora e o empenho da Comissão de
Garantias e Direitos Fundamentais terão sido em vão.

A longo prazo, o Governo se propõe a conceber sistemas de
informações, definindo bases de dados, legislação, etc. Há 17 anos somos
contados como 10% da população. O último senso se propos a nos
identificar em termos de números, mas nada foi concretizado nesse
sentido. Nada temos de sólido em nível de informação da legislação
existente, muito pouco se sabe. Propõe-se conceber sistemas a longo
prazo; mas que longa gestação essa!

Enquanto isso, continuaremos nos encontrando em debates como
este, que são importantíssimos para dar maior visibilidade ao processo de
garantia de cidadania plena a nós, portadores de deficiências. Hoje, como
proposta concreta ao plano, há que se garantir o seu cumprimento em
caráter emergencial e concreto e principalmente garantir a punição a sua
desobediência. Com esse objetivo, sugerimos uma auditoria constante,
feita por pessoas do Governo e da sociedade civil.

De nossa parte, continuaremos nosso trabalho e nossa luta pela
afirmação social e cotidiana de nossas diferenças. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Raquel Scarlatelli

Prezado Deputado João Leite, companheiros e companheiras
presentes na Mesa e no Plenário, pretendo falar um pouco sobre o tema
segurança pública. Gostaria de esclarecer que o relatório que vou expor é
fruto da intervenção dos companheiros convidados, Heloisa Greco, do
Grupo Tortura Nunca Mais de Minas Gerais, e Willian dos Santos, da
Pastoral dos Direitos Humanos. Além disso, foi um resgate da intervenção
de várias pessoas presentes neste dia, que contribuíram muito para o
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debate, para o levantamento de propostas. (- Lê:)

"A segurança pública é um direito de todos, e lutar por ela é um
exercício de cidadania. O que existe hoje não é segurança pública e sim
segurança do Estado e da propriedade privada. Se analisarmos os
acontecimentos na nossa sociedade, iremos verificar que as polícias têm
agido para defender os interesses do Estado e da propriedade privada
contra o povo.

Exemplos disso são as chacinas de Corumbiara, em Rondônia, e
de Eldorado dos Carajás, no Pará, para citar os problemas do campo. Na
cidade, as chacinas da Candelária e de Vigário Geral, no Rio de Janeiro; a
chacina do Taquaril, em Belo Horizonte; os crimes recentes em Diadema
e na Cidade de Deus; o assassinato do menor Wesley Pereira da Silva
pelo detetive Gladston Ferreira da Silva nas dependências da Delegacia
Distrital de Justinópolis, entre muitos outros casos.

Durante a discussão, foi lembrado que aumentou muito a violência
contra o povo, de modo geral, e especialmente contra os homossexuais,
com o assassinato de vários travestis em Belo Horizonte, crimes que,
embora denunciados, ainda continuam impunes, como todos os outros
citados anteriormente.

Ao mesmo tempo em que a violência aumenta, verifica-se
também a sua banalizarão, ou seja, a violência está tão presente no dia-a-
dia dos trabalhadores, dos moradores de vilas e favelas, do povo pobre
que parece que as pessoas já se acostumaram com ela e não se
indignam, como deveriam se indignar, diante de tantas atrocidades, tantos
atos de barbárie que temos visto ultimamente.

Nesse sentido, a denúncia das agressões e do assassinato em
Diadema foi importante porque permitiu a toda a sociedade maior
visibilidade dessa violência policial cotidiana. E aconteceu uma indignação
geral, seguida da exigência de medidas enérgicas contra a policia".

É claro que sabemos que aquilo acontece a toda hora, a todo
momento. Não foi novidade para ninguém. Mas aquilo, de certa forma,
chocou e criou uma indignação geral, seguida de medidas enérgicas
contra as polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro. A discussão sobre a
questão da violência policial cresceu e foi impossível uma conseqüência
imediata positiva, que é a tipificação do crime de tortura. Todos devem
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saber que o projeto de lei já estava tramitando no Congresso há vários
anos, defendido ardorosamente pelo Deputado Federal Hélio Bicudo e por
nosso companheiro de Minas Gerais Deputado Federal Nilmário Miranda.
Mas estava pura e simplesmente engavetado. Então, quando os
torturadores do passado eram punidos - o mesmo acontece com os do
presente -, eles eram indiciados por crimes de lesão corporal e não por
crimes de tortura, por mais bárbaras e evidentes que fossem essas
torturas.

Uma conseqüência positiva dessa denúncia foi a tipificação do
crime de tortura. A lei da tortura, que há anos se arrastava no Congresso,
foi uma vitória, embora apresente ainda algumas distorções na parte das
penalidades a serem impostas aos torturadores.

Quero deixar como exemplo o assassinato de um menor em
Justinópolis. A imprensa divulgou, pouco depois, que o policial assassino
seria o primeiro a ser enquadrado no crime de tortura. Mas, na verdade, a
imprensa também denunciou que ele seria enquadrado no crime de tortura
porque, se enquadrado no crime de assassinato, sua pena seria maior.
Vejam bem como uma questão tão importante, tão séria, fruto de luta de
tantos anos, pode ser manipulada nesse momento também. Foi uma
vitória muito grande. Isso foi uma conquista de todos os grupos, pessoas e
políticos que têm lutado contra a tortura no País, mas sempre se acha um
jeito de utilizar e distorcer essa questão.

A Polícia Civil apresenta as mesmas contradições que a Polícia
Militar. Já foi amplamente divulgado pela imprensa que setores da Polícia
Civil dirigem no Estado, particularmente em Belo Horizonte, o crime
organizado e os grupos de extermínio, sendo José Maria Cachimbinflo uni
exemplo claro desse envolvimento.

Quando eu e Caiafa fazíamos parte da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal, ela como Presidente, tivemos a
oportunidade de integrar a CPI das Bombas, no inicio de 1995. E essa
discussão foi levantada amplamente. Foi colocada pela imprensa, em
letras garrafais, de maneira detalhada, essa denúncia lembrada nesse dia,
nessa discussão, sobre o tema da segurança pública. Em conseqüência
disso, foi levantado que as precárias condições de trabalho e os baixos
salários que, de fato, recebem os policiais do Estado de Minas, tanto os
civis quanto os militares, não justificam o crime nem a violência policial,
que é diária, cotidiana, aumentando a cada dia.
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Outro problema é a cultura da impunidade. Na ditadura militar,

centenas de pessoas foram presas, torturadas e assassinadas. Os
torturadores, todos se lembram, ganharam anistia ampla, geral e irrestrita
e continuam impunes. Muitos deles estão ocupando cargos no serviço
público, e alguns ainda estão torturando presos comuns. Lembro-me muito
bem de que O. Helena Greco sempre falou uma coisa muito importante:
que era necessário lutar para acabar com o aparato repressivo, porque
nós derrubamos a ditadura, mas todo o aparato repressivo policial do
Estado está intacto.

São esses policiais que de fato continuam e promovem essa
violência. Mais recentemente, a CPI Carcerária da Assembléia Legislativa,
presidida pelo Deputado João Leite, com um bonito trabalho, denunciou,
numa ação surpresa para o DEOESP, a existência da "igrejinha. Um
nome até bastante sugestivo, para não dizer irônico. É uma sala onde são
torturados presos comuns no DEOESP. Por isso é importante o trabalho
feito pelos Deputados desta Casa - acompanhamos pela imprensa o
destaque dado à CPI, mas o Delegado responsável pelas torturas ali
cometidas continua exercendo suas funções normalmente.

Essa questão é grave. E a necessidade de denunciar e ficar atento
a esses fatos, para evitar a permanência e a continuidade do aparato
repressivo, foi muito destacada.

Há dois anos foi feita uma denúncia, na Câmara de Vereadores,
da existência de um torturador entre os funcionários da Secretaria de Meio
Ambiente. Um funcionário, hoje Assessor da Assembléia Legislativa do
Espírito Santo, barbaramente torturado aqui em Minas por essa pessoa,
veio de lá, trouxe a público o fato, denunciando-o, e, a partir dessa
denúncia, foi possível tirar essa pessoa que ocupava cargo importante
dentro da Secretaria, de Assessor do Secretário. Essa questão foi
levantada, registrei aqui e a considero, como todos, uma questão
importante de se levantar e trabalhar.

O Ministério Público, através da Promotoria de Direitos Humanos,
tem uma lista de mais de 600 policiais indiciados por atos de violência.
Esse é um trabalho feito por Promotores da área de direitos humanos,
trabalho muito importante que vem sendo realizado aqui em Belo
Horizonte e serve de exemplo para todo o País. Alguns policiais já foram
processados e condenados. Outros ainda serão indiciados, mas é
importante que esse trabalho tenha todo o apoio para sua continuação.
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A estratégia do projeto neoliberal é submeter o inimigo interno, ou
seja, os excluídos, que nada mais são que os sem-terras, os sem-casas,
os sem-empregos, os que vivem na fome e na miséria. Isso significa dizer
que esses excluídos são acossados pela crise, pela fome, pela miséria e
também são violentados pela policia, porque, como foi dito inicialmente,
não servem aos interesses da classe dominante. Percebe-se, portanto,
uma clara relação entre os problemas de segurança pública e a cilse
econômica em nosso Pais. Sempre me lembro de um intelectual brasileiro
que diz que, na verdade, o projeto neoliberal vai aprofundar a crise, cada
vez mais, piorando a vida das pessoas que vivem abaixo da linha da
pobreza e da miséria no País. E no momento em que essas pessoas se
organizam e vão às ruas e à luta, a polícia e o Estado mostram suas
verdadeiras faces. Mostram o seu caráter fascista e aumentam a
violência. É importante registrar esse dado, porque estamos vivendo esse
momento no Pais, e a iminência de essa violência aumentar é muito
grande. Ela é fato. Vimos aqui em Belo Horizonte as pessoas indo às mas
e recebendo pauladas e sendo presas. Isso tem tendência a crescer, mas
temos que repudiar e lutar contra esse tipo de violência.

Acho que, nesse sentido, a denúncia que foi feita hoje pelo
Deputado Nilmário Miranda é clara: tudo leva a crer que o Plano Nacional
de Direitos Humanos é feito para consumo externo. Nada foi totalmente
concretizado. Dos sete itens, apenas um foi parcialmente encaminhado
•durante esse tempo de existência do plano.

Vemos que a violência policial tem aumentado e a segurança
pública, na verdade, se tomou uma insegurança pública. Recentemente, a
imprensa divulgou uma charge muito interessante de uma pessoa,
assustada, sendo assaltada; quando ela se vira e vê o ladrão, fala: "Ainda
bem que é você, ladrão. Pensei que fosse a polícia". As pessoas se
perguntam quem vai protegê-las da polícia. Essa é uma questão
importante.

Rapidamente, também gostaria de concluir, em termos de
colocações, falando de uma denúncia muito séria, levantada pela
representante do Grupo Tortura Nunca Mais, que chegou às mãos do
grupo em Minas Gerais pelo mesmo grupo no Rio de Janeiro: a
participação de policiais militares brasileiros na Escola das Américas. Essa
escola foi fundada com o objetivo de formar torturadores, os quais têm
torturado e disseminado a violência não só no Brasil mas por toda a
América Latina. Certamente esses torturadores estão, agora, ocupando
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cargos e exercendo esse tipo de função contra o povo.

A partir desse entendimento, foram feitas as seguintes propostas:
a desmilitarização da Polícia Militar; a reformulação da Polícia Civil,
colocando-a sob controle da sociedade através de conselhos, ouvidorias e
movimentos sociais organizados; a necessidade urgente de se cobrar do
Governo do Estado o afastamento dos policiais indiciados por crimes e a
devida punição para aqueles que forem condenados - são os policiais que
o Ministério Público já está processando e aqueles que já foram
condenados -; a realizarão de um júri popular para o julgamento da
violência policial. Essa vai ser uma proposta do Grupo Tortura Nunca Mais
de Minas Gerais, a exemplo do que já foi feito em relação aos massacres
de Corumbiara e de Eldorado dos Carajás e sobre a questão carcerária
também.

Foi definida a não-criação das polícias comunitárias, na medida
em que elas podem representar o primeiro passo para a privatização da
policia, o que é totalmente negativo; equipar as Polícias Militar e Civil,
principalmente no interior, com mais veículos, com mais condições de
fazer realmente uma segurança pública.

Gostaria de destacar uma outra proposta, que foi fruto de uma
discussão bastante ampla, que é a plena autonomia da perícia criminal.
Essa questão foi encaminhada por um perito e foi ricamente discutida: a
autonomia da perícia criminal, quer dizer, tanto do perito quanto do
médico-legista. E claro que, se hoje eles estão submetidos à estrutura da
Secretaria da Segurança Pública, estão submetidos hierarquicamente a
um Delegado, não é possível fazer uma perícia, por exemplo, numa
pessoa que faz uma denúncia de tortura dentro de uma delegacia. O
profissional não tem a menor autonomia. E temos visto muitos casos
como esse. Acho que, de fato, essa proposta é muito importante. Ela já foi
defendida em outros momentos, em nível nacional, e aqui em Minas
Gerais, nesse encontro, foi colocada e reafirmada de maneira bastante
clara. Também, a permissão para o Ministério Público fiscalizar,
internamente, a Policia Civil, além da Corregedoria, bem como a
autonomia da Corregedoria, a defesa dos direitos humanos dos presos e a
adoção de penas alternativas para presos que cometam delitos simples. A
criação de um programa de proteção às vítimas e às testemunhas de
crimes foi muito bem abordada na parte da manhã. A avaliação dos
programas e das propagandas veiculadas pelos meios de comunicação
que ferem os direitos do cidadão é uma proposta, também, da
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Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, e o
levantamento estatístico sobre a violência contra os negros já foi abordado
também. Há uma incidência enorme em toda a sociedade.

Foram essas as propostas que discutimos e relacionamos sobre o
tema Segurança Pública. Muito obrigado.

Palavras da Sua. Maria Caiafa

Sr. Presidente da Mesa que discute os direitos humanos,
companheiras e companheiros integrantes da Mesa, companheiros e
companheiras colegas neste trabalho, a mim foi confiado o trabalho de
fazer uma síntese, uma espécie de relatório, desta discussão.
Evidentemente, não irei repetir as coisas que já foram ditas muito bem,
por cada segmento representado nesta Mesa. Acho que me cabe pegar os
pontos comuns a essas propostas e a esses relatórios, principalmente
aqueles que se transformam em princípios e valores dessa luta e que são
comuns.

O primeiro, apontado por todos, é a constatação da ausência do
Estado, do poder público, seja em nível Executivo, Legislativo ou
Judiciário. Às vezes temos até notícia de alguma iniciativa que se perde
no tumulto dos conflitos e das chacinas, das violências explícitas. Isso
acontece porque o Estado e o poder público não vão à raiz do problema,
às suas causas estruturais e, muitas vezes, perdem-se em medidas
paliativas.

O segundo ponto comum em todos os relatórios é o completo
abandono dos vários segmentos da sociedade. Esse abandono traduz-se
na fome, no desemprego, na falta de salários, na falta de escolas, de
saúde, de lazer e de todos os direitos básicos que constituem a garantia
da cidadania.

Uma violência explícita a que são submetidos os setores
excluídos da nossa sociedade é o terceiro ponto, que se caracteriza
através do abuso do poder, violência essa que vamos encontrar nas mas,
nos cárceres, nas penitenciárias e nos lugares onde vive a população mais
pobre de nossa cidade.

0 quarto ponto colocado foi a inoperância das leis, mecanismos e
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equipamentos, seja por falta de regulamentação ou por se terem tomado
completamente obsoletos, ultrapassados ou paralisados nas Casas
legislativas.

Quinto - denúncias de conflitos de autoridade que impedem a
implementação, inclusive, de decisões judiciais.

O sexto ponto que eu destaco é a distorção e a desqualificação do
trabalho oficial do Estado. Foram citados aqui alguns organismos como a
FUNAI, a Comissão Tancredo Neves, e foram citados na parte da manhã,
o INCRA, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, enfim
todos os organismos, mecanismos e comissões que foram criados pelo
Governo Federal, mas não têm as mínimas condições de funcionamento.
Eles são apresentados apenas na aparência, sem qualquer eficiência.

A pauta de responsabilidade dos Governos estaduais e municipais
tem setores específicos. Quero destacar que foi notadamente o setor
indígena que colocou essa questão, a meu ver muito adequadamente, na
medida em que a questão indígena é sempre relegada para outra
instância.

Foi apresentada, também, a necessidade de medidas concretas
para garantir os direitos humanos de cada segmento, dentro de suas
especificidades. Todos fizeram os encaminhamentos das medidas, fruto
da reflexão e da concretização de cada setor. É muito importante
destacarmos que a reestruturação dessas medidas tem de ser feita com a
participação dos principais interessados, que são os componentes de cada
setor. Vem daí a idéia da participação do poder, da democratização do
poder, da participação de todos na elaboração das propostas.

O nono ponto que destacaria é o compromisso com organismos
internacionais, os quais garantem visibilidade e eficiência aos direitos
humanos. E o Governo brasileiro não tem assumido esses compromissos.
O que a Neusinha apresentou, em relação à questão da mulher, mas que
pela extrema vivência que temos entendo que é uma reivindicação de
todos os segmentos, é a proposta de garantir a possibilidade de
representação em todas as áreas, em todas as instâncias, inclusive a de
representação do poder político. E, quando ela estava falando com
relação à mulher - concordo plenamente com ela -, estava lembrando a
grande dificuldade que as pessoas não brancas têm de ingresso nas
universidades e nas profissões, então eu queria acrescentar isso.
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Um dos expositores também falou da responsabilidade da
sociedade de fazer cumprir a lei, o que seria uma co-responsabilidade do
Governo e da sociedade civil. Esses foram os pontos principais que
anotei, e parece-me que foram os pontos comuns a todos os expositores.
Gostaria de acrescentar que acho que o que foi falado aqui, de uma forma
muito clara e muito contundente - e quero reforçar essa idéia -, é que
existe uma violência originária anterior e maior do que a que explode nas
ruas. Essa violência vem da estrutura do Estado brasileiro, que, desde a
sua origem, em grande parte é constituído por um casamento muito
perverso: do clientelismo com a corrupção. Esse tipo de Estado que se
formou caracteriza-se pela omissão total em relação às políticas públicas,
as quais viriam garantir as condições de vida com dignidade para a nossa
população. Da omissão do Estado, em todas as áreas - cada um repetiu
isso em sua área específica -, na educação, na saúde, no emprego, na
falta do salário, podemos acrescentar uma outra violência que também é
originária do Estado brasileiro, uma violência tão explícita quanto a
primeira, mas que costuma estarrecer mais. Para mim, as duas são
violências hediondas, mas, uma, porque agride demais pelas cenas, é
aquela que se manifesta principalmente através da violência policial, a
qual tem aumentado de forma alarmante. Só no mês de março e abril, a
nossa história conta, realmente, com um número muito maior dessas
ocorrências no País inteiro, O aparelho policial, montado na época da
ditadura militar para torturar presos políticos, com pós-graduação dada por
militares de outros Estados, notadamente dos EUA, com a mudança da
ditadura militar para o.governo civil, continuou com a mesma inspiração.

E aquele tipo de prática de tortura que era feita contra o preso
político começou a ser feita contra os presos comuns. E vamos ver
também que o Governo neoliberal, ao se dedicar exclusivamente às suas
questões econômicas e de reforma administrativa, deixou a questão social
como um caso de polícia. E fomos vendo a violência explodir de maneira
cada vez mais acintosa por todo País. Ela explode no campo e na cidade.
Hoje, por exemplo, saiu nos noticiários um caso de tortura de três pessoas
em Lagoa Dourada. As pessoas que cometem esses crimes têm certeza
da impunidade. É o caso dos meninos que disseram ter colocado fogo no
índio, porque pensaram que fosse mendigo. Contra mendigo, então, podia.
E como esses jovens aprenderam isso? Isso foi sendo introjetado
devagarinho no meio em que eles viviam. Mendigos, meninos de rua,
idosos pobres, presidiários, todos eles podem ser eliminados. Essa cultura
é muito complicada para nós. Esse fato ocorrido com o índio tem que nos
fazer refletir bastante.
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E, concluindo, gostaria de dizer que, a cada tragédia ocorrida

neste País, vem uma medida governamental. Louvo essas medidas,
apesar de saber que elas dificilmente sairão do papel. O Programa de
Direitos Humanos ainda não saiu do papel. E aí eu levanto a questão da
grande responsabilidade civil que temos. Avançamos demais em termos
da organização das entidades e dos movimentos de direitos humanos e
cidadania. O Governo não avançou nada. Conseguimos ir às mas, fazer
pressão e, a cada grande crime, aproveitamos para avançar um
pouquinho. E pena que temos que pagar um preço tão alto. Acho que é
com essa disposição que temos que ir para a Conferência de Direitos
Humanos. Vamos repetir o que todos falaram, que não existe nada a
comemorar. O que existe a comemorar é o avanço da nossa organização,
é o avanço da nossa luta.

E, finalmente, gostaria de formular as duas propostas que a
Coordenadoria de Direitos Humanos vai levar para a Conferência. Uma é
resultado da aprovação de projeto de minha autoria, que foi sancionado
pelo ex-Prefeito Patrus Ananias e que, portanto, hoje é lei, em que
propomos a introdução do conteúdo de direitos humanos em toda a rede
curricular de 1 0 e 20 graus. No entanto, apenas isso, em que direitos
humanos constitua matéria curricular, não é suficiente. Direitos humanos é
matéria que deve perpassar por todas as matérias. Tem que fazer parte
do dia-a-dia da escola, no ensino da Matemática, da Geografia, da
História, da Ciência, etc.

Queria dizer à Assembléia, por meio do Deputado João Leite, que
foi nosso colega na Câmara, que se juntasse a nós no aprofundamento do
estudo dessa lei e de sua implementação. Estamos hoje viabilizando um
convênio com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, para que essa
lei venha a se tornar realidade na experiência da escola plural.

Estamos fazendo algumas parcerias muito importantes na
Coordenadoria de Direitos Humanos. A mais importante talvez seja uma
parceria que estamos fazendo com escritórios de advocacia, para que
esses nos ajudem quando houver limitação nossa no aspecto jurídico e no
que se refere à carência de profissionais, que faz com que nosso trabalho
não prossiga. Tanto na Coordenadoria quanto na Comissão de Direitos
Humanos, pelo caráter do nosso trabalho, podemos apenas encaminhar as
denúncias para as autoridades e para o Judiciário. Então, os escritórios de
advocacia adotarão uma ação de direitos humanos. Pretendemos
intensificar esse trabalho. Não se trata, de modo nenhum, de suprir uma
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área onde o Estado é muito fraco, que é a advocacia para as pessoas que
não têm recurso. Não é isso. É bom isso ficar bem claro. Estamos
estabelecendo essa parceria na área dos crimes de direitos humanos.
Portanto, se o policial que veste farda e carrega, por isso, uma arma é
culpado pelo tiro que disparou, o Estado é responsável, por não ter sido
capaz de garantir aquele bem fundamental da pessoa humana, que é a
vida. A parceria é nas ações de indenização das vítimas da violência.

Fica aqui o nosso propósito e o nosso desejo de que, cada vez
mais, como disse a Cida, ao falar da questão da população negra,
tenhamos essa capacidade de provocar no poder público e no Estado a
coragem e a vontade política para realmente colocarem a mão nessa
ferida, que consideramos a mais exposta neste governo que estamos
vivendo. Muito obrigada.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Quero dizer à Maria Caiafa sobre a disposição
que encontramos hoje na Assembléia Legislativa para discutir todas as
questões. Para tanto, a Assembléia tem chamado todas as entidades e a
sociedade civil para discutirem esse tema tão importante.

Neste instante, daremos início à fase dos debates, que
transcorrerá no prazo máximo de 1 hora. A coordenação informa ao
Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos senhores
expositores, devendo indicar a qual deles se destina seu questionamento.
As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para
que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem
uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,
dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante
disporá de até 3 minutos para a sua intervenção.

Debates

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Eni Carajá Filho que se dirija ao
microfone, representando a Federação das Associações de Deficientes de
Minas Gerais, para fazer a sua pergunta.

0 Sr. Eni Carajá Filho - Boa-tarde a todos. A Federação das



554
Associações de Deficientes do Estado de Minas Gerais, a FADEMG, o
Movimento de Reintegração do Hanseniano, o MORHAN, e a Federação
de Entidades dos Surdos de Minas Gerais, a FESEM, analisaram um
pouco esse texto que foi preparatório para esse debate. Como não
poderíamos deixar "passar batido" um texto que não aborda questões
mais específicas dos deficientes, tomamos, então, a liberdade de fazer
algumas propostas para se acrescentarem ao texto. (- Lê:)

Propostas da Federação das Associações de Deficientes para o
Ciclo de Debates dos Direitos Humanos, em Relação aos Portadores de
Deficiência

Apoiamos a iniciativa do debate e quanto aos posicionamentos de
Maria Dotares e Arnaldo Godoy, temos o seguinte a acrescentar.

- O Governo Federal deverá fazer gestões para modificação dos
critérios de renda "por capita" de 114 do salário mínimo, para a "per capita"
de um salário mínimo, e manter o benefício de prestação continuada,
reforçando o orçamento destinado ao seu pagamento. Temos que mudar
os critérios de aplicação dos benefícios no País.

- O plano nacional e os futuros planos estaduais devem acolher a
demanda reprimida por creches e abrigos para pessoa portadora de
deficiência e familiares a fim de suprir parte dos problemas vividos por
parcela significativa dos deficientes que mal conseguem se deslocar de
suas residências, por não haver meios para que se garanta conforto aos
filhos enquanto o deficiente se encontra inserido no mercado de trabalho.

- Definição de uma política de comunicação e interação entre os
vários segmentos de deficientes, linguagem de sinais, comunicação,
interpretação, legendas na TV, escrita braille, visando ã efetiva defesa dos
direitos de cada um.

- Direito real de acesso, por meio de eliminação de barreiras
arquitetônicas, em vias, logradouros, espaços públicos, difundindo a
cultura do direito de ir e vir, garantido na Constituição.

- Criação ou fusão de política que possa receber, apurar e
encaminhar denúncias relativas ao descumprimento dos princípios
estabelecidos no plano nacional de direitos humanos.
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- Exigir do SUS, estabelecimento real de política de atendimento
ao portador de deficiência, uma vez que, escondido atrás do princípio da
universalidade, o SUS vem insistentemente excluindo os portadores de
deficiência, exemplo o Plano do Ministério da Saúde, 97 - Ano da Saúde,
que não reconhece o segmento e suas especificidades.

- Dentro da política de saúde a ser estabelecida urge implantar
processo municipalizado de repasse e atendimento às órteses e às
próteses auditivas, com recursos federal, estadual e municipal, sobretudo
no incentivo para que as entidades representativas possam participar do
processo de produção dos próprios equipamentos.

- Que o programa nacional de qualificação profissional do
Ministério do Trabalho seja ampliado e que tenha nas matérias de
habilidades de gestão, assuntos pertinentes a direitos humanos e
portadores de deficiência.

- Buscar interligar com conselhos instituídos e em funcionamento
os temas sociais que forem pertinentes a ação conjunta: Conselhos de
Saúde, Educação, criança e adolescente, portadores de deficiência, idoso,
direitos da mulher, para difundir a cultura dos direitos humanos.

- Inclusão do quesito deficiência e tipo no censo do IBGE.

- Que o Ministério do Trabalho exija das empresas privadas o
cumprimento da Lei n° 8.213 sobre inclusão por via de reserva de vagas
para pessoas portadoras de deficiência."

Essas contribuições são para dar um pouco de enriquecimento a
esse texto que achamos importante, mas que deve ter acréscimos.

O Sr. Presidente (Deputado João Batista de Oliveira) - Esta
Presidência solicita ao Sr. Eni que encaminhe sua proposta à Mesa. Com
a palavra, o Sr. Moisés Augusto, do Movimento Tortura Nunca Mais.

O Sr. Moisés Augusto - Boa-tarde a todos. Gostaria de
parabenizar a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais da
Assembléia Legislativa e também a CPI do Sistema Penitenciário. Na
condição de membro do Grupo Tortura Nunca Mais e da Associação de
Vítimas da Violência Policial em Belo Horizonte, considero muito rico esse
debate por causa da amplitude do tema de direitos humanos e da
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necessidade de seu aprofundamento, bem como das normatizações
necessárias para se construir uma sociedade verdadeiramente
democrática. A minha fala é muito rápida. Gostaria de expor, com toda a
franqueza, algumas questões. Essa Casa e esse Plenário foram
testemunhas, inúmeras vezes, da fala oficial, tanto do Governador quanto
do Secretário de Segurança que, descaradamente, mentem para o povo
desse Estado. O Secretário algumas vezes já disse aqui, e o próprio
Governador em vários momentos, que em Minas não existe tortura,
existem excessos. A autoridade máxima desse Estado, quando fala uma
mentira dessa publicamente, para mim deveria ser incriminada em crime
de responsabilidade. A autoridade pública deste Estado, quando permite
que à frente do DEOESP esteja um assassino julgado e condenado -
ainda que esse processo não tenha transitado em julgado -, comete crime
de responsabilidade. A autoridade máxima deste Estado, ao permitir que o
Delegado André Luiz, torturador reconhecidamente em todas as páginas
de jornais e por todas as pessoas de bem, ainda esteja no exercício de
suas funções na Delegacia de Vigilância Geral, comete crime contra o
povo deste Estado. Peguemos o "Estado de Minas" de hoje: o comerciante
Camilo está paraplégico em razão de um tiro dado pelo policial Rubão. Ele
está hoje num hospital, e o policial Rubão está solto, continuando a
torturar e a matar.

Eu quero saber o seguinte: nesta Casa, que é responsável por
legislar, neste Poder, que deveria ser um Poder que se defrontasse com o
Poder Executivo do Estado realmente e que não fosse atrelado a ele, em
que pé estamos? Essa é a primeira questão. São problemas que devem
ser colocados em razão da complexidade da violência que perpassa o
conjunto do aparelho policial. Aliás, estou mais com o Hélio Luz, porque
gosto de irá raiz dos problemas. Essa história de que a polícia mineira é
melhor que essa ou aquela não serve para mim. O Hélio Luz é muito claro
nesse sentido. O Chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro fala
abertamente: "Não existe policia boa". São palavras do Hélio Luz, em
várias entrevistas de jornais: "Polícia nasceu corrupta e violenta, é
corrupta e violenta e vai deixar de ser o dia em que a sociedade quiser,
remetendo para a sociedade aquela discussão de direitos humanos que
não pertence nem aos governos nem aos Estados, mas às pessoas.

A segunda questão refere-se ao aparelho da Policia Militar. Para
nós, que nos defrontamos permanentemente com pessoas esmagadas e
torturadas, não apenas pela leitura de livros ou de manchetes de jornais,
mas de realidades concretas que se colocam diante de nossos olhos,
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nunca é demais perguntar de onde surgiu essa história de que a polícia
mineira é a melhor do Brasil. É porque mata menos? É porque bate
menos? É essa a discussão? Não, a discussão é outra, de desvinculação
do Exército, de mudança do caráter militar. A policia afirma que tem
formação militar, mas nem a Convenção de Genebra - que se refere a
guerras - permite tortura. A alegação pura e simples de que se tortura em
razão da formação militar é pouco.

Estou colocando esses problemas para chamar a atenção para
certas coisas. Para que existe a ROTAM? Ela foi criada para combater a
guerrilha. Se não há mais guerrilha, para que ROTAM? É uma máquina de
matar, e existem mais viaturas do que ambulâncias nesta cidade. E estão
por aí, soltas. De vez em quando matam um Hugo; de vez em quando
percorrem uma verdadeira via-sacra na Favela de Santa Tereza, matando
aos poucos, derramando sangue. E uma máquina de matar que precisa
ser extinta.

Nós, que trabalhamos com a questão da tortura e do
esmagamento da cidadania, percebemos que a normatização tem que
acontecer e que temos de avançar. Mas temos pressa. É para hoje, é para
ontem. Não queremos mais que o Governo do Estado venha desqualificar
a D. Helena, por exemplo; que o Secretário venha cobrar a nossa
presença em cemitério como se fôssemos funerária. Desqualifica-se a
vítima para poder manter o crime. Falo isso aqui corri muita tranqüilidade:
o Governador do Estado e o Secretário da Segurança estão perdendo a
autoridade porque não têm compromisso com a vida no Estado. Têm
compromisso com o lucro e, agora, com o Encontro das Américas, mas
não com a vida, com o povo. Têm apenas discurso, mas para nós esse
discurso não serve, porque as pessoas estão sendo esmagadas agora.
Neste momento em que estamos aqui conversando, as ROTAM5 vão às
vilas e às favelas fazendo horrores. Barracos estão sendo destruidos,
pessoas estão sendo esmagadas e torturadas agora! Em qualquer
delegacia desta cidade, agora existem pessoas sendo torturadas!

Então, não podemos esperar a solução para amanhã. Isso é para
ontem. Já devia ter acontecido. E este Poder, que tem avançado muito,
pode avançar muito mais, colocando em xeque o Governador. Se ele não
tem condições de controlar a sua polícia, que renuncie, porque o povo é
gente! Estamos colocando com essa força porque queremos manter a
elegância que a D. Helena trouxe, que é a coragem de falar custe o que
custar, cara a cara, na frente de que autoridade for. Quem defende vida
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não é no poder, é na vida. Era mais uma contribuição, porque a discussão
pressupõe uma série de outras temáticas a serem abordadas. Mas as
coisas devem ser ditas abertamente: o Governador é responsável por
todos os crimes da polícia. O Secretário da Segurança, inclusive, já foi
desmoralizado pelo João Reis, que disse que só obedece ao Governador.
Então, ou ele renuncia ou assume o seu papel de Secretário. É dever de
ofício. Não estamos exigindo que cumpra, pura e simplesmente, aquilo
que a lei, num quadro de democracia em construção, já determina.
Queremos seriedade nessas coisas. Não queremos sair daqui para
atender mais um caso de tortura. Chega! Basta! Já passamos dos limites.
Essa é uma contribuição que estamos trazendo e levaremos a Brasília,
quando da segunda conferência, para uma discussão em conjunto com a
sociedade. A autonomia do IML, a autonomia da ciiminalistica também é
fundamental. Mas ative-me a essa questão específica porque ternos uma
máquina de matar feita nas ruas. Isso é terrível. Como Dmmmond dizia,
os lírios não nascem das leis. As leis são importantes, mas os lírios não
nascem das leis.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o
Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Gostaríamos de fazer uma
denúncia e, ao mesmo tempo, uma convocação a todas as entidades aqui
representadas. Esta Casa, tendo em vista um processo democrático de
pressão da sociedade, instalou uma comissão parlamentar de inquérito
para apurar denúncias de irregularidades no sistema carcerário de Minas
Gerais. A CPI completou um mês de funcionamento - teve pouco mais de
uma semana para atender às questões burocráticas e aproximadamente
três semanas de trabalho.

O que está acontecendo em todos os lugares por que passa a
CPI? Estivemos em Ipaba, e os presos que denunciaram torturas,
condições insalubres e tráfico de drogas dentro da penitenciária estão
ameaçados de morte, estão sendo levados para pavilhões onde
encontram desafetos seus, para que sejam exterminados. Tivemos
notícia, pela Pastoral Carcerária, de que um policial militar denunciou um
Sargento como torturador, e este entra nos pavilhões dando tiros para
cima, chamando o valente para enfrentá-lo. Ouvimos também presos da
Penitenciária Nélson Hungria, em Nova Contagem, que denunciaram
torturas. Dois dias depois que a CPI lá passou, os presos foram
barbaramente torturados. Hoje, de forma jocosa, são chamados pelos
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agentes penitenciários de "presos da sala 28", "presos OH", são
ironicamente chamados de "CPI" pelos agentes. Mais ainda, um
representante das Igrejas Evangélicas, preso em regime semi-aberto, a
convite da CPI depôs sobre a questão da caixa-preta do sistema
carcerário. Na quarta-feira, esse preso, após fazer denúncias, falando sob
juramento na CPI, recebeu um telefonema do Superintendente Ediraldo
Brandão ameaçando-o, chamando-o de traidor, de mentiroso e fazendo-
lhe ameaças, inclusive de que seria processado. Dentro da penitenciária
de Ribeirão das Neves, a José Maria Alkimim, tentaram jogar outros
presos contra esse preso, tentando exterminá-lo.

Hoje estamos vendo que os presos que denunciam situações de
tortura dentro do sistema penitenciário estão correndo risco de vida.
Estamos, na realidade, aumentando o medo e o terror dentro do sistema
penitenciário. É uma desmoralização das entidades que acompanham a
CPI, uma desmoralização do próprio Legislativo, enquanto Poder. Acho
que podemos falar sobre os debates relativamente aos direitos humanos,
um trabalho sério da Comissão, com as propostas que aí estão, mas, se
não houver vontade política, Minas continuará sem uma política de
segurança e direitos humanos, porque não interessa, hoje, a esse
Executivo, que é refém das polícias, fazer realmente uma política de
direitos humanos.

E ai estamos falando algo mais para o consumo externo do que,
realmente, para o consumo interno. E podemos estar fazendo um belo
teatro se não conseguirmos efetivar as propostas.

A convocação que gostaria de fazer é a seguinte: hoje, o grande
fato para a questão da política dos direitos humanos, que atinge
diretamente os pobres que estão jogados nas cadeias e nas penitenciárias,
é essa CPI. Fazemos uma convocação a todas as entidades aqui
representadas para que participem, mobilizem-se para que essa CPI
realmente vá a fundo e apure tudo que está relacionado com o sistema
carcerário. Apure as torturas, as máfias de construções e reformas de
presídios, a máf'ua das marmitas e da alimentação dos presos, o
enriquecimento ilícito de policiais e todas as mazelas do sistema. Acho
que temos um momento ímpar para fazer isso. Dai o nosso apelo para
que .as entidades se envolvam nos trabalhos da CPI. Até sugiro que,
através das entidades de direitos humanos e do Grupo Tortura Nunca
Mais, se faça um comitê de apoio à CPI, para que ela continue firme,
sofrendo ameaças, mas não hesitando e não temendo nada. Mas que seja
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feito um comitê de apoio ao trabalho, porque isso é fundamental para que
ela continue no rumo da apuração e da verdade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Marilene Souza.

A Sra. Marilene Souza - Gostaria de fazer um esclarecimento. A
Rosana falou, em nome dos portadores de deficiência, sobre o transporte
coletivo, setor em que não há preocupação com eles. Gostaria de informar
a todos que, neste primeiro semestre, a Prefeitura de Belo Horizonte
inaugura o seu primeiro terminal, cujo projeto, desde o primeiro momento,
teve preocupação com os portadores de deficiência. Haverá modificação
nos ônibus, e o espaço físico propiciará melhor acesso aos portadores de
deficiência.

Peço ao Presidente da Mesa que, junto com os demais
Deputados, reveja o projeto, em tramitação na Assembléia, que modifica a
estrutura do Fundo da Infância e da Adolescência. Os Conselhos
Tutelares, nacional e estadual, são resultado de uma luta de muitos anos
dos movimentos populares. Quando vemos que está na Assembléia um
projeto que propõe a modificação da estrutura do Fundo, pensamos como
o Governo Federal, num plano nacional de direitos humanos, prevê
atenção a crianças e adolescentes e aqui, em Minas Gerais, pensa-se na
reestruturação desse Fundo. Isso está nos relatórios das comissões que
recebemos para subsidiar este debate.

Por último, gostaria de propor ao Sr. Fucks, que está
representando o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, que
tentasse uma parceria com o Conselho Estadual da Juventude, que, até
hoje, não conseguiu entender por que ele existe. De repente, nessa
parceria, poderá contribuir, no Estado de Minas, para a execução de
muitos projetos e ações em relação à criança e ao adolescente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa à Sra. Marilene Souza
que não temos conhecimento desse projeto tramitando na Assembléia
Legislativa. Mas solicitamos à assessoria que faça esse levantamento e
posteriormente informaremos sobre esse projeto. Ela o tem nas mãos.

Temos uma pergunta do Sr. Messias Benedito, da Casa do
Movimento Popular, dirigida ao Sr. Luiz Chaves: A venda da Vale do Rio
Doce não estaria abrindo espaço para a invasão das terras indígenas?"
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O Sr. Luiz Chaves - É claro que existem muitos lugares em que a
Vale tem influência direta sobre áreas indígenas. A maior mineradora que
fazia parte da Vale - Urucum, no Mato Grosso do Sul - parece que foi
desmembrada da Vale e não será vendida. É exatamente ela, a
mineradora, que está investindo pesado na abertura do famoso canal do
rio Paraguai, que não só coloca em risco mais de 20 áreas indígenas,
como também, segundo denúncias da revista "Veja", cerca de 40% do
Pantanal ficada seco. Ou seja, colocaria em risco um dos maiores
ecossistemas de nosso Planeta.

Com a palavra, a Sra. Simone Albuquerque, Presidente do
Conselho Municipal de Pessoas Deficientes de Belo Horizonte.

A Sra. Simone Albuquerque - Primeiro, gostaria de dizer que, a
partir do momento em que se discute a questão dos direitos humanos,
estamos discutindo patamares mínimos de dignidade coletiva a que a
sociedade se propõe ou não. Segundo, aponta também que essa
sociedade tem uma dificuldade muito grande em aceitar as diferenças nas
suas diversas concepções. Acho ainda que a luta pelos direitos humanos é
uma luta pelas políticas sociais públicas e que essa Conferência Nacional
e esses ciclos de debates estaduais devem apontar pela defesa do
Sistema único de Saúde - SUS -, que está sendo desmantelado pelo
Governo Federal e pelo Estadual. Deve haver a defesa da lei orgânica de
assistência social, a política de educação, etc.

Nesse sentido, há coisas mínimas que podem ser feitas para
avançarmos. Por exemplo, a verba de subvenção utilizada pelos
Deputados Estaduais de Minas Gerais deveria ser colocada no Fundo
Estadual de Assistência Social, sob o olhar do Conselho Estadual de
Assistência Social. Seria um grande exemplo, senão de todos os
Deputados, mas, pelo menos, dos Deputados que estão comprometidos
com a luta social no Estado de Minas Gerais. Fico pensando que
podíamos fazer coisas mínimas, como na questão do censo, de quem
seriam os portadores de deficiência. Ora, duas categorias no Brasil não
são consideradas pelo censo como cidadãos brasileiros. Estou falando dos
portadores de deficiência e da população de rua. Apenas queremos que o
censo nos conte e nos considere, porque até hoje trabalhamos com uma
orientação da Organização Mundial de Saúde - OMS -, que diz que somos
em 10%. Nós, do movimento, dizemos que somos muito mais, porque
moramos no Brasil. Há orientações e coisas mínimas que são possíveis de
serem feitas. Já foi dito que há leis que nos protegem, mas precisamos
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executá-las, tirando-as do papel e colocando-as em prática. Fico
pensando ainda que, se juntarmos todos os movimntos, poderíamos
conseguir coisas mais efetivas? Gostaria também de dizer que o Conselho
Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência aponta para uma política
de acessibilidade que está sendo implantada pela BHTrans, não uma
política de resultados, não uma política que promete acesso para hoje,
para agora. Isso não é verdade, mesmo porque séculos de omissão não
serão resolvidos da noite para o dia. Essa é uma política que conta com
as pernas e as possibilidades do município, porque os Governos Federal e
Estadual se omitem e não cumprem a sua parte. Não podemos pensar
que somente o município conseguirá resolver todos os problemas de
omissão secular deste País.

Gostaria de dizer que nós, com responsabilidace, de acordo com
as nossas possibilidades, estamos implantando uma política de
acessibilidade não só para os portadores de deficiência, porque, de acordo
com os dados, 49% dos usuários de transporte coletivo não têm acesso ao
transporte.

Para finalizar, gostaria de dizer que, quem sabe, essa experiência
da união de todos os movimentos, de todas as minorias e maiorias aponte
para um novo caminho, a fim de que possamos fazer um mínimo, mas
que possamos sair da avaliação de que, da Constituição de 1968 até hoje,
fizemos pouca coisa para tirar a lei do papel. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcos Cardoso, do
Movimento Negro.

O Sr. Marcos Cardoso - Em primeiro lugar, gostaria de
parabenizar essa iniciativa da Comissão, pois é um momento muito
importante não só para ampliar a nossa luta, mas, sobretudo, para
expandir o movimento pelos direitos humanos em nosso Estado.

Gostaria de levantar mais uma questão, que teve origem na fala
do Deputado João Batista de Oliveira, hoje, pela manhã. Quero esclarecer
que a pergunta é dirigida ao Deputado Nilmário Miranda. Se eu roubar
uma maçã, seja em função da minha fome, seja para dar para uma
criança ou para uma namorada, e, se porventura, eu for condenado, a
legislação brasileira não me condenaria à morte. Correto? No entanto, se
eu for preso, posso morrer na cadeia, em virtude das insalubres condições
carcerárias, por uma infecção de HIV ou pela própria violência interna do
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presídio. Nesse caso, de quem é a responsabilidade? Quem seria o
responsável pela minha morte? A pergunta que faço é a seguinte: posso
responsabilizar o Estado pela minha morte, pois, segundo a legislação,
não posso ser condenado à morte por ter roubado uma maçã?

Gostaria de fazer uma comparação com os Estados Unidos, onde
existe a pena de morte. Lá, a pena de morte é institucionalizada, no Brasil
não. Nos Estados Unidos, o prisioneiro condenado à pena de morte tem
direito à defesa, existem mecanismos de defesa do réu. O filme "Os
Últimos Passos de um Homem" mostra claramente as etapas de todo o
processo, mesmo tendo conhecimento de que nos Estados Unidos os
negros são mais injustiçados quando são condenados à pena capital. E no
Brasil?

Assim, hipoteticamente, se eu morrer, de quem será a culpa?
Quem a minha família iria responsabilizar? O Estado? Na minha opinião,
o Estado é o grande responsável por uma série de mortes. Acredito que
podemos mover vários processos civis contra o Estado,
responsabilizando-o por várias mortes, mesmo que isso não traga
resultados.

Como não irei participar da conferência em Brasília no dia 13 de
maio, gostaria que o Movimento Negro levasse essa reflexão para ser
debatida com o Ministério da Justiça.

A discussão dos meios de comunicação é outra questão
fundamental. Hoje, podemos estar consolidando uma rede estadual pelos
direitos humanos. Seria uma rede estadual com três grandes linhas de
ação. A primeira delas seria elaborar uma proposta, um plano ou um
programa estadual de direitos humanos que culmine na realização do
seminário que esta Casa está propondo, em setembro. Um segundo eixo
seria atacar os meios de comunicação. Temos de ter a discussão dos
meios de comunicação como prioridade para contrapor à política que os
meios de comunicação têm feito com a nossa luta.

Faço uma outra pergunta, também do ponto de vista da
legislação. E possível que a Comissão Nacional de Direitos Humanos
obrigue os meios de comunicação a veicular campanhas propostas no
próprio Programa Nacional de Direitos Humanos no sentido de incentivar
uma cultura mais solidária, uma cultura pelos direitos humanos? Não que
o Governo tenha que liberar verbas vultosas do ponto de vista da
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publicidade, para engordar o caixa das grandes agências. Pelo contrário, é
possível o Governo, através do espaço de que dispõe nos meios de
comunicação, mesmo sabendo que foi grande a luta dos movimentos
contra a discriminação dos portadores de HIV, mudar o conteúdo da
própria campanha. È possível obrigar os meios de comunicação a veicular
campanhas que, de fato, incentivem uma cultura mais solidária, mais
efetiva no campo da proteção dos direitos humanos? Faço essa pergunta
aos Deputados. Muito obrigado.

O Deputado Federal Nilmário Miranda - Marcos, vou responder
no final, na ocasião da minha fala.

O Sr. Presidente - Esta Presidência quer reconhecer que existe
realmente um projeto do Governador do Estado tramitando na Casa em
relação à modificação do Fundo para a Infância e Adolescência. Dispõe o
projeto sobre concessão de bolsa de trabalho e educativa. Coloco-me à
disposição, assim como a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, para os questionamentos sobre o projeto e melhoria dentro
das propostas da entidade.

Com a palavra, o Sr. José Femandes Pacheco, do Movimento
Evangélico Progressista.

O Sr. José Fernandes Pacheco - Serei breve e não vou fazer
discurso. Vou apenas fazer um pedido à Caiafa. E que, quando você
levantou os assuntos mais importantes tratados aqui, não foi dado o
destaque que eu esperava à questão das comunicações. Ontem,
participávamos de um evento no Rio de Janeiro, em Ipanema, e ouvi o
clamor de alguns homossexuais e de alguns portadores de deficiência
sobre a forma como são tratados, principalmente nos programas
humorísticos. Para complementar essa informação, no Rio há um
programa policial que se chama 190, que dá razão a D. Roque, o bispo da
região onde eu moro, que reclama muito da maneira como os repórteres
entrevistam os presos pobres. A pessoa é tratada como se já fosse
condenada, como se merecesse ser submetida à execração pública,
daquela maneira. Por todas essas coisas, acho que a Caiafa mereceria
incluir nas coisas importantes que foram tratadas neste dia a questão do
controle sobre a comunicação social. Obrigado, Caiafa.

A Sra. Maria Caiafa - Pacheco, eu vou responder bem rapidinho,
porque o tempo é controlado. Acho que você está coberto de razão. Tentei
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captar aquelas questões abordadas por todos, de modo geral, mas essa
questão não deveria ter-me escapado. Agradeço muito a sua intervenção,
porque vamos completar o relatório.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Arnaldo Godoy, da
Associação dos Amigos do Instituto São Rafael.

O Sr. Arnaldo Godoy - Boa-tarde. Causou-me estranheza,
Rosana, quando você fez seu relatório dizendo que o Presidente da
BHTrans disse que é luxo adaptar os ônibus aos deficientes. Causou-me
tanta estranheza que rue retirei do Plenário para saber do Cartão o que ele
havia declarado. Consultei sua assessoria, e o que me foi passado é que
ele afirmou, por meio da imprensa, que é demagogia de quem põe no
horizonte dos deficientes a implantação imediata e total, no sistema de
transporte de Belo Horizonte, dos elevadores nos ônibus. O Cartão falou, e
também a Marilena, do Barreiro, acaba de dizer que os novos terminais
que serão construídos em Belo Horizonte terão um programa de
sensibilidade, aliás esse é um destaque do BH-BUS, que está sendo
implantado por etapas.

Isso me causou estranheza, e o Conselho Municipal de
Deficientes, construido no ano passado, como disse a Simone, está sendo
consultado, ouvido, e, nesse Conselho, como você que faz parte dele
sabe, a BHTrans se faz representar. Quero esclarecer essa questão da
BHTrans para que não fique nenhum mal-entendido.

Temos mesmo que manter acesa a chama de indignação, a
cobrança, a exigência sempre, a nossa organização em face das questões
de direitos humanos, sociais, culturais, lazer, etc. Mas, por outro lado,
parece-me necessário reconhecer os avanços que já alcançamos, as
conquistas feitas com esforços e lutas de todos os segmentos. Se não
fizermos isso, estaremos desqualificando todos os movimentos e a nossa
própria luta. Por isso, temos também que reconhecer os passos
significativos já dados- Vamos continuar e caminhar mais e mais,
reconhecendo que os caminhos percorridos nos levarão a outras
conquistas. Obrigado.

- A Sua. Rosana Bastos - Queria colocar que, como o Prof.
Arnaldo disse, é saudável a indignação quando os nossos direitos não são
representados. A falta de soluções para o transporte, não sei se porque
eu, por ser portadora de deficiência física, por fazer parte de uma entidade
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coletivo diariamente, provando que tem-se que matar um leão por dia
para se subir num ônibus, me indigna bastante. Há vários anos a lei de
adaptação dos ônibus foi aprovada e sancionada. Ainda que seja difícil o
cumprimento, nós, deficientes que não temos dinheiro para pagar táxi,
acreditamos que a situação é emergencial. Não é que estejamos querendo
o cumprimento imediato da lei: sanciona-se a lei hoje e se cumpre
amanhã. Essa lei já foi sancionada há vários anos. Talvez seja porque
sentimos na carne essa dificuldade.

Eu, como membro, estou sabendo que o Conselho Municipal da
Pessoa Portadora de Deficiência tem dado contribuição. Não queremos
nada irreal ou utópico, não. Sabemos que há condições de se cumprir
essa lei. Talvez o Vereador, com a sua deficiência visual, sinta outra
dificuldade que não a de subir nos ônibus com tranqüilidade, ser
empurrado, ser atendido pelo grupo de resgate por causa de um tombo,
perder a hora de serviço, ter desconto no salário por perda de hora de
trabalho.

Essa é a realidade que vivenciamos todos os dias na Associação
Mineira de Paraplégicos. Contarei com a contribuição do Conselho para
defender os portadores de deficiência de Belo Horizonte.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Mário Nicodemos,
representante do MST, para a sua pergunta.

O Sr. Mário Nicodemos - Sou Mário Nicodemos, representante
do MST. Nilmário Miranda, gostaria de saber por que a aplicação da lei é
lenta e não pune, na justiça, a corrupção.

O Sr. Presidente - O Deputado Nilmário Miranda, ao final, irá
responder. Com a palavra, Márcia de Carvalho, do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher e da Coordenadoria dos Direitos Humanos.

A Sra. Márcia de Carvalho - Boa-tarde a todos. Gostaria de fazer
aqui um depoimento vivo enquanto mulher que luta pelos direitos e pela
cidadania da mulher brasileira.

Estamos diante de quadro de alto índice de violência contra a
mulher, principalmente na cidade de Belo Horizonte. E pude perceber,
diante de todas essas situações de violência contra o indio, contra a
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mulher, contra o negro, contra os portadores de deficiência e outras, que o
viés de gênero está presente em todas.

Existe uma tortura que é velada entre quatro paredes. No dia de
abertura destes debates aqui na Assembléia Legislativa, falei dessa
violência cometida contra a mulher e que não é denunciada. Nesses
casos, a mulher é torturada nos moldes da tortura policial que ocorre em
delegadas.

Recebemos recentemente uma denúncia de uma cidadã de
Uberaba. Ela veio com suas malas e nos disse que não podia mais viver
com seu companheiro, porque era torturada dentro da própria casa, como
nesses casos em que os torturadores são denunciados na televisão todos
os dias. Mas sobre isso ela não podia abrir a boca em sua cidade e veio
pedir socorro em Belo Horizonte. Essa mulher foi acolhida por nós, mas
também fizemos uma intervenção em sua cidade. Já está em tramitação o
seu processo de separação judicial, e ela continua morando aqui. Em
conjunto com os órgãos competentes de Belo Horizonte que trabalham
nessas causas, estamos tentando conseguir-lhe um emprego. Agora, ela
está vivendo de novo, porque chegou aqui morta.

Então, a tortura contra a mulher é realmente um problema a ser
pensado por todos nós. E preciso que isso fique bem claro em nossas
mentes, a partir deste ciclo de debates, haja vista as violações aos direitos
da mulher, que só foram consideradas como violações aos direitos
humanos há dois anos.

Vejam como esse processo é lento e como é necessário que
estejamos nos esforçando, a partir daqui, a fim de conseguirmos,
realmente, uma política efetiva.

Gostaria de falar ainda que precisamos lutar por políticas de
combate a todas as formas de violência contra a mulher, principalmente
para que não estejamos, como estamos hoje, reivindicando recursos
necessários à manutenção e à implantação das casas-abrigo existentes
nos Estados e nos municípios. O que queremos, realmente, é não precisar
das casas-abrigo. Não queremos lutar por elas. O que queremos é não ter
que colocar a mulher em outra redoma, para que ela não sofra esse tipo
de tortura. Precisamos desconstruir essa barbárie que aí está contra nós,
mulheres, só por sermos do sexo feminino.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Ananias de Souza

Pereira, de Rondônia.

O Sr. Manias de Souza Pereira - Vim de Rondônia e, em
primeiro lugar, gostaria de parabenizar a iniciativa e a coragem que têm
os companheiros de permanecerem formando debates corro este, que são
muito importantes para quem dama por justiça na sociedade.
Aproveitando a oportunidade, venho aqui denunciar fatos ocorridos em
Rondônia. Lá, como aqui, em Belo Horizonte, foi formada uma CPI para
apurar irregularidades na delegacia. No norte do País, Estados como
Rondônia, Pará e Acre não precisam formar CPls para apurar esse tipo de
denúncia, como se pode comprovar por meio dos meios de comunicação
e como coloquei em meu relatório: dos 94 policiais que participaram da
chacina de Corumbiara, foram denunciados pelo Ministério Público apenas
20. Desses 20 denunciados, conforme publicou no dia 23 de abril último o
"Estadão", que é um jornal que circula naquele Estado, dois soldados que
estavam entre os citados na denúncia do Ministério Público foram
condecorados e promovidos. Por quê? Acho que foram condecorados
porque foram os que mais mataram naquela chacina de Corumbiara.

A mesma coisa aconteceu também no Pará, naquela chacina
coordenada pelo Cel. Pantoja, mesmo ele tendo recebido propinas no
valor de R$100.000,00, conforme ficou provado por testemunhas. Apesar
de tudo, o Governador daquele Estado, Almir Gabriel, empurrou seus
parlamentares para que aprovassem leis que garantissem fórum especial
para aquele Coronel e para que ele não fosse punido.

Mas o que acontece com os companheiros hoje naquele Estado é
o contrário. Temos quatro companheiros indiciados pela justiça. Há 30
dias atrás, um desses companheiros foi abordado dentro da cidade, tendo
levado vários tiros. Ele não morreu por pura sorte. O segundo atentado se
deu quando a caravana dos sem-terras se encontrava em Brasília. A casa
desse companheiro, que eles julgam líder, foi rodeada pela Policia Militar,
por agentes da Polícia Federal fortemente armados, e, em plena luz do
dia, arrombada. Por sorte, não o encontraram, porque a promessa é pegar
e eliminar. Faço essa denúncia, porque temos recebido apoio de pessoas
daqui, de Belo Horizonte, da Comissão de Direitos Humanos, tanto desta
Assembléia quanto da Câmara de Vereadores. Também em Brasília
temos encontrado apoio. O próprio Deputado Nilmário Miranda esteve em
Rondônia juntamente com outros companheiros e pôde ver de perto essa
questão. Essas denúncias conseguem ser ouvidas por estes lados apenas
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quando alguém como eu sai de lá, mesmo sendo ameaçado, pela policia e
por jagunços, de tortura, para trazer um relatório. Gostada que, em nome
daquelas 624 famílias, em nome de todos os deficientes, de todas as
mulheres e dos negros massacrados nessa sociedade, que esse relatório
fosse incluído também, a fim de que, pelo menos, com esse tipo de
denúncia, fosse vista a questão de Rondônia e do Pará, e as autoridades
competentes e responsáveis pudessem votar mais esse assunto. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Cícero Mílton Martins, da
Associação dos Delegados de Polícia de Minas Gerais.

O Sr. Cícero Mílton Martins - Boa-tarde, Sr. Presidente. Não vou
formular nenhuma pergunta, mas gostaria de fazer algumas observações,
as quais considero de interesse de todos os presentes. No início do
Governo Eduardo Azeredo, a Associação dos Delegados de Polícia de
Carreira de Minas Gerais levou ao Sr. Governador uma proposta, para
formulação de uma nova política de segurança pública para este Estado.
Nesse documento abordamos, também, a questão da corrupção e da
violência policial, mas até hoje o Sr. Governador não dirigiu nem um aviso
de recebimento desse documento à nossa associação.

Presentes a esse debate, a Associação dos Delegados de Polícia
de Minas Gerais, da qual sou vice-Presidente; o Presidente do Sindicato
dos Policiais Civis de Minas Gerais; o Presidente da Associação de
Criminalística de Minas Gerais e o Presidente da Associação Nacional de
Criminalística. Conheço todas essas diretorias, e todas elas são vozes
isoladas dentro do aparelho policial, procurando voz para mostrar uma
nova opção de segurança neste Estado, mas as nossas propostas não têm
obtido eco por parte do Governo deste Estado, e nem mesmo por parte
desta Casa, para onde também encaminhamos aquele documento
contendo propostas para uma nova política de segurança.

Espancam a policia, e nós, da associação, reconhecemos as suas
talhas. As associações de direitos humanos devem começar a refletir que
a violência policial nada mais é do que a parte visível e palpável da
violência do Estado contra o cidadão. Esse policial é mal- preparado, mal-
dirigido, não tem assistência de espécie alguma. Ele também é vítima do
Estado. O que temos de fazer é abrir um amplo debate. As associações de

:	direitos humanos, desculpem-me a franqueza, têm de se despir de alguns
preconceitos e chamar para a discussão também as associações dos
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policiais civis, porque temos muito a oferecer. Também somos vítimas de
arbitrariedade. Nossos direitos humanos também são violados
diuturnamente. Os salários pagos aos policiais, neste Estado, são
aviltantes. Como querem que esse policial pregue a cidadania na rua, se
ele não é detentor dos direitos da cidadania? Ninguém dá o que não tem.
Os discursos que se fazem neste Estado, de polícia cidadã, são discursos
que não saem do universo das palavras, sem nenhuma sintonia com a
prática. Por que essa comissão não faz uma visita às corregedorias do
Estado, para ver em que condições elas funcionam? Faço um apelo à
Comissão de Direitos Humanos desta Casa, da Câmara Municipal, e às
privadas, para que passem a convocar também a Associação dos
Delegados, a Associação dos Peritos Criminais e o Sindicato dos Policiais
Civis, porque temos muitas sugestões a dar. Não aceitamos ser lançados
na vala comum dos discursos de todos aqueles que lutam pela
reformulação do aparelho policial deste Estado. Não aceitamos porque
também fazemos coro a esses anseios de modificação. Orgulhamo-nos de
ser policiais, porque somos cumpridores dos nossos deveres. Honramos o
parco salário que nos pagam. Só queria fazer esse esclarecimento. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Nésio do Amaral, da
Associação Brasileira de Criminalistica, para a Sra. Maria Caiafa: "No
Programa Nacional de Direitos Humanos, a autonomia dos serviços de
criminalística e medicina legal foi contemplada, acontecerá o mesmo
neste Ciclo de Debates?"

A Sra. Maria Caiafa - Todo o nosso esforço vai ser para garantir
isso. O objetivo concreto deste Ciclo de Debates é exatamente formular o
Programa Estadual de Direitos Humanos. Vamos manter todas aquelas
propostas básicas do Programa Nacional e, à medida que nos
debruçarmos sobre uma realidade especifica, vamos avançar nas
questões especificas do Estado. Essas questões colocadas são mais
gerais e o avanço que tivermos no Programa Nacional de Direitos
Humanos já é meio caminho andado para nós.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Edelaine Pinto de Lima,
da Federação das Entidades de Surdos do Estado de Minas Gerais.

A Sra. Edelaine Pinto (mediante intérprete) - Boa-tarde a todos, foi
muito importante o que foi discutido aqui hoje. Aprendemos bastante com
as várias opiniões, com os relatórios e com todos os movimentos que
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estão participando. Mas a maior preocupação da entidade é que a Língua
Brasileira de Sinais é reconhecida como língua, está na Constituição com
o no 10.379 e tem que ser usada em todos os estabelecimentos escolares
que trabalham com surdos, mas nenhuma escola está usando. Essa é a
comunicação do surdo.

Queremos também que a, profissão de intérprete de surdo, que
também já foi aprovada pela Constituição, seja regulamentada. O
profissional não tem como sobreviver desse trabalho, apesar de ser uma
ponte entre os surdos e a comunidade ouvinte. O intérprete é essencial
para os surdos. Existe, por exemplo, o problema da mulher surtia que
precisa fazer alguma queixa na Delegacia da Mulher. Ela fica
impossibilitada de se comunicar, porque não tem intérprete na Delegacia
de Mulheres. Solicitamos a atenção da Casa quanto a esse assunto.

A Sra. Neusa Santos - Queremos dizer que o Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e
também a Coordenadoria de Direitos Humanos irão formular ao Govemo
do Estado e à Delegacia que consiga, com urgência, intérpretes, no caso
de denúncias das mulheres surdas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Marta Elizabeth de
Souza, do Fórum Mineiro de Saúde Mental.

A Sra. Marta Elizabeth de Souza - Boa-tarde, somos do Fórum
Mineiro de Saúde Mental e estamos também no Conselho Municipal de
Saúde, juntamente com o companheiro Ronaldo, representando as
pessoas portadoras de deficiência, e gostaria de reforçar tudo que foi dito
aqui, que acho da maior importância, e dizer que o Movimento da Luta
Antimanicomial está batalhando por uma sociedade sem manicômios,
para que as pessoas saiam das instituições fechadas, do tipo da FEBEM.
É uma luta que temos travado. Todo mundo conhece o nosso trabalho.
Temos uma lei estadual aprovada e estamos lutando pela lei federal.
Gostaria de insistir nisso. Na Conferência Nacional dos Direitos Humanos,
que lutemos para que o Governo assuma, enquanto política pública, todas
essas nossas reivindicações.

Quero aproveitar o momento para convidar todos os presentes
para a nossa manifestação, nosso ato público cultural, na Praça 7, dia 18
de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Quero ainda convidar
todos os presentes a participarem de um seminário nacional sobre direitos
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e saúde mental. Do nosso ponto de vista, o Poder Judiciário entende as
leis como dadas pela natureza, como da ordem, da lógica e da razão. Não
se questiona o Poder Judiciário. Questionam-se as leis, se elas são
adequadas ou não, até onde se pode avançar. Mas a nossa discussão é
mais filosófica e reflexiva acerca de a que veio o direito em nossa
sociedade e como ele vai se reformular para atender essas nossas
reivindicações. Esse seminário vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de junho,
na Associação Médica de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Nilmário Miranda.

O Deputado Federal Nilmário Miranda - Queria, primeiramente,
abordar algumas questões levantadas e, depois, fazer algumas propostas.

Sobre a questão abordada pela Marta, queria propor que ela
convidasse a Associaáo Juízes pela Democracia, que é uma associação
de Juizes brasileiros que estão refletindo sobre tudo isso. Depois, o
Tarcísio pode até dar o contato dessa associação, para convidá-los a se
incorporarem a esse debate sobre direitos e saúde mental. É muito
pertinente.

Sobre o que o Ananias abordou, recebi aqui esse relatório e vou
levá-lo. Esse caso, Ananias, só tem duas possibilidades. A primeira é
aprovar a emenda constitucional que federaliza aqui os crimes contra os
direitos humanos. Esse é um processo lento, que conseguiu passar
admissibilidade depois de 7 meses na Comissão de Justiça; agora será
formada uma comissão especial para analisar essa proposta de emenda á
Constituição, para definir o que são crimes contra os direitos humanos. Ai
vamos tentar incluir os crimes coletivos, chacinas e massacres. Pela lei
atual esses crimes são praticamente - vou dar uma de Magri aqui -
impuniveis, porque envolvem mais de 100 policiais, e cada um deles é
denunciado separadamente, cada procedimento pericial, digamos assim, é
feito individualmente, cada um tem direito a tantas testemunhas. E a
previsão de julgamento é de 20 anos para crimes desse tipo. O do
Carandiru está longe de ser levado a julgamento, e os crimes de lesão
corporal já prescreveram, sem que ninguém tenha sido julgado.

A segunda é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é o
Brasil reconhecer a jurisdição da Corte. Estava dizendo para a Raquel
Scarlatelli que, há três semanas, a Corte Interamericana condenou o
Estado da Venezuela pelo assassinato de 14 colombianos que passaram
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pela fronteira dentro do rio. Eles foram mortos pela Guarda Nacional da
Venezuela, que foi absolvida em todas as instâncias. A Corte
Interamericana condenou o Estado a pagar indenização de
US$750.000,00 para as 14 famílias dos colombianos. Essa é a outra
possibilidade de se evitar a impunidade. Sobre a questão que o Marcos
Cardoso levantou, acho que já há alguns precedentes. No ano passado,
houve um movimento nacional de denúncia da morte de um suposto
traficante em dependências da Polícia Federal do Ceará. O Ministro da
Justiça mandou um projeto de lei concedendo indenização à família dessa
vítima, independentemente do resultado do inquérito do processo. Só de
ter morrido dentro de dependência policial, o Estado já teria
responsabilidade. Acho que isso vale para essas outras mortes que você
colocou, dentro de dependências policiais, nas quais fica clara a
responsabilidade do Estado. A Caiafa é uma velha defensora dessa tese
de criar um grupo para desenvolver essa questão da responsabilidade
objetiva e civil do Estado. Acho que é uma boa proposta.

A questão da comunicação, o Deputado Ivan Valente fez um
projeto de lei baseado nesse 190, que o Pacheco levantou aqui também,
baseado nessa questão que diz respeito á imagem das pessoas. Ai essa
questão do suspeito. Condenamos a China por ter executado, no ano
passado, 3.500 pessoas, sem direito de defesa. É um horror o que a China
faz no campo de direitos humanos. Mas, aqui no Brasil, faz-se a mesma
coisa, só que aqui se chama execução extrajudicial. A execução é
decidida por agentes públicos. O representante do Núcleo de Estudos da
Violência - NEV -, que estava aqui de manhã, o Paulo Mesquita, fez um
estudo, pegando mil assassinatos entre 1991 e 1992, só em São Paulo,
feitos pela Polícia Militar. Chegou à conclusão, num trabalho científico,
que 92% daqueles mil mortos tinham entre 16 e 24 anos e não tinham
antecedentes criminais. Se criminosos fossem, eram primários, eram
pessoas mais passíveis de ressocialização e reeducação. Foram mortos
por serem suspeitos. Não podemos esperar lei nenhuma para resolver
essa situação. O que é suspeito hoje para determinados setores dos
agentes públicos encarregados da segurança? São todos os que moram
em favelas, todos os que moram em certas vilas, são todos os que moram
em regiões inteiras das cidades. São classes sociais consideradas
suspeitas. Enquanto suspeito, pela lei, são apenas aquelas pessoas que
têm atitudes estranhas. Aqui, basta a pessoa morar em certa região que já
é suspeita e, sendo assim, está sujeita a ser morta. E uma tese facista e
nazista, que se chama Limpeza social, quer dizer, limpar a humanidade de
pessoas que a própria sociedade excluiu. Essa é uma coisa gravíssima.
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No Brasil existe uma pena de morte de fato, que é muito pior do que a da
China. Na China, a pessoa passa por um julgamento simulado, por uma
farsa de julgamento. Aqui não há julgamento nenhum, aqui a sentença é
decidida por pessoas que também fazem parte desses excluídos.

A questão que o Mário Nicodemos levantou: por que a lei é lenta?
Às vezes, acho que é importante a gestação da lei ser lenta. Se a lei for
feita às pressas, depois não será aplicada. Eu não entendia isso. Hoje, o
Paulo Mesquita levantou aquela questão de que não podemos confundir a
aplicação da justiça com a vingança. Eu também achava que quanto
maior fosse a pena, melhor seria para combatera impunidade. Depois, fui
aprender que não é bem assim. Temos de ter a pena adequada para cada
crime, senão o Juiz não condena. Esse negócio de crimes hediondos, que
pusemos na lei, foi um erro. Temos que discutir e rever essa questão de
crimes hediondos. Isso atrapalhou a aplicação da justiça. Qualquer coisa
agora é crime hediondo. Não deu certo, vamos ter que rever. O problema
maior, para mim, não é o fato de a gestação da lei ser lenta, o problema
mais grave é essa tradição brasileira de ter leis e ter um hiato entre o
direito formal e a realidade. Acho que é esse o problema: as leis não são
aplicadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente talvez seja uma das
melhores leis que conheço, porém não é aplicado. Não se criam as
instituições adequadas e já se condena a lei sem que se tenham criado as
condições para que ela seja aplicada, o que é grave.

Concordo totalmente com o Cícero Mílton. O policial também é
vitima. Não pode haver esse jogo de mocinho e bandido. Temos falado
sempre que a polícia é a garantia da existência da democracia. A partir da
atuação da policia é que se decide se as pessoas serão iguais perante a
lei ou não. O inquérito é fundamental para haver ou não a impunidade
para o criminoso e para que a justiça não seja seletiva, como tem sido.
Hoje, no Brasil, a justiça exclui o ladrão rico, o corrupto, o culpado por
crime de responsabilidade. Ela é condescendente com o ladrão rico, que
causa um mal tão grande quanto qualquer outro. O corrupto desvia o
dinheiro da escola, da saúde, do portador de deficiência, da bolsa de
trabalho. Ele provoca a morte em larga escala, de forma continuada. E a
corrupção, no Brasil, é considerada um crime menor, mas, na verdade, é
um crime gravíssimo. Porém, não tem o mesmo tratamento.

Tenho certeza de que o Deputado João Leite, as coordenadorias e
as comissões legislativas do âmbito da Câmara Municipal vão aceitar o
desafio de visitar as corregedorias. 0 fortalecimento delas é fundamental.
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Eu queria agora fazer algumas propostas. Primeiro, convidar
todas as entidades militantes aqui a participarem da II Conferência
Nacional de Direitos Humanos. Já disse de manhã que não é uma
conferência oficial. As entidades devem ir por conta própria. Quem está
convocando é a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, junto com o
INESC, o Fórum Nacional de Violência no Campo, o Movimento Nacional
de Direitos Humanos e as comissões legislativas de direitos humanos. A
exemplo da conferência realizada no ano passado, não há ninguém que a
promova. É uma articulação da sociedade para não deixar passar um ano
do Plano sem uma avaliação externa, um controle social.

A conjuntura é extremamente favorável. Por incrível que pareça,
cada vez que acontece uma tragédia, um vexame no Brasil, a questão dos
direitos humanos avança. A cada massacre que ocorre, há a possibilidade
de avanço. A sociedade aprende, a imprensa abre discussões, etc. Acho
que a conjuntura é muito favorável. Um dos nossos grandes desafios na
conferência será a nossa capacidade de formular algumas metas gerais.
Não há como hierarquizar nenhum problema é mais importante que o
outro. Não é pela quantidade de pessoas que um problema atinge que
vamos hierarquizar. Não se trata disso. Temos de ter a capacidade de
fazer uma agenda para 1997, de saber quais questões vão afetar o
conjunto do movimento de direitos humanos no País, de saber o que vai
atender a todas as pessoas vítimas da opressão, da dominação, da
violência, da impunidade. E preciso traçar essa agenda, saber dessa
diversidade, dessa pluralidade, dessa riqueza de movimentos pela criação
de direitos nos mais variados campos, e tirar algumas metas básicas.

O segundo grande desafio é a nossa capacidade de iniciar uma
articulação nacional, que não temos hoje. Não se trata de criar uma
entidade, um novo Movimento Nacional de Direitos Humanos porque está
provado que esse movimento é um dos melhores do Pais. Trata-se de
articular essa pluralidade, essa diversidade rica. Existem vários
movimentos nacionais representativos de lutas distintas. Não podemos
mais prescindir de um grupo de pessoas representativas que vão, depois
da II Conferência, acompanhar as grandes propostas, saber o que
acontecerá com elas; que vão cobrar, que serão interlocutoras dessas
grandes propostas com o poder. Esses são os dois grandes desafios em
uma agenda comum para 1997, comum a todos os militantes do Brasil
inteiro, além de iniciar uma articulação nacional entre os vários setores do
nosso movimento.
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Gostaria de parabenizar a Assembléia e, especialmente, toda a

Comissão presidida pelo Deputado João Leite. Já se encontrava
encerrada para este ano qualquer possibilidade de seminário ou fórum
para fazer este tipo de debate, mas, dada a sua emergência, dadas as
questões presentes e a conjuntura favorável, o Deputado João Leite,
juntamente com sua Comissão, o Presidente da Assembléia e toda a
Casa, conseguiu dar lugar a este tipo de debate, que, na prática, acabou
tendo o papel de um seminário ou de um fórum. Em setembro, teremos a
segunda etapa. Mas a articulação que ajudou a Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais a montar este ciclo de debates é algo que não
existia desde 1989, quando da Constituinte Estadual. Nunca mais
conseguimos aquele nível de articulação. Precisamos manter esta
articulação, estudando todas as propostas apresentadas, preparando o
esboço de um plano estadual de direitos humanos, devolvendo
informações a cada entidade, cada segmento, cada militante para que, em
setembro, possamos levar ao Seminário Estadual de Direitos Humanos
uma proposta bastante discutida. Esta articulação também pode
perfeitamente representar uma proposta de ajuda mútua, de solidariedade,
criando mecanismos de circulação de informações, utilizando os meios
disponíveis.

Gostaria de me dirigir a todos os companheiros e companheiras
que aqui vieram, dizendo que há dois movimentos no Brasil que
conseguiram, nos dois últimos anos, avanços notáveis; o Movimento dos
Sem-Terras, que conseguiu colocar na ordem do dia a questão da reforma
agrária, que ganhou o Pais para isso, e o Movimento de Direitos
Humanos. Foram os dois movimentos que demonstraram maior
capacidade de levar o poder, em todos os níveis, a repensar o problema.
A partir do avanço já conseguido, espero que, até setembro, possamos
fazer uma mudança de qualidade. Os anos não eleitorais são os anos
cheios, plenos, quando as Assembléias funcionam, o Congresso Nacional
e as Câmaras funcionam e os projetos podem tramitar. A conferência de
setembro pode produzir projetos de lei, projetos de resolução. Tudo que
aqui está sendo discutido pode abrir, em setembro, um processo
legislativo com a participação da sociedade.

Gostaria de parabenizar todos os companheiros e companheiras
pelo seu esforço de reflexão conjunta, demonstrando, mais uma vez, que
no Movimento de Direitos Humanos existe algo que se constitui num
ensinamento para toda a sociedade: a solidariedade, valor que se
encontra esquecido nesse mundo neoliberal, mas que aqui é tomado
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como valor fundamenta!, como valor primordial, que norteia a vida e o
trabalho de todos nós. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Queria, neste encerramento do ciclo de
debates, parabenizar todas as entidades, todas as pessoas comprometidas
com essa luta pelos direitos humanos. Gostaria de parabenizá-los pela
vitória de podermos ter colocado como importante, como prioridade na
Assembléia Legislativa de Minas a discussão sobre os direitos humanos.

É inédita toda esta questão. Quero parabenizá-los por estarem
lutando há tantos anos pela vida. Agradeço as entidades pelas
contribuições que trouxeram para discussão. Foi fundamental a presença
das entidades e de cada um assessorando e ajudando para que
pudéssemos ter a nossa reunião. Faço um apelo para que continuemos
juntos. Temos várias atividades ligadas a setores, como, por exemplo, à
criança e aos adolescentes. Estamos com as conferências estaduais
regionalizadas - e é importante a participação de todos. Tivemos o convite
para os encontros de saúde mental e, em breve, teremos a conferência
nacional de direitos humanos. Assim, considero que estejamos juntos para
a preparação do seminário estadual de direitos humanos, para que a
nossa proposta seja discutida em todos os níveis. Precisamos apresentar
à sociedade mineira a proposta de um programa estadual de direitos
humanos. Sem dúvida, sem a participação das entidades e de cada um
comprometido com essa luta, será impossível. Gostaria de me colocar
como alguém sempre pronto a contribuir e interessado - não só eu, como
todos os membros da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais -
em algo em que todos nós somos parceiros, a defesa da vida em nosso
Estado. Mais importante para todos nós, sem dúvida, é essa vida bem
maior que Deus nos deu. Que ela seja garantida no nosso Estado.

Esta Presidência declara encerrado o Ciclo de Debates Direitos
Humanos e agradece aos ilustres expositores, às demais autoridades, aos
participantes e ao público em geral pela presença. Gostaria ainda de
agradecer à assessoria da Assembléia Legislativa, tão dedicada à
realização deste ciclo de debates.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
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ATA DA 51 a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
7 DE MAIO DE 1997, DESTINADA A HOMENAGEAR O GRUPO

PITÁGORAS PELO TRANSCURSO DE SEU 300 ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata -
Designação de comissão - Composição da Mesa - Destinarão da reunião -
Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Cleuber Carneiro -
Palavras do Sr. Evando José Neiva - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Walfrido dos Mares Guia - Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrôsio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqümnio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêrnolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h15min, a

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

Ata

- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Olinto
Godinho e Alberto Pinto Coelho para, em comissão, conduzirem ao
Plenário o Presidente do grupo homenageado, as autoridades e os demais
convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência
convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Walfrido dos Mares Guia,
Vice-Governador do Estado e Secretário do Planejamento e Coordenação
Geral e da Educação, representando o Governador Eduardo Azeredo;
Evando José Neiva, Presidente do Grupo Pitágoras; Francisco Américo
Mattos de Paiva, Presidente da Associação Comercial de Minas; Vitor
Vieira dos Santos, Presidente da Federação Mineira de Associações
Microrregionais - FEMAM -; Ruy Lage, Presidente da COPASA-MG; e o
Deputado Péricles Ferreira, Líder do Governo nesta Casa.

Destinarão da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião especial a
homenagear o Grupo Pftágoras pelo transcurso de seu 30 0 aniversário de
fundação.
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Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Hino
Nacional.

- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Cleuber Carneiro

O Sr. Piesidente - Com a palavra, o Deputado Cleuber Carneiro,
autor do requerimento que suscitou esta homenagem ao Grupo Pitágoras.

O Deputado Cleuber Carneiro - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu
Queima; Exmo. Sr. Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, Secretário
de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, representando o Sr.
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Prof. Evando
José Neiva, Presidente do Grupo Pitágoras; Exmo. Sr. Dr. Francisco
Américo Mattos de Paiva, Presidente da Associação Comercial de Minas
Gerais; Exmo. Sr. Dr. Vítor Vieira dos Santos, Presidente da Federação
Mineira de Associações Microrregionais de Municípios - FEMAM -; Exmo.
Sr. Dr. Ruy Lage, Presidente da COPASA - MG; Exmo. Sr. Deputado
Péricles Ferreira, Líder do Governo nesta Casa; Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, minhas senhoras, meus senhores, quanto mais o País avança
no processo desenvolvi mentista e de consolidação da cidadania rumo à
viabilização do bem-estar e da dignidade social para todos os brasileiros,
mais nos conscientizamos da importância do binômio educação/saúde
nesse trabalho de construção.

Somos ainda, no geral, um país enfermo e iletrado; reconhecê-lo é
questão de honestidade. Entretanto, às portas do terceiro milênio,
registram-se progressos significativos nas duas áreas, que nos permitirão
ingressar no ano 2000 com perspectivas promissoras.

Assim ê que, no plano da saúde, a estabilização económica tem
possibilitado ao povo alimentar-se melhor, sendo redundante lembrar que
não se obtêm condições de vida saudável sem alimentação adequada. E
verdade que a fome continua a rondar milhões de lares brasileiros, mas
presença antes familiar, da desnutrição endêmica em muitas regiões do
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Brasil tende a atenuar-se. A assistência médica e hospitalar é precária
para a maioria, mas a nutrição equilibrada - que se generaliza em nossas
comunidades - funcionará como medicina preventiva, amortecendo o
impacto da demanda de serviços assistenciais.

Ora, se, no terreno da saúde, a situação deixa a desejar, há, no
entanto, indicação do surgimento de fatores positivos, enquanto situação
análoga, muito a propósito, ocorre no campo da educação.

Temos, presentemente, largo percentual de brasileiros
mergulhados no analfabetismo ou no semi-analfabetismo, já que a
estrutura dos ensinos básico e médio não alcança todas as nossas
crianças e jovens. A universidade experimenta crise acentuada, incapaz
que se mostra de absorver a totalidade dos que pretendem cursá-la.
Nesse panorama nem sempre auspicioso, porém, avultam
empreendimentos e iniciativas que constituem exemplo, já não tão
isolado, de excepcional qualidade de ensino e de segura garantia no
preparo das futuras gerações.

Tais considerações nos vêm a propósito do 300 aniversário de
fundação do Grupo Pitágoras, que estamos comemorando nesta reunião
especial promovida pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. O educandáno que homenageamos é protótipo incontestável de
esmerado padrão didático, o que aumenta nossa responsabilidade ao
ocupar esta tribuna: trata-se, afinal, de saudar instituição que é orgulho
dos mineiros e que nos projeta para além das fronteiras do Estado e do
País.

Foi no ano de 1966 que 5 jovens e talentosos professores se
reuniram para preparar um grupo de 35 estudantes para o vestibular de
Engenharia da então Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo
Horizonte. Eram eles Walfrido dos Mares Guia - que veio depois a
emprestar sua inteligência â causa pública-, Marcos dos Mares Guia, Júlio
Cabizuca, Evando Neiva e João Lucas Mazoni. Unidos, desenvolveram
eles trabalho do maior nível, tanto é que, dos 35 inscritos, 33 lograram
aprovação no vestibular. Estava, assim, lançada a semente do que é hoje
o vitorioso complexo educativo Pitágoras.

O êxito inicial fez com que o curso pré-vestibular crescesse e se
impusesse no conceito de nossos estudantes: no semestre seguinte ao de
sua criação, o número de alunos triplicou. Dois anos após, instalaram os
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fundadores o preparatório para Medicina, e, em 1969, quando a UFMG
anunciou a implantação do vestibular unificado, o curso se ampliou,
inclusive com a contratação de novos professores. O resultado desse
trabalho não se fez esperar, correspondendo os alunos do Pitágoras à
maioria dos aprovados, em meio a milhares de postulantes. O 1 0 lugar na
classificação geral do unificado, por sinal, coube a um desses alunos.

Em 1972, o núcleo do pré-vestibular cresceu, com a inauguração
da primeira unidade do Colégio, com curriculo de 1 0 e 20 graus. Vieram, a
seguir, várias filiais em nossa Capital, e, em 1979, o Grupo passou a
exportar seu "know-how" para outros países. Em regime de prestação de
serviços para grandes empresas brasileiras em operação no exterior, o
Pitágoras instalou-se na Mauritânia, Iraque, Congo, Equador, Angola e
Peru.

Em 1989, passou a prestar idêntica colaboração a empresas com
obras em outros Estados da Federação, desenvolvendo trabalhos no Pará,
Amazonas e Rondônia.

Hoje, o Pitágoras atua também em parceria com outros
estabelecimentos congêneres, e neste ano são mais de 100 as instituições
integradas a seu sistema, atendendo a cerca de 200 mil estudantes. Há
uma grande e significativa distância, como se vê, em relação àquele corpo
discente inicial de 35 vestibulandos!

Para explicar essa história de sucesso, bastaria dar uma vista de
olhos na filosofia operacional de nosso homenageado. Partindo do
princípio de que os alunos são sua razão de ser, a direção do Pitágoras
elaborou um código de ética para seus administradores, professores e
funcionários, cujo teor vale a pena registrar. E o seguinte:

1 - integridade em todas as dimensões da vida pessoal e na
profissional;

2 - afetividade e cordialidade nas relações interpessoais;

3 - iniciativa e presteza no atendimento às necessidades das
pessoas a quem estiverem servindo;

4- comprometimento com o trabalho em cooperação;
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5 - disciplina para solucionar problemas com base em fatos e
dados;

6 - determinação para melhorar continuamente a qualidade na
percepção do cliente;

7 - sensibilidade e disponibilidade para a dimensão social da
instituição.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem-se
mostrado particularmente ativa no que se refere à educação,
coerentemente com sua missão de defender os mais elevados interesses
do povo mineiro. Nessa linha, intenso trabalho se desenvolve tanto no
Plenário como na Comissão de Educação, e, tomando por base as
estatísticas, em 1996, nada menos que 7 proposições do Legislativo
mineiro foram transformadas em lei pelo Executivo. Dizem todas respeito
a temas ligados ao ensino e ao sistema educacional, como também outros
9 projetos de lei que tramitam nesta Casa presentemente. Considerando-
se o vasto universo de matérias sobre o qual o Palácio da Inconfidência
legisla, tais números são relevantes, embora possam parecer modestos, à
primeira vista. Mais importante, todos eles expressam a prioridade que
damos ao problema da educação. É essa prioridade, exatamente, que nos
fez incluir na pauta de trabalhos a reunião em homenagem ao Pitágoras.

Nossa admiração pelos corpos docente e administrativo da
instituição fala por si. Não sendo possível citar nominalmente cada um de
seus membros, permitimo-nos fazer menção ao Dr. Walfndo Silvino dos
Mares Guia Neto, que hoje empresta seu concurso ao Estado como Vice-
Governador, Secretário do Planejamento e Coordenação Geral e
Secretário da Educação. Nossa saudação especial, também, aos Profs.
Evando Neiva e Júlio Cabizuca, que hoje, com forte eficiência, dirigem a
organização e nos honram com sua presença neste ato.

Parabéns, Pitágoras! Que estes primeiros 30 anos tenham
prosseguimento, para proveito das gerações que a nós se seguirão.

Ouso afirmar que essas considerações e esse conceito que temos
dessa instituição não são isolados, não são de um membro: são do próprio
Poder Legislativo de Minas Gerais, pois o Pitágoras se constitui numa
referência de Minas. Muito obrigado.



*	 584
Palavras do Sr. Evando José Neiva

Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Walfrido dos Mares Guia, Vice-
Governador do Estado e Secretário do Planejamento e Coordenação
Geral, representando o Governador do Estado - Walfjido, nosso
companheiro desde o momento de fundação do Pitágoras; Francisco
Américo Manos de Paiva, Presidente da Associação Comercial de Minas
Gerais; Vítor Vieira dos Santos, Presidente da Federação Mineira de
Associações Microrregionais de Municípios; Ruy Lage, Presidente da
COPASA; Deputado Péricles Ferreira, Líder do Governo na Assembléia;
caríssima D. Carmen, aqui representando seu filho, nosso companheiro
Júlio Cabizuca, que, por motivo de viagem, não desfruta conosco de um
momento tão importante. Gostaríamos, D. Carmen, de homenageá-la com
estas flores.

Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro, em sua pessoa, nossa
saudação e gratidão a todos os Deputados e Deputadas que nos honram
com esta homenagem. Este é um momento, senhoras e senhores, que
ficará para sempre em nossos corações. Daqui, talvez, a 30 anos,
querendo Deus, quando estivermos lançando mais um livro que registrará
a nossa trajetória, o memorial do Pitágoras, certamente teremos uma
página dedicada a esta comemoração que tanto nos honra e engrandece.

Por isso, temos dois profundos agradecimentos para extemar a
esta Casa representativa do povo de Minas. O primeiro agradecimento é
pela homenagem de valor inestimável que recebemos, que é um atestado
de cidadania institucional e é para nós como um diploma que colocaremos
no lugar de honra máxima, o qual compartilharemos com todos os
companheiros que se espalham por todo o Brasil e também por outros
países. Um diploma que representa, para todos nós, companheiros do
Pitágoras, a renovação da nossa missão educacional e o aprofundamento
da nossa responsabilidade social. O segundo agradecimento é pelo
patrimônio maior que conquistamos nesses 30 anos de trabalho em
educação: o patrimônio humano de contornos ilimitados, constituído pelos
colaboradores, professores e funcionários que construíram o Pitágoras
nesses 30 anos, constituído pelos mais de 100 mil ex-alunos. Quanto
temos hoje, nesta Casa, das primeiras turmas do cursinho Pitágoras, em
1972; esses ex-alunos, dos quais muitos são pais de alunos do Pitágoras
nos dias de hoje. Patrimônio humano constituído pelos atuais 30 mil
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alunos que estão em nossas escolas próprias e pelas suas famílias.
Patrimônio humano constituído pelos nossos parceiros da rede Pitágoras
para a qualidade de educação. Nesse patrimônio de centenas de milhares
de vidas humanas reside nossa imagem e reputação como instituição
educacional. E tudo isso foi construído tendo por base o ambiente de
seriedade e comprometimento das nossas Minas Gerais, o ambiente das
escolas públicas e particulares que estudamos. Minas deu-nos o caldo de
cultura que propiciou a construção do Pitágoras. A quem agradecer por
esse valor inestimável, por esse patrimônio de vidas humanas? E legítimo
extemar essa gratidão àqueles que são os legítimos representantes da
gente de Minas. É por isso que extemamos esse agradecimento, também,
aos Deputados e às Deputadas desta Casa.

Mais de 31 anos de fundação. Creio que já podemos falar em
maturidade de uma instituição. E, para atingir essa fase, temos cada vez
mais a profunda consciência da nossa responsabilidade social e a
convicção de que essa responsabilidade cívica tem que ser visível em
ações concretas.

Formular e executar planos de ações cívicas passam a ser
prioridade no Pitágoras, até mesmo pelos motivos que o Deputado
Cleuber Carneiro, há poucos minutos, pontuou para todos nós. Temos
alguns projetos em curso em Minas, especialmente na nossa "Capital do
Século", como a recuperação e a preservação dos jardins de Burle Marx
na Igreja São Francisco, na Pampulha, em parceria com a Prefeitura. O
projeto se amplia neste semestre e envolve toda a comunidade escolar do
Colégio Pitágoras Pampulha, em parceria com outras escolas,
principalmente as públicas da região, na recuperação do patrimônio da
lagoa da Pampulha. Tudo isso no ensejo da Semana do Meio Ambiente,
no início de junho próximo. Esse projeto está sendo desenvolvido em
parceria com a Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais.

Outro projeto é a preservação dos jardins da Igreja da Boa
Viagem, pela importância social, ecológica e histórica daquele espaço
público. Esse é um projeto do Colégio Pitágoras Timbiras, que comemora
neste ano bodas de prata. Temos a satisfação de ter alguns ex-alunos das
primeiras turmas do nosso Colégio Pitágoras Timbiras presentes aqui
hoje. Assim, os 25 anos, as bodas de prata do Colégio Pitágoras Timbiras,
junto com o centenário da nossa "Capital do Século", justificam o nome
Projeto Prata Cem.



586
Parceria entre o Colégio Pitágoras Cidade Jardim, a Escola

Recreio e a Escola Estadual Dona Augusta, no Morro do Papagaio, junto à
barragem de Santa Lúcia: além de um amplo programa pedagógico
envolvendo as três escolas num aprendizado reciproco, inicia-se um
trabalho comunitário voltado para a valorização e a preservação da Praça
da Barragem de Santa Lúcia, de um valor inestimável do ponto de vista da
integração social. Creio que todos a conhecem. Ela é como se fosse uma
ponte entre duas realidades sócio-econômicas: de um lado, as pessoas
que desfrutam de uma qualidade de vida que este País propicia; e, poucos
metros à frente, pessoas que têm profundas limitações materiais,
econômicas e sociais, resvalando até o nível da indignidade da vida
humana. E aquele espaço da barragem de Santa Lúcia, uma obra do
Prefeito Patrus Ananias, é como se fosse a ponte entre dois brasis,
integrando essas duas realidades. Nesse projeto educativo com a Escola
Estadual Dona Augusta e a Escola Recreio, o Colégio Pitágoras
desenvolve esse espírito de integração social, indispensável para o
desenvolvimento do nosso Pais nos dias de hoje. Esse é um exemplo
muito singelo, mas muito significativo, da realidade que vivemos em
nosso País, nos dias de hoje. E há necessidade de construir pontes para
unir os brasis.

Mais um projeto é a parceria da que chamamos a escola do
século XXI - do Pitágoras -, que é o novo pré-vestibular, que fica entre as
Ruas Rio de Janeiro e Espírito Santo, exatamente na Rua Guajajaras. Em
parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, restauramos e
valorizamos a Vila Wemeck, que tem uma importância histórica para a
nossa Capital, ficando exatamente ao lado dessa escola do Pitágoras.

São iniciativas de grande valor social, com intenção verdadeira de
dar a nossa contrapartida à comunidade, pelo patrimônio humano que ela
nos propicia. Estamos certos de que, se assim não atuarmos, não
fecharemos o balanço social entre o que a comunidade nos oferece, o que
oferece a uma organização e o que a organização oferece à comunidade;
haverá desequilíbrio, configurando descompromisso social. E, nos dias de
hoje, neste mundo de transformações, com as necessidades sociais que,
bem sabemos, o nosso Brasil apresenta, a organização que não tiver
comprometimento social não vai prosperar. Seu futuro é sombrio, porque
não vai encontrar apoiadores. E indispensável esse comprometimento
social. Então, no Grupo Pitágoras, entendemos que, no fechamento desse
balanço, a contrapartida desse valor inestimável do patrimônio humano
que desfrutamos na comunidade, a nossa contrapartida é procurar servir
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cada vez melhor a cada vez mais pessoas, formando os cidadãos do
século XXI e, ao mesmo tempo, desenvolvendo esses projetos de
colaboração social. Dessa forma, podemos almejar o equilíbrio desse
balanço. E é neste momento especial, Sr. Presidente, nesta Casa, que
tem a representatividade da gente de Minas, que extemamos o nosso
profundo agradecimento. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar às mãos
do Prof. Evando José Neiva uma placa comemorativa desta solenidade,
numa homenagem deste Poder Legislativo ao Grupo Pitágoras. (- Lê:)

"Ao Grupo Pitágoras, no transcurso do seu 30 0 aniversário, o
reconhecimento do Legislativo mineiro, pela excelência do seu padrão de
ensino, bem como pelo espírito inovador que alia eficácia empresarial à
promoção dos mais altos valores humanos".

- O Presidente faz a entrega da placa.

Palavras do Sr. Walfrido dos Mares Guia

Exmos. Srs. Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz;
Líder do Governo, Deputado Péricles Ferreira; Evando José Neiva,
Presidente do Pitágoras, meu prezado amigo e companheiro de fundação;
Ruy Lage, DD. Presidente da COPASA; Francisco Américo Manos de
Paiva, Presidente da Associação Comercial; Vítor Vieira dos Santos,
Presidente da FEMAM; Srs. Deputados; prezados companheiros e amigos
do Pitágoras; familiares de Evando Neiva, de Júlio Cabizuca,
especialmente D. Camiem, meus familiares, minha mãe, minha mulher,
meus filhos, meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos,
companheiros do Pitágoras; meus amigos: gostaria de, neste momento,
homenagear o engenheiro Ivan Moura Campos, Secretário Nacional de
Informática, que brilha em Brasília, no Ministério de Ciência e Tecnologia.
Estava num dilema, porque tenho a representação oficial para falar em
nome do Governador do Estado, mas vou pedir desculpa para falar em
meu próprio nome. Como um dos fundadores do Pitágoras, não gostaria
de falar formalmente, apenas elogiando, mas gostaria de dar alguns
depoimentos importantes, sobretudo por estar aqui nesta Casa, em função
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da educação. Para mim, é urna alegria incomensurável estar aqui hoje
como Secretário da Educação, como Vice-Governador, representando o
Governador, quando esta Casa homenageia o Pitágoras pelos seus 30
anos. O Deputado Cleuber Carneiro, com precisão absoluta, enumera a
história do Pitágoras, de maneira irretocável, fechando os conceitos
éticos, que são os paradigmas do nosso comportamento naquela
organização. Ele é um Deputado de história absolutamente respeitável
nesta Casa, tendo a vida pautada pela coisa pública, e, por mais de uma
vez, em momentos difíceis, tem estado ao nosso lado. Ele vem saudar o
Pitágoras em nome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Gostaria
de expressar meu agradecimento pessoal ao Deputado, cumprimentar
todos os Deputados e agradecer ao Deputado Romeu Queiroz, meu
particular amigo e Presidente desta Casa. Mas queria dizer algumas
coisas a respeito da educação em Minas, O Deputado Cleuber Carneiro
falou que as coisas no Brasil melhoram, independente de já termos
problemas, e o Evando nos diz que temos um caldo de cultura. Será que o
Pitágoras teria tido o mesmo êxito com as cinco pessoas que o fundaram,
com os milhares de colaboradores que vieram, ano a ano, agregando-se a
ele desde 1967, se estivéssemos em outro ambiente diferente da
seriedade, da cultura e da mineiridade que Belo Horizonte e o Estado de
Minas oferecem? Será que o Pitágoras teria crescido e alcançado as
metas educacionais? E uma pergunta sobre a qual devemos refletir. O
ambiente forja o acontecimento das coisas. E o ambiente de Minas é
extremamente saudável. Aqui, é a terra da liberdade, do respeito, é a terra
em que as coisas acontecem na velocidade natural que a própria vida
impõe. Por isso mesmo, o Estado de Minas Gerais é respeitado em todo o
Brasil. Tenho feito algumas apologias de Minas no campo econômico,
pelo crescimento espetacular que o Estado vive, pelos investimentos
internacionais, pelo crescimento dos seus empresários, pela qualidade de
gestão das empresas, pelos mercados conquistados. Minas hoje é
reconhecida no Brasil e fora dele como exemplo nas áreas de educação e
de educação pública. O Pitágoras, como organização particular, atende a
algumas dezenas de milhares de alunos. Quase podemos dizer centenas
de alunos. Mas a educação pública em Minas Gerais atinge 5 milhões de
alunos, e somos, hoje, paradigma nacional de qualidade em educação.
Qualquer jornal, qualquer televisão, qualquer rádio, qualquer universidade,
qualquer instituição séria no Brasil, hoje, reconhece que o que acontece
em Minas Gerais é paradigmático, é exemplar.

E tudo isso começou aqui, nesta Casa, no mês de março de 1991.
0 então Presidente era o atual, Deputado Romeu Queiroz, e muitos dos
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Deputados que estou vendo, hoje, também estavam aqui naquela
oportunidade e deram ao Governador Hélio Garcia uma prova irrefutável
de confiança e apoio, quando aprovaram, em menos de 100 dias do seu
mandato, a mudança que preside, hoje, o trabalho educacional de Minas,
que é exemplar para o Brasil. Foi aqui, com o apoio dos Deputados, numa
votação histórica (que a cada dia fica mais histórica), que, quase por
unanimidade, 53 em 56 Deputados aprovaram a reforma do ensino de
Minas Gerais, largando o passado e entrando num futuro que concebe que
a escola pública pertence à comunidade e não ao Governo. Essa simples
mudança é a chave de toda a questão. No momento em que a sociedade,
que é proprietária da escola, percebe que aquilo lhe pertence, ela passa a
ser parte da solução do problema, passa a ser parte da busca da solução
do problema, passa a entender o problema, ao invés de reclamar do
problema e cobrar que outros o resolvam.

A educação é o maior desafio de qualquer Governo, hoje; é o
maior direito, depois da própria vida, de qualquer ser humano. Cícero, há
2.400 anos, perguntava qual é o maior presente que se poderia dar à
república, senão a educação. Hoje, poderíamos, parafraseando Cícero,
dizer qual é a obrigação fundamental de um Governo, senão propiciar a
educação de sua juventude? A educação é um bem inerente à cidadania;
é um bem inerente ao ser humano, sem o qual ele não exerce a
cidadania, não exerce a função de criar seus filhos, não exerce a função
de se introduzir no mercado de trabalho, não exerce a função crítica de
separar o certo do errado, não exerce sequer a função de ter um
comportamento ideal, consagrado como ético. Tudo isso vem por meio da
educação.

E, como se não bastasse, ela é exatamente a bandeja que
equilibra os desvios sociais. E por meio da escola pública que oferecemos
ao mais pobre dos filhos dos trabalhadores e ao mais rico de um dos
habitantes do nosso Estado oportunidades para que possam caminhar, a
partir de uma certa idade, depois de pelo menos oito anos de
escolaridade, em busca de sua própria vida e de seu próprio caminho.
Esses oito anos mínimos de escolaridade, que seriam o 1 0 grau,
acrescidos de três anos do 20 grau, totalizam, portanto, 11 anos da
escolaridade necessária para que possamos ficar equivalentes ao Chile,
ao Uruguai e à Argentina - citando apenas três países da América do Sul -
onde os trabalhadores têm, em média, entre 10 e 11 anos de
escolaridade, ao passo que o trabalhador brasileiro tem, em média, 5 anos
de escolaridade. Então, é na escola pública que vamos quebrar as
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desigualdades do Brasil; é ali que, insistentemente, desde 1991, repetimos
esses procedimentos com integral apoio da Assembléia Legislativa. Se
esse apoio tivesse faltado, o projeto teria morrido. Esse apoio foi
fundamental naquele momento. Não foi uma nem duas vezes que tive a
oportunidade de receber um convite dos Deputados para vir aqui, neste
Plenário, falar para centenas de professores, administradores, Deputados,
Deputadas e políticos, a respeito das premissas da educação. Recebemos
a confiança da Assembléia, e essa confiança foi paulatinamente traduzida
em resultados. Estamos no sexto ano consecutivo de implementação
dessa política. E, hoje, essa política honra o Estado de Minas Gerais; os
Deputados a preservam e a valorizam.

As escolas são autônomas e recebem seus recursos sem precisar
de apadrinhamento, treinam seus professores, participam das decisões
juntamente com os pais, através dos colegiados. Fazemos avaliações
externas anuais de todas as escolas estaduais e oferecemos para todas as
escolas municipais e privadas uma avaliação anual de seu desempenho,
para que possam melhorar, baseadas no próprio desempenho anterior.
Integramos as redes municipal e estadual.

Saímos, em 1991, de um orçamento de US$650.000.000,00, que
representavam 33% do orçamento do Estado, para um orçamento, em
1997, aprovado por esta Casa em novembro do ano passado, em que
45% das verbas públicas são aplicadas na educação. Ou seja,
R$2.500.000.000,00 foram investidos no ano passado na educação
básica.

Esta Casa aprovou um orçamento em que, de cada R$10,00
recolhidos pelo Tesouro do Estado, R$4,50 - 45% - são alocados em
educação. Essa prioridade é compartilhada entre os Poderes Executivo e
Legislativo e aplaudida pela sociedade. Quando perguntamos à sociedade
quais são os problemas de Minas, a resposta é a educação. Nos anos 90,
a educação compartilhava com a saúde o primeiro lugar, com 30% dos
votos. Hoje, ela está com 6,7%, ou seja, está em sétimo lugar. A
sociedade reconhece que estamos caminhando, os alunos têm escola,
merenda, bons professores, capacitação, autonomia, participação da
família, cidadania.

Estou aproveitando esta oportunidade para dar um exemplo de
como a harmonia entre os Poderes é fundamental para resolvermos os
problemas. Somos fortes e seremos invencíveis se entendermos que essa
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união é fundamental. Nossas querelas eventuais de natureza política são
resolvidas lá, na municipalidade. O interesse maior da coletividade aqui
nesta Casa tem sido respeitado, implementado e preservado. Sou o
testemunho especialmente privilegiado para dar esse depoimento. Tenho
convivido com os Deputados durante os últimos 12 anos. Nunca vi
faltarem seriedade, sobriedade e competência nas decisões fundamentais,
quando os Governos precisaram da Assembléia em momentos especiais.

Participei dessa empresa ainda antes de me casar, quando era
estudante de engenharia. Éramos quatro engenheiros e um médico: eu, o
Evando, o Cabizuca, meu amigo e vizinho - éramos amigos desde os 15
anos de idade -, o meu irmão mais velho, Marcos, que hoje está sendo
representado pelo seu filho Frederico, e o João Lucas Mazzoni. Tínhamos
vocação natural para a educação. Não éramos professores formados: um
médico, que era um professor notável da universidade; dois engenheiros
já professores e dois estudantes, o Evando e eu. Formamos, então, o
Pitágoras. Deu certo porque tínhamos esse ambiente que eu quis
qualificar aqui, sobretudo com a experiência que tive nos últimos seis anos
na própria Secretaria da Educação, de demonstrar como Minas respeita a
cidadania e a educação. Nesse ambiente, nós crescemos com o apoio de
milhares de pessoas, milhares de alunos.

Gostaria de ressaltar que um de nossos alunos - foi nosso aluno
em 1972, na Rua Timbiras - é hoje Deputado nesta Casa, o médico Dr.
Marcelo Gonçalves. De maneira que estamos contribuindo para a
construção da cidadania em Minas Gerais. Lá no Pitágoras, pouco a
pouco, com os milhares de alunos que já tivemos, com os filhos desses
alunos, com os netos de alguns outros, estamos construindo, geração
após geração, naquela pequena parcela da sociedade, uma cidadania que
nos engrandece. Estamos fazendo isso de uma maneira gigantesca na
rede pública, com prioridade absoluta do Governo e o apoio integral da
Assembléia Legislativa.

É um momento de rara felicidade para mim, como fundador do
Pitágoras, Secretário da Educação e representante do Governador nesta
noite, participar desta solenidade.

Queria agradecer, de coração, ao Romeu, se assim me permite
chamá-lo pela nossa intimidade e amizade, e ao Deputado Cleuber
Carneiro, bem como aos demais Deputados, esse honroso
reconhecimento e mérito que dão ao Pitágoras.
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Em nome do Governo de Minas Gerais, incumbo-me, também, de

parabenizar a família Pitágoras pelo brilhante trabalho que vem fazendo
para a educação de Minas. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Dr. Walfrido dos Mares Guia, Vice-Governador do
Estado, representando S. Exa., o Governador Dr. Eduardo Azeredo;
Exmo. Sr. Prof. Evando José Neiva; demais autoridades que compõem
esta Mesa; Srs. Deputados; Sras. Deputadas; família Pitágoras;
convidados, esta Casa promoveu, há poucos dias, um ciclo de debates
sobre a implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Como sempre acontece nos eventos dessa natureza que aqui
ocorrem, representantes das diversas instituições, públicas e particulares
envolvidas com o tema, foram convidados a participar das atividades.

O objetivo do encontro foi desencadear, em colaboração com as
lideranças do setor, processo de discussão ampla sobre a regulamentação
de dispositivos da lei, especialmente naquilo que for de competência de
Estados e municípios.

Entendemos que esse trabalho é de suma importância, pois
produzirá subsídios valiosos para adequar a aplicação da norma às
realidades regionais e para enriquecer o Plano Nacional de Educação, que
vai estabelecer as diretrizes e as metas a serem adotadas no Pais, nos
próximos dez anos.

Ao promover e estimular tais ações, a Assembléia Legislativa está
convicta de que o aprimoramento da educação é imprescindível para as
mudanças que se pretende colocar em marcha no País. Sem esse
suporte, que possibilita a formação de cidadãos conscientes e
participativos, não se pode falar em desenvolvimento pleno.

A solenidade que estamos realizando, com o objetivo de
homenagear o Grupo Pitágoras, por seus 30 anos de fundação, parece-
nos particularmente oportuna nesse contexto de discussões referentes à
Lei de Diretrizes e Bases. Isso porque, por trás de todos os artigos, de
todas as determinações e recomendações da lei, o que se pretende, em
essência, é estabelecer condições para proporcionar aos brasileiros
educação de qualidade.
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É justamente esse princípio, o da qualidade, que direciona as
atividades do Pitágoras. É o conceito-chave de sua filosofia institucional, o
fermento de sua busca contínua dos melhores recursos e métodos
pedagógicos.

Investindo permanentemente na atualização e no aprimoramento
de seu quadro de profissionais, assim como nas condições físicas de suas
unidades e na incorporação de novas tecnologias, a instituição consolidou-
se como modelo e referência nas áreas em que atua.

Ressalte-se também, na comunidade do Pitágoras, o clima de
diálogo e de integração, que, partindo da diretoria, caracteriza as relações
entre professores, funcionários, pais e alunos.

É por esses princípios e essa cultura, fortemente sedimentados,
que o Grupo vem colecionando sucessos em toda a sua trajetória. E pelos
mesmos motivos que, de cursinho pré-vestibular montado por jovens
professores, com uma turma inicial de 35 alunos, transformou-se hoje num
dos maiores complexos educacionais do País, englobando nada menos de
100 instituições integradas, com cerca de 200 mil estudantes.

Sua marca de competência e seu compromisso com o ensino de
qualidade abriram caminho para que se expandisse para outros Estados
brasileiros e até mesmo outros países. Destaque-se, nesse processo, sua
marcante influência sobre outro setor de atividades, ao viabilizar, por meio
de suas unidades escolares, obras de vulto e de longo prazo, executadas
por algumas das maiores construtoras nacionais.

Seu nome está, dessa forma, vinculado a empreendimentos
pioneiros na construção de rodovias, ferrovias, hidrelétricas, na
implantação de projetos de irrigação e na atividade mineradora,
espalhados pelos Estados do Amazonas, do Pará e de Rondônia, ou nas
terras longínquas do Peru, Equador, Iraque, Congo, Angola e Mauritânia.

O exemplo dado pelo Grupo Pitágoras, no âmbito das instituições
privadas de ensino, é fundamental em vista da realidade brasileira e
diante das conhecidas dificuldades do poder público em implantar a
contento seus programas de educação.

Sabemos dos esforços que têm sido feitos pelo Governo de
Minas, assim como pelo Governo Federal, e acreditamos que, com a
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colaboração de escolas particulares imbuídas do mesmo espírito que
move a entidade educacional homenageada, tais esforços resultarão em
conquistas significativas para a população.

Congratulamo-nos com pais, alunos e profissionais que compõem
a grande família do Pitágoras, e principalmente com seus diretores,
fazendo menção especial ao nosso Vice-Governador, Secretário do
Planejamento e Coordenação Geral e Secretário da Educação, Walfrido
dos Mares Guia, que permanece no Conselho de Administração; do Prof.
Evando Neiva, Presidente do Comitê da Holding; e ao Prof. Júlio
Cabizuca, Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional.

Que esse grande sistema de ensino continue a formar uma
juventude sadia e apta a enfrentar os desafios que a esperam.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos,
especialmente ao Prof. Evando, ao Vice-Governador, Dr. Walfrido dos
Mares Guia, às autoridades e aos demais convidados pela honrosa
presença, e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 8,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N°13.280

Às quinze horas do dia onze de março de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados José
Militão, Sebastião Helvécio e Sebastião Navarro Vieira (substituindo este
ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL),
membros da Comissão supracitada, além dos Deputados Durval Angelo e
lbrahim Jacob. Havendo número regimental, o Presidente 'ad hoc",
Deputado José Militão, declara aberta a reunião e esclarece que ela se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e a
designar o relator. A Presidência determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Durval Angelo
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e
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Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Sebastião Helvécio e
Antônio Júlio, ambos com três votos. O Presidente "ad hoc" convida para
tomar assento à mesa o Deputado Sebastião Helvécio e o empossa no
cargo de Presidente, O Deputado Sebastião Helvécio, por sua vez,
informa que, devido à ausência do Deputado Antônio Júlio, este será
empossado na Vice-Presidência oportunamente. Prosseguindo, a
Presidência designa como relator da matéria o Deputado José Militão. O
Deputado Durval Angelo apresenta requerimento solicitando visita ao
imóvel a ser doado pelo Estado à Mitra Arquidiocesana de Mariana, com
vistas a subsidiar a elaboração do parecer. Os Deputados lbrahim Jacob e
Durval Angelo fazem uso da palavra para encaminhar a votação do
requerimento e entregam ao relator vários documentos referentes ao
citado imóvel. Diante dos argumentos e dos documentos apresentados, a
Presidência, com a aquiescência do Deputado Durval Angelo, deixa de
apreciar o requerimento. A seguir, o Presidente suspende os trabalhos.
Reaberta a reunião, o Presidente solicita ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira que proceda à leitura desta ata, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Não havendo mais matéria a ser tratada, o
Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os trabalhos da
Comissão.

Sala das Comissões, 15 de março de 1997.

Sebastião Helvécio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - José
Militão.

ATA DA 23 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DIVERSAS

DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA PENITENCIÁRIO
ESTADUAL

Às quinze floras e dez minutos do dia trinta de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira, João Batista de
Oliveira e Arnaldo Penna, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Deputado Ivair Nogueira também faz a leitura do Oficio n°
318197, enviado à Comissão pelo Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto,
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Procurador-Geral de Justiça, encaminhando o quadro demonstrativo
elaborado pelo Ministério Público de Minas Gerais sobre a situação atual
dos estabelecimentos prisionais no interior do Estado. Também foram
encaminhados pelo Ministério Público, por meio do Oficio n° 203197, os
depoimentos prestados àquele órgão pelos detentos Charles Outra
Pereira, Carlito de Assunção Costa e Ladislau Pavaneli Padilha. A
Presidência passa à fase de apresentação de proposições da Comissão e
apresenta, em nome do Deputado Marcelo Gonçalves, requerimento
solicitando que seja realizada visita à Cadeia Pública de Divinópolis para
apurar denúncias de superlotação e condições subumanas vividas pelos
presos que nela coabitam. O Presidente encaminha o requerimento ao
relator, para devida análise, e esclarece que ele será posteriormente
votado. O Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento solicitando
que o advogado Dimas Henrique Soares seja convidado a prestar
esclarecimentos à Comissão a respeito de sua atuação profissional.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Durval
Ângelo apresenta requerimentos solicitando que sejam convidados a
depor na Comissão os Srs. Antônio Ribeiro da Silva e Sidney Cangussu,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Associação em Defesa
de Vítimas de Policiais e Autoridades - ADEVIP - I e Itamar Pereira
Melgaço. Colocados em votação, são os requerimentos aprovados. O
Deputado Miguel Martini chega à reunião e assume suas funções. O
Deputado Arnaldo Penna, seu suplente, retira-se. O Deputado João
Batista de Oliveira, com a palavra, comenta críticas feitas em Plenário por
outros Deputados a respeito dos trabalhos da Comissão. O Presidente
solicita que sejam providenciadas as cópias das notas taquigráficas das
reuniões do Plenário dos dias 29 e 30 de abril para que os membros da
Comissão possam se defender. A Presidência informa que a finalidade da
reunião é ouvir a Sra. Vânia Maria Souza Meio Pinto da Cunha,
Superintendente de Finanças da Secretaria de Estado da Fazenda, que
discorrerá sobre o tema Fundo Penitenciário do Estado de Minas Gerais.
Após sua exposição, fazem questionamentos os Deputados Ivair
Nogueira, João Batista de Oliveira, Miguel Martini, Durval Angelo e João
Leite, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência passa a
palavra à convidada para que esta faça suas considerações finais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação
da convidada e os valiosos subsídios prestados por ela à Comissão,
convida a todos para o Ciclo de Debates sobre os Direitos Humanos a ser
realizado no Plenário no dia 5 de maio, a partir das 5 horas da manhã,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 7
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de maio, às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Ivair Nogueira - Antônio
Genaro - João Batista de Oliveira - Arnaldo Penna - Gemido da Costa
Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.063196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a entidade Ponto de Contato Nova
Canaã para a Promoção do Bem-Estar Social, com sede no Município de
Betim.

Aprovada a proposição no 1 0 turno, sem emendas, cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação

Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o
assunto, entendemos ser justo e oportuno agraciar a entidade citada com
o titulo de utilidade pública, visto serem seus trabalhos assistenciais e
suas atividades filantrópicas instrumentos importantes para o
desenvolvimento da coletividade do Município de Betim.
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Conclusão

Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.063196 no r turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Adelmo Carneiro Leão, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 1997

ATA

ATA DA 255a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE MAIO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz,

Francisco Ramalho e Ivo José

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.195 a 1.204197 -
Requerimentos n°s 2.131 a 2.137197 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Fiscalização Financeira e de Assuntos Municipais e dos
Deputados Marco Régis, Geraldo da Costa Pereira e Wandeiley Ávila(3) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Batista de Oliveira,
Gados Pimenta, Gilmar Machado, Elbe Brandão, Raul Lima Neto e José
Bonifácio - 28 PARTE (ORDEM DO DIA): V Fase: Abertura de Inscrições
- Decisão da Presidência - Questão de ordem - Decisão da Presidência -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Questão de ordem - Palavras do
Sr. Presidente - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo
Braz - Ivo José - Maria Olivia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
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Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
Tarqüínio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kurnaira - Leonidio Bouças -
Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauui
Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão
Pedro Toledo - Toninflo Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às
114h15min, a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- O Deputado Iva José, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 5a-Secretária, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Antônio Cailos Magalhães, Presidente do Senado Federal,
encaminhando exemplar do "Diário do Senado Federal" em que foi
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publicado o relatório final da comissão especial dessa Casa que analisou o
funcionamento de clínicas geriátricas do Município do Rio de Janeiro, RJ.
(- À Comissão de Saúde e Ação Social.)

Do Sr. Nassin Gabriel Mehedff, Secretário Nacional de Formação
e Desenvolvimento Profissional do Ministério do Trabalho, agradecendo
convite para a reunião especial em homenagem ao 30° aniversário de
fundação do Grupo Pitágoras.

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,
convidando para a inauguração da Central de Inteligência (Policia Civil)
dessa Secretaria.

Da Câmara Municipal de Belo Horizonte, encaminhando a
Representação n o 1.016197 para as devidas providências.

Do Sr. Eduardo José Lima de Freitas, Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia da Moção de Aplausos n°
30, que trata da instalação de fábrica da Peugeot nesse município. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Ronaldo Canabrava, Presidente da Câmara Municipal de
Sete Lagoas, solicitando, por meio do Requerimento n° 154197, se elabore
projeto de lei com vistas à inclusão, em intervalos de programação de
emissoras de TV no horário nobre, de fotografias de criminosos de alta
periculosidade. (- A Comissão de Defesa Social.)

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central
de Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Recursos Humanos e Administração, comunicando que foi reiterado o
oficio enviado ao Tribunal de Justiça solicitando pesquisa sobre a
denominação do fórum da Comarca de Patrocínio. (- A Comissão de
Constituição e Justiça.)

Do Sr. Nino José Canani, Presidente da Associação Nacional dos
Registradores de Pessoas Naturais - ARPEN -, encaminhando o
documento "Carta de Curitiba", em que representantes da classe
apresentam considerações a respeito de sua atuação. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 34195.)

Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Mesa passa a receber

proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

PROJETO DE LEI N°1.195/97

Dispõe sobre a instalação de ondulações transversais às rodovias
estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - A construção de ondulações transversais às rodovias
estaduais será precedida de análise técnica elaborada pelo órgão de
trânsito do Estado com jurisdição sobre a área e obedecerá aos termos
desta lei.

Parágrafo único - A análise prevista no 'caput' deste artigo
atenderá à necessidade de prevenção de acidente, priorizando os
interesses dos transeuntes e a segurança no tráfego.

Art. ? - A forma do quebra-mola a ser instalado terá a medida
máxima de 3,66m (três metros e sessenta e seis centímetros) de largura
por 0,08m (oito centímetros) de altura, reduzindo a velocidade até 30km/h
(trinta quilômetros por hora) nas vias secundárias e nas rodovi&.

Art. 30 - A sinalização e a pavimentação utilizadas para a
colocação dos redutores serão:

- placa de regulamentação R-19, indicando que a velocidade
máxima é de 301kmIh (trinta quilômetros por hora);

II - placa de advertência A-iS, indicando a presença de lombada
ou saliência;

III - marcas oblíquas pintadas sobre a ondulação nas cores preta e
amarela, alternadamente, admitindo-se, também, a pintura de toda a
ondulação na cor amarela;
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IV - distância mínima de 50,00m (cinqüenta metros) entre duas

ondulações sucessivas;

V - distância mínima de 50,00m (cinqüenta metros) para
colocação da primeira ondulação junto ao início ou ao término de rampas
com declividade acentuada;

VI - placas indicativas, a partir do local onde a rodovia adentra o
perímetro urbano e a intervalos máximos de 100,00m (cem metros) da
presença dos quebra-molas;

VII - faixas de travessia de pedestres próximas aos redutores, nos
locais em que o volume de tráfego justifique o procedimento.

Art. 40 - É fundamental observar as seguintes características
relativas à via e ao tráfego local para a instalação das ondulações:

- ausência de rampas com declividade superior a 4,5% (quatro
inteiros e cinco décimos por cento) ao longo do trecho;

II - ausência de curvas ou interferências visuais (arborização,
lombadas e outras) que impossibilitem boa visibilidade do dispositivo;

III - volume do tráfego estipulado por estudos de engenharia no
local da implantação.

Art. 50 - Fica proibida a colocação de quebra-mola do tipo valeta
(depressão).

Art. 60 - O poder público dará preferência ao emprego de medidas
de engenharia de tráfego em relação às ondulações transversais,
mediante análise global da área em estudo.

II - refúgios e canteiros;

111 - alargamento de passeios e calçadas;
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IV - correção geométrica;

V- semáforos;

VI - sinalização estratigráfica;

VII - redução da capacidade da via;

VIII - rotatória.

Art. 7° - Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta)
dias contados da data de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 1997.

Marcelo Gonçalves

Justificação: A segurança no tráfego rodoviário tem sido assunto
de contínuas discussões e estudos técnicos, que buscam minimizar os
índices fatídicos de acidentes automobilísticos.

Desde a década de 70, originalmente na Inglaterra, por meio do
TRRL (Laboratório de Pesquisas Rodoviárias e de Transportes), vêm
sendo realizados testes com vários tipos de veículos trafegando em
diferentes velocidades e com ondulações em variadas dimensões,
objetivando encontrar um modelo de redutor que satisfizesse as
exigências de segurança desejadas e não causasse estragos aos
automóveis ao transpô-Io nem fizesse o motorista perder o controle do
veículo.

No Brasil, em meados de 1973, esses dispositivos começaram a
ser implantados, sem que, no entanto, fosse observada uma
padronização.

Apresentamos, na forma do art. 2 0 de nossa proposta, medidas
adequadas para os quebra-molas, tendo em vista a redução compulsória
da velocidade em locais onde são necessárias a segurança dos
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transeuntes e a preservação dos automóveis.

A nosso ver, faz-se necessária a experimentação exaustiva dos
tipos de redutores, visando a adequar seus aspectos físico-dinâmicos às
reações provocadas sobre os veículos; encontrar um padrão dimensional
condizente com a demanda viária; abrandar desvantagens freqüentes
como atrasos no tráfego em geral, trepidações, poluição sonora, desgaste
dos veículos, rachaduras dos imóveis, desvio do fluxo de veículos para
vias paralelas; enfatizar a redução de velocidade; criar expectativas para
o ingresso na área urbana e rural; e buscar alternativas comprovadamente
eficazes, na preferência, com medidas de engenharia de tráfego, citadas
no art. 60 , parágrafo único, incisos 1 a VIII, de nossa proposta de lei, as
quais podem dimensionar erros surgidos pela colocação indevida dos
redutores.

O tipo valeta, definido pelo formato de uma depressão, é
extremamente danoso aos usuários, aos veículos e ao tráfego em geral. A
nossa sugestão de proibição favorece o impedimento dos sinistros e da
depredação do patrimônio.

O procedimento da ação é de competência do órgão de trânsito do
Estado, ficando o poder público encarregado de regulamentar os
dispositivos legais pertinentes à consecução das obras.

A Constituição Estadual, em seu art. 61, inciso XVII, declara que
esta Casa, com a sanção do Governador, pode dispor "sobre todas as
matérias de competência do Estado", incluindo "matéria decorrente de
competência comum prevista no art. 23, inciso XII, da Constituição da
República."

Tendo em vista o que a Carta Magna, em seus arts. 6 0 e 205,
estatui e a função expressa dos redutores na fixação de limites de
velocidade a índices adequados para o trânsito e seus usuários, e com o
objetivo claro de assegurar tranqüilidade, consideramos o exposto no
"capur do parágrafo único do art. ? deste projeto de legítima
procedência.

O Código Nacional de Trânsito estabelece em seu au. 14, inciso
IX, que a autoridade de trânsito, segundo as conveniências do local,
poderá "disciplinar a colocação de ondulações transversais no sentido de
circulação dos veículos, em vias de trânsito local, bem como nas
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proximidades de escolas ou outros estabelecimentos de ensino de 1 0 e 20
graus, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito".

A jurisprudência nos mostra, por meio de um caso ocorrido em
1990, no Estada de Minas Gerais, que a ausência de precaução na
instalação de quebra-molas e sua insuficiente sinalização indicativa
resultaram em danos pessoais ao usuário, O Tribunal Federal de Recursos
julgou o Estado responsável civilmente pelos danos causados. Ao poder
público coube a reparação financeira, na forma da Súmula n° 490, do
STF, que estatui: "a pensão correspondente à indenização oriunda de
responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo
vigente ao tempo de sentença e ajustar-se às variações ulteriores".

Apresentamos este projeto com a intenção de antever tais
situações, poupando despesas aos cofres públicos e possibilitando que o
Estado garanta à sociedade a esperada e merecida segurança.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, efe o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.196197

Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua
de Viçosa - ASCORV -, com sede no Município de Viçosa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Corredores de Rua de Viçosa - ASCORV -, com sede no Município de
Viçosa.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 1997.

Paulo Piau
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Justificação: A Associação dos Corredores de Rua de Viçosa -

ASCORV -, tem realizado, ao longo de sua existência, diversas atividades
de cunho filantrópico, treinando atletas, em várias categorias, para
participação em competições diversas; buscando maior intercâmbio
cultural através do esporte e promovendo a cidade de Viçosa. Tem
realizado, também, eventos diversos para a população local, sempre
objetivando o incentivo à comunidade e a integração de novos atletas no
meio esportivo. Trabalha, assim, em favor de uma vida saudável e aspira
a poder cada vez mais prestar serviços à comunidade carente de Viçosa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.197197

Declara de utilidade pública a Comissão de Segurança no Trânsito
de Uberaba - COMSENTRAM -, com sede no Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Comissão de
Segurança no Trânsito de Uberaba - COMSEWTRAM -, com sede no
Município de Uberaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 1997.

Paulo Piau

Justificação: A Comissão de Segurança no Trânsito de Uberaba,
entidade sem fins lucrativos, tem feito excelente trabalho junto à
população com vistas à sua conscientização no que se refere à segurança
no trânsito, às obrigações e aos deveres do cidadão. A entidade atua nas
estradas, nas vias urbanas, nas escolas, nas igrejas, nas repartições
públicas, etc. procurando alertar e educar as pessoas quanto às
implicações do trânsito na vida de todos. Também procura fazer parcerias
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com órgãos públicos e associações de classe e de bairros para melhor
alcançar seus objetivos. Em vista de os resultados de seu trabalho terem
grande valor para a população, solicitamos a aprovação deste projeto de
lei, pois a Comissão precisa expandir suas atividades e, para isso,
necessita da declaração de sua utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Defesa Social, para deliberação, nos termos do art. 195,
c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.198/97

Declara de utilidade pública a Liga Patense de Desportos, com
sede no Município de Patos de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Liga Patense de
Desportos, com sede no Município de Patos de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 1997.

Paulo Piau

Justificação: A Liga Patense de Desportos, ao longo de sua
existência, tem procurado ajudar a população do Município de Ratos de
Minas com várias atividades, entre as quais destacamos a promoção de
competições interbairros, que criam o espírito competitivo, porém,
fraternal; a manutenção de escolinhas de futebol para crianças, em
parceria com a Prefeitura local, objetivando o preparo de uma nova
geração de atletas; a promoção de competições intermunicipais, visando
ao intercâmbio cultural por meio do esporte; a promoção de cursos para
árbitros que prestam serviços à entidade e, por fim, a promoção de cursos
de alfabetização de adultos para toda a comunidade carente local. Assim,
para que a entidade possa incrementar cada vez mais suas atividades,
solicitamos apoio a este projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, de o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.199/97

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário da Igreja
Presbiteriana Unida de Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário
da Igreja Presbiteriana Unida de Uberlândia, com sede no Município de
Uberlândia.

Au. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1997.

Leonidio Bouças

Justificação: O Centro Comunitário da Igreja Presbiteriana Unida
de Uberlândia é uma entidade civil sem fins lucrativos, com sede no
Município de Uberlândia.

Fundada no ano de 1994, a entidade busca promover a prática
beneficente nos campos da saúde, da assistência social e da educação
pelo trabalho, realizando uma atividade relevante em prol da comunidade
de Uberlândia.

Assim sendo, esperamos contar com o apoio de nossos pares
para que a referida entidade seja declarada de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.200/97
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Declara de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Almenara -

CDA -, com sede no Município de Almenara.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Cáritas Diocesana
de Almenara - CDA - I com sede no Município de Almenara.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1997.

Maria José Haueisen

Justificação: A Cáritas Diocesana de Almenara orienta sua política
de ação de acordo com o pensamento social da Igreja, executando
estritamente suas atividades dentro das diretrizes pastorais.

Visando a levar a cidadania ao povo em geral, trabalha na defesa
de seus direitos sociais básicos, seja por meio da investigação e da
análise das causas da miséria e da pobreza, seja por meio da reabilitação
de grupos sociais em situações emergenciais mais criticas.

Como se vê, a referida instituição tem finalidade essencialmente
social, e os documentos exigidos por lei para declaração de utilidade
pública instruem devidamente o processo. Por conseguinte, justa e
oportuna se toma a declaração de sua utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, e/co art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.201/97

Declara de utilidade pública a Associação Mílton Campos para
Desenvolvimento e Assistência a Vocações de Bem-Dotados - ADAV -,
com sede no Município de Ibirité.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mílton
Campos para Desenvolvimento e Assistência a Vocações de Bem-
Dotados - ADAV -, com sede no Município de lbirité.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1997.

Maria José Haueisen

Justificação: A Associação Mílton Campos para Desenvolvimento
e Assistência a Vocações de Bem-Dotados - ADAV -, com sede no
Município de Ibirité, é sociedade civil sem fins lucrativos cujo trabalho é
orientado para o aproveitamento das pessoas muito inteligentes e que
apresentam múltiplas aptidões.

Por meio de testes rigorosamente científicos, consegue identificar
as habilidades da pessoa tida como superdotada e só então formula
cursos de orientação específica para ela.

Além de desenvolver esse trabalho muito especializado, a
entidade que se pretende beneficiar preenche os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos
nobres colegas a esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.202197

Constitui a Companhia Especial de Implantação e Consolidação
de Modelos de Agricultura Familiar e Assentamentos Agrários - CEIC-
Agrícola.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica constituída uma sociedade anônima de economia

mista sob a denominação de Companhia Especial de implantação e
Consolidação de Modelos de Agricultura Familiar e Assentamentos
Agrários - CEIC-Agrícola, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, que terá sede e foro na cidade de Belo
Horizonte e funcionará por tempo indeterminado.

Art. 20 - A CEIC-Agrícola terá por objetivo social implantar centros-
modelos de agricultura familiar e assentamentos agrários.

§ 1 0 - Para a implantação dos centros-modélos de que trata esta
lei a CEIC-Agrícola poderá utilizar áreas pertencentes a órgãos das
administrações direta ou indireta do Estado ou adquirir áreas de terras
para esse fim específico.

§ 20 - Os centros-modelos terão por finalidade dar suporte
tecnológico e gerencíal aos estabelecimentos agrícolas de agricultura
familiar e aos assentamentos de caráter associativo.

Art. 30 - Q capital social da CEIC-Agrícola será de
R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), representado por
60.000.000 (sessenta milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal.

Art. 40 - O capital social da CEIC-Agrícola será subscrito e
integralizado pelo Estado de Minas Gerais.

Art. 50 - O Governador praticará todos os atos necessários à
efetivação das medidas previstas nesta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de maio de 1997.

Maria José Haueisen

Justificação: Ao mesmo tempo em que o Governo Eduardo
Azeredo contempla grandes empresas com incentivos sem precedentes
na história de nossa economia, constata-se crise sem precedentes em
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nossa agricultura, em decorrência da política de abertura comercial, das
altas taxas de juros e da redução do volume de crédito, com
conseqüências especialmente nefastas sobre a agricultura familiar,
submetida a longo processo de desestruturação. A continuidade dessa
política tende a agravar cada vez mais a crise desse segmento social, pois
é impossível imaginar sua sobrevivência na competição direta com os
agricultores europeus, americanos e argentinos.

Assim, o cenário é de continuação do processo de compressão de
renda agrícola, sem nenhuma boa-vontade estatal para reverter tal
quadro, já que até os preços mínimos, que antes cumpriam mal ou bem
esta função, foram internacionalizados pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso.

Essa situação desemboca obrigatoriamente na aceleração do
êxodo rural, cuja conseqüência social foi a recente favelização dos centros
urbanos. Esse processo ocorre no momento em que se verifica o
crescente flagelo do desemprego nas cidades, o que agrava ainda mais o
quadro.

De outra parte, os assentamentos agrários recentes têm mostrado
o quanto dinamizam a economia local e o quanto melhoram a qualidade
de vida das famílias envolvidas.

Entendemos que é chegado o momento de reverter esse quadro.
Esta proposta, apresentada junto a outra, prevendo a criação de um fundo
especifico para atendimento aos agricultores familiares, tem a finalidade
de iniciar processo de valorização da agricultura.

Neste parlamento, todas as bancadas têm manifestado
preocupação com a crise, com o futuro da agricultura e com o crescente
problema social decorrente da injusta estrutura fundiária do nosso País.
Por essa razão, esperamos que somem para a aprovação da CEIC-
Agrícola, pois sua criação é muito importante para a população e a
economia de Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública, de Agropecuária e de Fiscalização Financeira. para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.203197
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Institui o Fundo Rotativo de Fomento
Viabilização de Assentamentos Agrários no
Fomentar-Terra - e dá outras providências.
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à Agricultura Familiar e de
Estado de Minas Gerais -

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. V - Fica criado o Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura
Familiar e de Viabilização de Assentamentos Agrários no Estado de Minas
Gerais, denominado Fomentar-Terra, vinculado à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 21 - O Fomentar-Terra destina-se ao financiamento de capital
de giro, na forma de crédito de custeio, necessário à consolidação da
agricultura familiar, à implantação ou à ampliação de planos de
assentamento e reassentamento e à instalação de cooperativas.

§ 1 0 - Serão beneficiários desses financiamentos os agricultores
familiares e os agricultores assentados em projetos de reforma agrária
promovidos pelos Governos Federal ou Estadual, desde que cumpram
simultaneamente os seguintes requisitos:

a) utilizar o trabalho direto seu e de sua família, com ajuda de
terceiros apenas quando a natureza sazonal da atividade agrícola assim o
exigir,

b) ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da renda familiar
originados da exploração agropecuária, pesqueira ou extrativa;

c) residir na propriedade ou em aglomerado rural ou urbano
próximo a ela;

d) não deter, a qualquer titulo, área superior a lOOha (cem
hectares), quantificados na legislação em vigor.

§ 20 - O valor total do financiamento, para cada projeto, será
fixado por uma junta administrativa, constituída de forma paritária entre o
Governo do Estado e entidades representativas dos beneficiários do
Fomentar-Terra, observados os parâmetros estabelecidos no art. 4 0 desta
lei e os critérios expressos no decreto regulamentar.

Art. 3° - São recursos do Fomentar-Terra:
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- os orçamentários a ele destinados;

II - os oriundos de transferências de fundos federais, inclusive os
orçamentários da União;

III - os resultantes de suas aplicações financeiras;

IV - os provenientes de doações, contribuições ou legados de
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas;

V - os externos oriundos de contratos com organismos
internacionais;

VI - os provenientes de pagamentos referentes aos
financiamentos concedidos com recursos do fundo;

VII - outros.

Parágrafo único - A gestão dos recursos financeiros do Fomentar-
Terra caberá ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -,
ou a outra instituição financeira à ser indicada pelo Estado.

Art. 40 - o financiamento com recursos do Fomentar-Terra
obedecerá aos seguintes parâmetros:

- prazo máximo de fruição de 15 (quinze) anos;

II - carência de até 10 (dez) anos;

III - prazo de amortização máxima de R$5.000,00 (cinco mil reais)
por beneficiário individual e R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para
crédito coletivo.

§ 10 - A liberação do financiamento obedecerá a cronograma
especificado em cada projeto.

§ 20 - A amortização será feita pelo valor nominal contratado,
acrescido de correção monetária, observada a carência prevista no inciso

j	II deste artigo, podendo efetuar-se sob a forma de equivalência de
produto.
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§ 3° - Os valores de que trata o inciso IV deste artigo serão

atualizados periodicamente por decreto.

Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, a qualquer
tempo, no orçamento anual do Estado, créditos adicionais necessários ao
atendimento das despesas decorrentes da implantação desta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

Maria José Haueisen

Justificação: A reforma agrária e a crise da agricultura deixaram
de ser temas restritos aos setores progressistas democráticos e tomaram-
se assuntos centrais dos debates nacionais e estaduais, ganhando
destaque na imprensa e na pauta da sociedade brasileira. Uma pesquisa
recente, encomendada pela Rede Globo ao Instituto de Pesquisa
lnterscience, aponta que 83% dos entrevistados reivindicam a reforma
agrária - não é à toa que o Papa João Paulo II cobrou do Presidente
Fernando Henrique Cardoso mais eficiência na política de reforma agrária.

Apesar do consenso sobre a importância de se apresentarem
propostas alternativas para solucionar essa crise e de se democratizar a
posse da terra no Brasil, o Governo Eduardo Azeredo insiste em se omitir.
As medidas tomadas pelo Governo Estadual para incentivar os que vivem
da terra e aqueles que reivindicam um lugar para plantar foram muito
tímidas frente à dimensão do problema.

O Palácio da Liberdade parece só ter olhos para a captação de
recursos para as grandes indústrias, onde o custo final de um único posto
de trabalho demanda recursos astronômicos por parte do Estado
(R$5711.000,00 por emprego para a instalação da Mercedes em Minas).

Essas são as ações do Governo que nos permitem concluir que
existem recursos, mas falta política para atacar um dos problemas
estruturais mais graves do Estado de Minas Gerais: a questão da terra.

Se houvesse vontade política, o problema da terra poderia ser
enfrentado, talvez com resultados muito mais positivos que a
industrialização, patrocinada pelo Governo Azeredo, uma vez que este
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setor demanda investimentos bem inferiores àquele. Se o Estado
investisse em assentamentos recursos da ordem de R$31.600,00 por
família, para cada emprego gerado na Mercedes, poderiam ser
assentadas mais de 18 famílias de pequenos agricultores rurais.

E para os que alegam o grande número de empregos indiretos
gerados pelo setor automobilístico, é importante lembrar que, de acordo
com artigo publicado por Elio Gaspari na "Folha de S. Paulo" de 2314197,
esse setor foi posicionado em 320 lugar em uma classificação que mediu a
capacidade de multiplicação de mão-de-obra em 41 setores, sendo que o
primeiro lugar foi atribuído ao setor agrícola.

A agricultura familiar, como de resto todo o setor agrícola,
enfrenta crise sem precedentes, decorrente da política do Governo
Federal, seguida à risca pelo Governo Estadual. Essa crise é causada,
entre outras razões, pela internacionalização dos preços agrícolas, por
altas taxas de juros, redução do volume de crédito rural, fim do papel da
política de preços mínimos e pelo desmonte do setor público agrícola.

O Projeto Fomentar-Terra destina-se ao financiamento de capital
de giro, na forma de crédito de custeio, necessário à consolidação da
agricultura familiar e das demais atividades agrícolas exploradas por
pequenos produtores, isoladamente ou reunidos em assentamentos e
cooperativas.

A proposta é financiar todo o custeio do processo produtivo, desde
sementes, adubos, pequenos implementos agrícolas e transporte até o
armazenamento de produtos. Dessa forma, este pequeno agricultor
familiar, marginalizado historicamente pelo sistema de crédito rural oficial,
terá condições de desenvolver a sua atividade produtiva e dinamizar o
setor agrícola, num momento em que há crise de emprego mundial e que
se faz necessária a fixação do homem no campo, evitando o intenso
êxodo rural das últimas décadas.

Assim, mantendo nossa tradição de luta em defesa dos pequenos
agricultores familiares e dos trabalhadores rurais sem terra, apresentamos
este projeto de lei, que institui o Fundo de Fomento à Agricultura Familiar
e deViabilização de Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais -
Fomentar-Terra, esperando contar com o apoio dos demais Deputados
desta Casa à sua aprovação.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública, de Agropecuária e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.".

PROJETO DE LEI N°1 .204197

Suspende a cobrança da contribuição previdenciária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica suspensa a cobrança da contribuição previdenciária
para custeio parcial de aposentadoria dos servidores públicos, até que se
constitua, por lei, o fundo de que trata o art. 70 da Lei n° 12.278, de 28 de
julho de 1996.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1997.

Gilmar Machado

Justificação: A Lei n° 12.278, de 1996, que instituiu a contribuição
previdenciária para custeio parcial de aposentadoria dos servidores
públicos, previu, em seu art. 80, que o Poder Executivo enviaria à
Assembléia, no prazo de 120 dias, projeto de lei relativo à reestruturação
do IPSEMG. E mais: no art. 70, estabeleceu que o Executivo criaria, por
lei, fundo específico para centralização do recolhimento desses descontos,
assim como da parcela devida pelo Estado.

Entretanto, passado quase um ano da aprovação da citada lei, o
Executivo ainda não remeteu a esta Casa os projetos referidos, de sua
responsabilidade. Apesar disso, iniciou o desconto da contribuição na
remuneração dos servidores, o que, não havendo a destinação dos
recursos a um fundo especifico, constitui-se num autêntico reajuste
negativo. Com isso, recursos que seriam utilizados futuramente para o
pagamento das aposentadorias estão sendo destinados para outras
finalidades.
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É por esssa razão que a contribuição deve ser suspensa até que

seja criado o fundo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, dc O art.
103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N° 2.131197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à implantação do
ensino de 20 grau nos municípios que relaciona. (- A Comissão de
Educação.)

N°2.132197, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Segurança Pública
com vistas à aquisição de uma radiopatrulha para atender a Delegacia de
Polícia Civil do Município de Ipaba. (- A Comissão de Defesa Social.)

N°2.133/97, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado com vistas à instalação da Comarca de Bom Jesus do Galho,
criada pela Lei Complementar n°38, de 1312195.

N° 2.134197, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao recapeamento da
Rodovia MG-122, que liga os Municípios de Porteirinha e Espinosa.

N° 2.135197, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Geraldo Linares Filho, representante
regional da Nordeste Linhas Aéreas, pela destinação de aeronaves Fokker
50 às linhas que atendem o Norte de Minas. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.136197, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Educação
com vistas à melhoria dos salários dos Auxiliares de Educação. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.137197, do Deputado Carlos Pimenta e outros, solicitando
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seja formulado apelo ao Governador do Estado, ao Vice-Governador do
Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas ao
prosseguimento das obras de asfaltamento da BR-135, até os Municípios
de Manga e Montalvânia. (- A Comissão de Administração Pública.)

COMUNICAÇÕES

- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações das
Comissões de Fiscalização Financeira e de Assuntos Municipais e dos
Deputados Marco Régis, Geraldo da Costa Pereira e Wanderley Ávila (3).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de
Oliveira.

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, antes de dar início ao meu pronunciamento, gostaria de
fazer um comentário, repetindo um ditado muito usado pela minha avó, eu
vi com estes olhos que a terra há de comer, que havia tortura no
DEOESP. Vi o aparelho desmontado e os encaixes na parede. Agora,
perplexo, vejo nos jornais de hoje o resultado da perícia. Não vou
questionar aqui o resultado dos profissionais peritos, mas se for realmente
o que eles viram, com certeza a sala chamada igrejinha foi maquiada nas
dependências do DEOESP para apagar os vestígios. Como membro do
Poder Legislativo, sinto-me afrontado pelo aparelho repressor do Estado.
Acho que essa é uma afronta que deveria ser sentida por toda a nossa
instituição e entendo que deveríamos nos posicionar a respeito, porque é
impossível que a palavra de quatro Deputados presentes e dos
representantes do Ministério Público que viram a mesma coisa seja falsa e
seja achincalhada perante a opinião pública. Posteriormente, vamos
discutir o assunto na CPI, mas quero repetir que vi e vou insistir sempre
nesta afirmativa; nunca voltarei atrás com minha palavra.

Passo agora ao meu pronunciamento. Iniciado há pouco o debate
sobre a transferência para as entidades assistenciais e previdenciárias das
categorias profissionais da justiça de parte dos recursos originados no
aumento de 20% no valor de custas e emolumentos por atos extrajudiciais
- com a qual projeto de lei de minha autoria em tramitação pretende
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acabar - já começam a surgir suspeitas do uso inadequado desses
recursos.

Foi ninguém menos que o Presidente da seção mineira da OAB,
Raimundo Cândido Júnior, que levantou publicamente a suspeita de que a
Caixa de Assistência dos Advogados - beneficiada no primeiro trimestre
deste ano com R$611.256,00 - estaria aplicando os recursos recebidos do
Estado em campanhas fora de seus objetivos estatutários.

Não será estranho, portanto, se no futuro vier a se apurar que
parcela dos recursos originados nas chamadas meias-custas teve
realmente emprego diverso daquele previsto na Lei n° 12.427, de 1996,
que manteve os privilégios previdenciários das categorias profissionais da
justiça. Podem, perfeitamente, ser sintomas dessas aplicações indevidas a
que se refere o atual Presidente da OAB-MG as inúmeras campanhas
publicitárias recém-promovidas pela Caixa e detectáveis nos muitos
"outdoors" espalhados pela Capital.

Como bem intuiu o jornal "Estado de Minas" na matéria publicada
no dia 9 de maio, o que o Presidente da OAB-MG quis dizer com a
expressão uso impróprio é que recursos da Caixa de Assistência dos
Advogados estariam sendo usados em campanha eleitoral. A Ordem,
como se sabe há um bom tempo, realizará eleições em novembro. E tanto
o atual Presidente quanto o Presidente da Caixa de Assistência, Jacob
Máximo, são candidatos declarados à presidência da seção de Minas
Gerais.

Ainda que a suspeita levantada pelo atual Presidente - um notório
defensor do repasse de parte dos recursos originados no aumento de
preço de custas e emolumentos por atos extrajudiciais para a previdência
dos advogados - não passe de um mero lance no intricado tabuleiro de
xadrez da sucessão na OAB mineira, há que se considerar a possibilidade
de malversação de parte dos recursos recebidos do Estado pela Caixa de
Assistência. Mas há que se considerar, principalmente, que os recursos
que podem estar se prestando a supostos desvios não deveriam nunca
estar sendo repassados à entidade pela sociedade mineira por meio do
poder público.

É para se indagar por que categorias profissionais da justiça,
especialmetne a dos advogados, têm que ter sua previdência e sua
assistência social custeadas pelo erário público. Só porque o advogado é



622
o elemento integrante e indispensável à administração da justiça, como
determina o art. 133 da Constituição Federal? Nesse caso, a vantagem
especial com que contam hoje os advogados teria que ser extensiva a
todas as categorias de profissionais liberais e a todos os segmentos das
classes trabalhadoras, já que eles, mais do que necessários à
operacionalização da justiça, são fatores integrantes e indispensáveis à
construção da riqueza nacional, ainda que isso não seja reconhecido pela
Carta Magna.

Não importa que o custeio da previdência e da assistência social
das categorias profissionais da justiça e, em especial, dos advogados,
ocorra desde 1942, quando estava em vigor o Estado Novo - que montou
as bases do sistema corporativo brasileiro. Se os privilégios dessas
categorias tiveram inicio em uma ditadura, que tenham fim agora, num
momento em que a sociedade brasileira redemocratizada luta para dar ao
Estado o papel de promotor do bem-estar social.

A continuidade dos repasses para a assistência e a previdência
social dos profissionais da justiça significa que continua de pé um dos
muitos entraves que impedem o Estado de ir ao encontro de sua
verdadeira vocação. Há que se revelar, com toda a certeza, que os
recursos públicos que sustentam as vantagens especiais dessas
categorias funcionais contribuem para retirar do poder público a
capacidade de investirem programas sociais.

É preciso que a sociedade saiba que, segundo dados oficiais,
R$453.923,70 foram repassadas às entidades das categorias profissionais
da justiça apenas no mês de março de 1997. Nesse período, só a Caixa
de Assistência dos Advogados recebeu R$204.265,66.

Os recursos repassados mensalmente às entidades da justiça
seriam suficientes para permitir, Sr. Presidente, a construção de 90 casas
populares, a aquisição de 20 ambulâncias e 25 viaturas policiais ou, ainda,
a perfuração de 45 poços artesianos na área das secas no Estado.
Poderiam custear também a construção de cadeias penitenciárias como a
de ltaúna, considerada padrão pelo Ministério Público do Estado. A cada
dois meses, esses recursos poderiam ser usados para comprar
equipamentos médicos de ponta, como os tamógrafos, até hoje ausentes
nos hospitais públicos mineiros.

Cabe a nós, Deputados à Assembléia Legislativa do Estado de
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Minas Gerais, colocar fim às vantagens especiais das categorias
profissionais da justiça, aprovando o projeto de lei de minha autoria que
dispõe sobre a matéria e que, em breve, estará sendo apreciado em
Plenário e direcionar os recursos que alimentam até agora os privilégios
de advogados, Juízes, promotores e serventuários para os programas
sociais de interesse do povo do Estado de Minas Gerais.

Essa é, sem dúvida, uma tarefa que honrará nossos mandatos e
dará à história, com sua reconhecida capacidade de passar a limpo o
passado e dar aos fatos e aos sujeitos políticos sua exata dimensão, a
grande oportunidade de nos avaliar positivamente; de reconhecer em nós
os agentes de uma justa mudança reivindicada por nossa sociedade e
requerida pelo nosso tempo.

O Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Deputado João
Batista de Oliveira, quero parabenizá-lo e hipotecar minha total
solidariedade ao projeto de V. Exa. Votaremos a favor dele, porque o
consideramos muito bem elaborado, como são, geralmente, todos os que
partem de V. Exa.

Mas, com relação à primeira afirmação de V. Exa., sobre a
'igrejinha", sala de tortura do DEOESP, respeito a opinião de V. Exa.,
porque sou daqueles que entendem que idéia se combate com idéia. Faço
questão absoluta de respeitar a opinião de todo mundo, mas quero dizer a
V. Exa. que também estive lá e não vi nenhuma sala de tortura.

O que vi no DEOESP foi um banheiro antigo e mal-conservado.
Evidentemente, os presos falaram que ali era a igrejinha", onde havia
tortura, mas, sinceramente, acho que no clima criado ali dentro, com todos
os presos falando, isso é normal. V. Exa. talvez não saiba, mas, em regra
geral, o preso reclama. Quando vai à justiça, ele diz que apanhou para
confessar algum delito, ele sempre está se queixando, principalmente
aqueles recolhidos ali. Lembro-me bem de que um dos presos era um
seqüestrador, ex-policial militar no Rio de Janeiro, um preso já vivido, um
preso rodado, como dizemos, um preso "linha de frente". Ele foi o primeiro
a se referir à "igrejinha", que seria a sala de tortura. Não vi nenhuma sala
de tortura. V. Exa. se recorda muito bem, por exemplo, de um ferro que
existia lá. Esse ferro era varal de uma outra sala de presos, mas eles
falaram que era da sala de tortura. Respeito V. Exa., acho que tem toda
razão de fazer o seu pronunciamento, mas discordo inteiramente, porque
aquele lugar é um banheiro velho e desativado. Muito obrigado.
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O Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - Deputado João Batista

de Oliveira, gostaria de me ater a parte do projeto que V. Exa. apresenta,
porque acho que a polícia tem o papel dela, e, se formos na conversa do
presidiário, acharíamos que não deveria haver presídios no País, deveria
haver, talvez, uma colônia de férias, porque é a única coisa que atende às
reivindicações deles hoje.

Quanto ao projeto que trata dos recursos ora desviados para
atender interesses particulares dos advogados de Minas Gerais, gostaria
de dizer a V. Exa. que vou fazer uma sugestão e, talvez, uma emenda ao
projeto de V. Exa. para que esse dinheiro que hoje vai para assistência
dos advogados seja revertido em assistência médica e odontológica até
mesmo dos presidiários, porque seria o mais correto. Acho que é mais
importante atender aquele que não tem, oferecer assistência a ele do que
fazer as vezes dos advogados de Minas Gerais, que estão adotando tese
de fazer cortesia com o chapéu dos outros. Eles atendem seus associados
com o dinheiro de toda a coletividade. Para eles eu digo o seguinte: "Quer
mordomia?' Existe aquela frase: "Vai trabalhar, vagabundo!"

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço os apartes dos
colegas Deputados Paulo Schettino e Irani Barbosa e gostaria de
acrescentar, caros colegas, um raciocínio que fizemos ao elaborar o
projeto de que falei: o povo de Minas Gerais, que passa a noite nas filas
para conseguir uma consulta médica e às vezes nem consegue, ou, pior
do que isso, morre por falta de assistência médica, ainda paga 20% a
mais por uma certidão de óbito, para sustentar um hospital de elite que
atende advogados e suas famílias. Acho que isso é uma agressão ao povo
de Minas Gerais, e, com esse projeto ora tramitando na Casa, temos
oportunidade de revogar essa lei e colocar um fim nesse privilégio
inaceitável nos dias de hoje. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o maior exemplo de que a persistência e o interesse político
podem superar obstáculos e conseguir resultados importantes para uma
região ficou demonstrado na autorização do DNER em recuperar o trecho
da BR-135 que liga Montes Claros a Bocaiúva.
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Por ocasião da inauguração da ponte sobre o rio São Francisco,
estivemos com o Governador Eduardo Azeredo e lhe entregamos uma
solicitação para que a União repassasse recursos ao Estado a fim de que
se iniciasse essa obra que é fundamental para o escoamento da produção
do Sul e do Sudeste do País em direção ao Nordeste.

Após a inauguração do asfalto da BR-251 pelo Governador de
Minas, essa estrada tem enfrentado muitas dificuldades, recebendo mais
de 5 mil carretas por dia, sem as condições para um tráfego tão intenso.
Foram muitos os acidentes que aconteceram, colocando em risco a
segurança de milhares de passageiros e motoristas. Na ocasião, o Ministro
dos Transportes, Sr. Alcides Saldanha, e o Diretor-Geral do DNER, Sr.
Maurício Borges, comprometeram-se a nos ajudar, e hoje, para alegria
nossa e de todos os que passam pela BR-135, as obras tiveram inicio.

Todos nós sabemos que os assuntos sociais são os mais
importantes para qualquer govemante, e não poderia ser diferente.
Entretanto, os investimentos de infra-estrutura dos Estados, os recursos
que são empregados no setor viário e as ajudas aos municípios para que
eles consertem suas estradas e façam seus projetos de urbanização
ocupam as prioridades não só dos que detêm o poder, como também da
população em geral, que quer melhor qualidade de vida.

O Estado de Minas Gerais precisa ser mais agressivo nas suas
reivindicações. Em Brasília, há recursos para as dificuldades que estamos
enfrentando e que não conseguimos resolver com recursos próprios do
Tesouro Estadual. Volta e meia algum Deputado Federal tem oferecido
aos Prefeitos propostas de obras em diversos setores, demonstrando que
a fonte dos recursos está em Brasília e que basta ter conhecimentos e
vontade política para consegui-]os.

O Programa Comunidade Solidária é uma verdadeira fonte de
recursos para os municípios pobres. Por meio dele, poderemos conseguir
verbas para serem aplicadas em praticamente todos os setores, sejam
eles sociais ou de infra-estrutura urbana e rural. Nosso Estado tem que se
fazer mais presente. E necessário usarmos de toda força política que
dispomos para que possamos estar ao lado dos Estados nordestinos, hoje
os principais consumidores dos recursos disponíveis. O nosso Governador
tem prestígio de sobra com o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Tem como mostrar à Coordenadora do Programa Comunidade Solidária,
Sra. Ruth Cardoso, que Minas Gerais também é um Estado pobre, da
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metade para cima.

Em agosto deste ano, ocorrerá em Brasília uma reunião para que
avaliem a possibilidade de inclusão de novos municípios no Programa
Comunidade Solidária. Esse é o momento de o Governador estar presente
e jogar duro, não abrir mão da inclusão de todos os municípios do
Noroeste, do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. Será a última
oportunidade de ter acesso aos recursos federais para aplicar na aquisição
de ônibus escolares, na saúde, no esporte, na agricultura, na educação, no
saneamento básico - tudo isso a fundo perdido, sem financiamentos.

Queremos ainda ressaltar que o Governo de Minas tem que
priorizar a SUDENE como instrumento real de desenvolvimento regional.
O vale do Jequitinhonha está prestes a ingressar como integrante da área
mineira, o que mostra mais urna vez a vitória do querer político do
Governador Eduardo Azeredo, dos Deputados Federais e dos Senadores
mineiros. As reuniões que acontecem regularmente no conselho
deliberativo do órgão não podem ficar sem a presença do Governador ou
do Vice-Govemador, porque é exatamente durante elas que ocorrem as
deliberações e as aprovações de projetos. O último que foi aprovado
trouxe para nosso Estado recursos no valor R$100.000.000,00, que estão
sendo empregados no Norte de Minas e que possibilitarão a extensão da
telefonia celular a todos os municípios norte-mineiros. Muitas indústrias
poderão ser implantadas na área mineira da SUDENE e usufruir de
benefícios e incentivos fiscais como a isenção de impostos federais por
dez anos. Mas, para que aconteça esse despertar de interesses, é
necessário, além do prestígio, a presença dos nossos govemantes.

Por último, é bom lembrar que as pequenas ações devem fazer
parte dos nossos interesses. Temos que estar atentos e aproveitar todas
as oportunidades, porque senão corremos o risco de entrar na contra-mão
do progresso. Vou dar um exemplo: o Governo Federal garante o
pagamento do preço mínimo do milho mediante comprovação de depósito
do produto em um armazém oficial. Munido do comprovante de
armazenamento, o produtor procura o Banco do Brasil e recebe uma certa
quantia, em tomo de R$6,00 por saca de milho. A partir daí, tem três
meses para negociar sua mercadoria e acertar com o Banco. Se o
produtor não conseguir melhor preço, o Governo passa a ser o legitimo
proprietário do milho armazenado e o negocia na Bolsa de Uberlândia ou
de Goiânia. Os Estados nordestinos têm urna ajuda subsidiada de 50%;
adquirem o produto por R$3,00 a saca. Esse benefício é fundamental para
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as indústrias instaladas no nosso Estado e para o próprio comércio, que
utiliza o milho como matéria-prima, mas, infelizmente, ele não está
disponível no preço subsidiado para a área mineira da SUDENE. Tão logo
tivemos conhecimento dessa medida que discrimina Minas Gerais,
mantivemos contatos com o Senador Arlindo Porto, Ministro da
Agricultura, e com os Deputados Federais, e solicitamos uma intervenção
para reverter o atual quadro. Até agora nem resposta tivemos. Vamos
aproveitar a presença do Presidente da República em Jaíba nesta quinta-
feira e, com a ajuda do Governador, solicitar que ele nos socorra nessa
reivindicação, sob pena de assistirmos, mais uma vez, a saída das nossas
indústrias para os Estados vizinhos, corno a possibilidade real da SOMAI
Nordeste, instalada em Montes Claros, que pleiteia transferir-se para a
cidade de Guanambi, na Bahia.

Em nosso encontro com o Senador Adindo Porto, passamos a ele
essa preocupação dos produtores de Minas Gerais. Infelizmente, até
agora não tivemos resposta alguma. Recorremos aos Deputados Federais,
porque corremos o risco, Srs. Deputados, de ver as indústrias saírem de
Minas e irem para o Estado vizinho da Bahia, porque lá se compra o milho
que é negociado e produzido em Minas pela metade do preço. Com ações
dessa natureza, devemos tomar cuidado; precisamos vê-Ias com muito
apreço e, principalmente, muita responsabilidade.

Quero terminar meu pronunciamento dizendo que na próxima
quinta-feira o Presidente da República estará em Jaiba, juntamente com
nosso Governador. Lá eles ouvirão uma série de reivindicações. Tenho
certeza absoluta de que o Presidente vai encontrar pela frente o melhor e
maior exemplo de reforma agrária do Pais. Jaíba precisa, mais do que
nunca, de incentivos. Neste momento, os projetos empresariais estão se
desenvolvendo, os empresários estão querendo investir e construir no
Jaíba. A presença do Presidente da República e do Governador é
fundamental para o maior projeto de irrigação da América Latina. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra& Deputadas, ocupamos esta tribuna, nesta tarde, para abordar dois
assuntos. Antes disso, queríamos saudar e parabenizar o Deputado Miguel

g	Martini, que foi escolhido, em Brasília, na semana passada, 1°-Vice-
Presidente da União Nacional dos Legislativos e, como Presidente, o
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Deputado Geraldo Magela, do PT do Distrito Federal. Ao Deputado Miguel
Martini, os nossos parabéns e a nossa saudação, com a certeza de que
fará um grande trabalho nessa entidade, fazendo com que tenha uma
outra cara, como já começou a demonstrar a UPI. Nossos parabéns.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Eu gostaria de
aproveitar e agradecer ao Deputado Gilmar Machado por essa deferência,
lembrar a todos nós que Minas está sendo representada com a V-Vice-
Presidência através da nossa pessoa e que a UNALE demonstrou uma
grande unidade. Quero dizer, também, que o Deputado Geraldo Magela,
do PT de Brasília, uma grande figura, um grande idealista, um homem
ético e sério, foi eleito Presidente. Isso mostrou que a entidade não tem
cor partidária, defende o Legislativo, independentemente das diferenças
ideológicas. Essa é a proposta da UNALE, que quer trabalhar pelo
fortalecimento do Legislativo e, principalmente, pela capacitação e por
melhores condições, para que cada parlamentar, em seu Estado, possa
desenvolver bem o seu trabalho, a fim de ocupar um espaço maior. Os
Legislativos Estaduais, hoje, estão impedidos de legislar, por um lado,
pelo Congresso Nacional, que tem a prerrogativa da maioria dos projetos
e, por outro lado, pelo Executivo. Então, temos que, pela nossa união,
abrir esse espaço para legislar, fortalecendo o federalismo neste País e,
principalmente, trabalhando para que cada parlamentar tenha melhores
condições de desenvolver bem o seu mandato. Agradeço a V. Exa. e digo
que todos nós ficamos felizes por ter o Deputado Geraldo Magela, do PT,
como Presidente, principalmente por termos demonstrado grande unidade
no momento da escolha, que foi por aclamação, sem concorrentes, por
entendermos que, naquele momento, aquela diretoria poderia continuar
essa proposta da UNALE. Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Nós é que agradecemos.
Gostaríamos de, realmente, parabenizá-lo e desejar-lhe sucesso na nova
empreitada, em nome dos Deputados de Minas Gerais.

Queremos abordar dois assuntos: o primeiro é relacionado ao
Fundo de Estabilização Fiscal, que será votado até o final de junho, no
Congresso Nacional; o segundo diz respeito à situação financeira dos
Bancos estaduais de Minas Gerais, sobre o que já vínhamos falando há
muito tempo.

Em primeiro lugar, o Fundo de Estabilização Fiscal, que foi criado,
primeiramente, com o nome de Fundo Social de Emergência, no final do
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Governo Itamar e início do Governo Fernando Henrique, propunha a
retirada de 20% dos recursos que seriam destinados aos Estados e
municípios para a constituição desse Fundo. Os recursos do Fundo seriam
utilizados, num primeiro momento, para atender, emergencialmente, a
questões essenciais, como a saúde e a educação. Como sempre, o
Governo começa a utilizar o mecanismo de que é preciso gastar em
saúde e educação para criar esses fundos. E o que nós vimos? Vimos que
o Governo Federal criou o Fundo Social de Emergência, mas, na verdade,
não havia nada de emergência, e o Governo começou a utilizar o dinheiro
para outras coisas. Com os 20%, o Governo sai fora dos recursos que são
vinculados, fazendo com que o Governo Federal tenha condições de
gastar sem ter que dar satisfação, sem ter que passar pelo orçamento já
definido, que é votado pelo Congresso Nacional. Depois, o Governo
prorroga e muda o nome, porque, na verdade, não havia emergência
nenhuma. Aí, o que vemos? Vemos o Governo Federal criando o Fundo
de Estabilização Fiscal. E esse Fundo, segundo o Governo, seria para
resolver o problema do déficit. E vimos que, até hoje, o déficit público
continua elevado em virtude das altas taxas de juros. A saúde e a
educação continuam sem receber nada, e Estados e municípios estão
perdendo recursos. E estamos vendo, agora, que o Presidente Fernando
Henrique envia, de novo, para o Congresso Nacional, projeto para tentar,
através dessa emenda à Constituição, a prorrogação desse Fundo Social
de Emergência, cujo término seria no próximo dia 30 de junho. A intenção
é estendê-lo até 1999.

Na semana passada, o Deputado Ronaldo Vasconcellos já fazia
esse alerta. Queremos dizer, hoje, que o Governo de Minas Gerais, no
ano de 1996, teve uma perda de R$143.545.536,00, junto com as
Prefeituras. Estivemos em Brasília, na semana passada, para o encontro
da UNALE e aproveitamos para nos inteirar dessa questão do Fundo de
Estabilização Fiscal. Temos à disposição de todos os Deputados a
relação, município por município, do que cada um perdeu no ano passado
e a previsão de perda para o próximo ano. Veremos que Minas Gerais
perdeu, no ano de 1996, R$143.545.538,00 e vai perder, no ano de 1997,
mais de R$183.000.000,00. Esse dinheiro é três vezes mais do que aquele
que o Deputado José Militão, através de emenda ao "Robin Hood", quer
repassar para os municípios. Com esse Fundo de Estabilização Fiscal, os
municípios do Estado perdem dinheiro.

Queremos exortar os Deputados para que solicitem ao Governo
do Estado que se posicione contra, assim como uma frente de Prefeitos,
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liderada pelo Prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro, que já se
posicionou contra junto ao Presidente da República. Os 30 Prefeitos do PT
já se estão mobilizando junto aos demais, e queremos que haja um grande
movimento em Minas contra esse Fundo de Estabilização Fiscal, porque
ele vem retirando recursos dos municípios pobres. Muito mais do que vão
receber com o "Robin Hood", vão perder com o Fundo de Estabilização
Fiscal. Com isso, os Prefeitos vão continuar na mão do Governo Federal,
de pires na mão.

Queremos fazer esse alerta porque não podemos continuar
perdendo com essa situação. Cada Deputado, se quiser, pode conferir
quanto a sua cidade vai perder. Depois, o Governo vem dizer que não há
dinheiro para reajustar salários de servidores, que não há dinheiro para a
saúde, que não tem condições de atender ao Hospital das Clínicas de Belo
Horizonte, que está desativando leitos porque o Governo Federal está
concentrando, de novo, os recursos em Brasília. Não podemos concordar
com isso.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos (Em aparte)* - Nobre
Deputado Gilmar Machado, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de
expor, até de uma maneira bem organizada, sua posição contrária à
prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal. V. Exa. lembrou que, na
semana passada, eu já levantava essa questão. Eu queria exortar os 77
Deputados, inclusive o nosso Presidente, Deputado Romeu Queiroz, que é
um municipalista convicto, e também o Governador do Estado, Eduardo
Azeredo, a quem vou levar essa questão na tarde de hoje, para que
façamos um trabalho sério nesse sentido, exortando todas as lideranças
políticas, principalmente os Prefeitos.

Sr. Deputado, conversando sobre o assunto com alguns Prefeitos,
ficamos preocupados, porque suas prefeituras entraram, em janeiro de
1997, com esse rombo no caixa. Então, não estão sentindo a medida do
Governo Federal, porque já entraram com um desconto de 20% do Fundo
de Estabilização Fiscal. E são Prefeitos de cidades grandes, nobre
Deputado. Precisamos do apoio dos Deputados desta Casa, dos
segmentos da comunicação social, da imprensa, do rádio, da televisão,
para mostrar a Minas Gerais e a todo o Brasil aquilo que o Govemo
principesco de S. Exa. o atual Presidente da República está fazendo:
tomando dinheiro dos municípios, às vezes pequenos. Uma cidade, por
exemplo, que hoje arrecada R$60.000,00 de FPM deveria estar
arrecadando, na verdade, R$75.000,00. Perde R$15.000,00 por mês, e
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esse dinheiro fica onde? Em Brasília, e é distribuído da maneira mais
maléfica possível, porque sabemos como as coisas devem funcionar em
Brasília.

Estou tendo oportunidade, Sr. Presidente, de mandar para todos
os Prefeitos com os quais tenho ligações políticas o nosso requerimento
que está tramitando na Casa. Vou mandar, também, para todos os
Prefeitos do meu partido, o PL, e acho que estamos no caminho certo.
Muita gente, Deputado Gilmar Machado, chorou na questão do Robin
Hood, e está perdendo muito mais com esse Fundo de Estabilização
Fiscal. A Prefeitura de Belo Horizonte, se o Fundo for prorrogado até
1999, perde R$40.000.000,00. E dinheiro demais para a União ficar e não
deixar Belo Horizonte ser administrada. Parabéns ao nobre Deputado
Gilmar Machado, vamos juntos nessa trincheira. Acho que os Deputados
desta Casa deveriam colaborar muito mais não com o trabalho do
Deputado Gilmar Machado ou do Deputado Ronaldo Vasconcelios, mas
com os municípios mineiros que eles procuram representar nesta Casa.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Deputado
Ronaldo Vasconcellos. Exortamos o Presidente da Assembléia, Deputado
Romeu Queiroz, que tem feito o grande trabalho de procurar uma maior
participação e interiorização da Assembléia, para que possamos,
realmente, fazer a defesa dos municípios. O cidadão mora no município,
e, não, em Brasília. Brasília é a Capital e concentra tudo, Fernando
Henrique quer tudo na mão, para que os Prefeitos fiquem de pires na mão,
os Governos dependendo de tudo, e os hospitais desativando leitos, sem
condições. Enquanto isso, o cidadão, no município, passa dificuldades, e
há dinheiro que vai ser concentrado.

Então, temos tempo, a votação é no final de junho, é preciso que
será nos mobilizarmos e mandado o apoio e a solidariedade dos
Deputados mineiros contra a prorrogação. Estamos fazendo um
requerimento para mandar para Brasília e queremos o apoio de todos os
Deputados que, de fato, se interessam e estão preocupados com a perda
de recursos que os municípios estão tendo. Esperamos contar com a
solidariedade e o apoio de todos os parlamentares.

- Para encerrar, gostaríamos de falar sobre a situação financeira
dos Bancos. O Líder da Bancada do PT, Deputado Marcos Helênio, está
entrando com um requerimento propondo a criação de uma Comissão
Especial para estudar a situação do sistema financeiro. Não é possível
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vermos o Governo do Estado e, em especial, a Secretaria da Fazenda
aplicar R$1.100.000.000,00 no CREDIREAL, para vender o Banco em
tomo de R$80.000.000,00 a R$1 00.000.000,00. Não dá para entender
porque o Governo faz isso. O Secretário da Fazenda diz que está
preocupado com os funcionários, e digo que é mentira, porque quando ele
esteve na Presidência do CREDIREAL, mandou para a rua mais de 3.200
pessoas, e, hoje, o CREDIREAL tem menos de 2 mil funcionários. Como
está preocupado, se ele mesmo demitiu mais de 3.200? Se fizessem a
liquidação do CREDIREAL, todos os funcionários receberiam. E, hoje, se
liquidassem o CREDIREAL, com os bens que teria, daria para pagar, se
tivesse que completar, pouco mais de R$100.000.000,00. E o que faz o
Governo? Coloca mais de R$1.100.000.000,00, para vender o Banco por
R$80.000.000,00 a R$100.000.000,00.

Não podemos continuar convivendo com isso. Não há dinheiro
para a saúde, a educação, nem para reajustar salários de servidores,
porque ficam cobrindo rombos de Bancos para depois entregá-los para
Bancos internacionais, como já ocorreu com o Bamerindus, com o
Econômico e outros. Não podemos aceitar. Sabemos por que o Secretário
da Fazenda, João Heraldo, não quis liquidar o Banco: é porque foi
Presidente dele, e, num processo de liquidação, os ex-Presidentes têm
seus bens penhorados, e ele não quer, logicamente, ficar comprometido e
está com medo.

Queremos e vamos discutir, vamos continuar examinando e
investigando essa questão, porque não podemos continuar convivendo e
aceitando que o Governo continue enterrando o dinheiro do povo nos
Bancos. O Banco é falido e querem entregar? Vamos discutir a melhor
forma, mas tem que ser discutido. Agora estão desmontando o BEMGE,
com o Pmgrania de Desligamento Voluntário, fechamento de agências e
outras coisas, inclusive dispensa de servidores, e queremos discutir a real
situação.

Esperamos que esta Casa, de fato, aprove a constituição dessa
Comissão Especial para examinar a situação do sistema financeiro,
porque não podemos continuar convivendo com isso. Faltam recursos
para os funcionários, a saúde, a educação, só não faltam para os
banqueiros. Temos que parar com isso, Minas Gerais não pode continuar
sendo um clone de Brasília, o Secretário João Heraldo não pode ser um
clone de Malan. Precisamos inverter essa situação e, tenho certeza, com
a participação dos Deputados, que são os verdadeiros representantes do
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povo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, senhores presentes às galerias, imprensa, gostaria de
iniciar a minha fala lembrando a frase de uma poesia: "A lucidez não pode
chegar no limiar da alma". Acredito que o político cidadão, principalmente,
tem que buscar as suas ações, às vezes, muito mais na alma do que na
lucidez. E, com isso, manifesto meu repúdio a respeito da não-
possibilidade da vinda das cubanas para discutir um encontro paralelo ao
das Américas.

Ontem tivemos, aqui na Casa, uma reunião de mulheres da
América Latina, com a presença da Senadora Júnia Marise, da Deputada
Federal Maria Elvira, da Jô Moraes, do Movimento Suprapartidário e da
Laura Velasquez, Presidente da associação de mulheres que discutem o
MERCOSUL. É muito triste vermos o Brasil, um Pais que busca avançar e
consolidar a democracia, permitindo que tais coisas aconteçam.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, gostaríamos de parabenizar o
Deputado Paulo Piau, Presidente da Comissão de Agricultura, pelo
trabalho de reforma agrária que estamos desenvolvendo. Penso e acredito
na possibilidade de dar o melhor desta Casa para o povo mineiro e para
os pequenos produtores. Nesse sentido, tivemos a visita do Sr. João
Batista a Bocaiúva, a Dolabela, onde já estamos iniciando a reforma
agrária e teremos assentadas em tomo de 800 famílias. Passo, agora, à
leitura de uma carta, que me foi enviada pelo meu companheiro Ricardo
Veloso, Prefeito Municipal de Bocaiúva. (- Lê:)

"Prezada Deputada, temos o prazer de comunicar a VExa que
recebemos a visita do Or. João Batista dos Mares Guia, principal Assessor
do Governo de Minas para Assuntos de Reforma Agrária, na última sexta-
feira, dia 9 de maio.

A noticia que o Secretário trouxe não poderia ser melhor. Com
certeza, ela coroou com êxito as nossas lutas e a luta de um povo que se
arrastou por mais de sessenta anos para construir a maior riqueza agrícola
e industrial de Bocaiúva, a Industrial Malvina do Engenheiro Dolabela.
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A sensibilidade de nossos governantes falou mais alto para

declarar as terras da velha usina de álcool e açúcar passíveis da reforma
agrária que se iniciou naquele instante. Informo, ainda, que fui designado
Presidente da comissão que tomará as providências que culminarão com
a entrega definitiva dos títulos de propriedade aos seus mais legítimos
donos.

Somos capazes de afirmar com a mais alta convicção que esse
complexo projeto é um modelo exemplar de assentamento rural que
certamente será um marco na história do Brasil, de Minas e,
principalmente, de Bocaiúva.

Neste instante, permita-nos agradecer a V.Exa pela esperança e
pelo forte empenho nessa questão. Ternos, ainda, o dever de render
homenagens ao Governo de Minas, que foi audacioso e corajoso ao tomar
uma decisão inédita e absolutamente sensata, que mudará nossos rumos.
Bocaiúva nunca mais será a mesma.

Esperando em breve o retomo da companheira a nossa querida
terra, receba nossos cumprimentos com protestos de estima e grande
consideração.

Cordialmente, Ricardo Afonso Veloso, Prefeito Municipal."

Deputado Paulo Piau, nobre Presidente, sentimos que nosso
trabalho de parlamentares, de legisladores vem dando resultado, e que
aquela Comissão trabalha com maestria na luta pela causa do povo
mineiro. Gostaria, também, de fazer um pequeno comentário sobre a
questão do nosso trem baiano, trem que hoje encontra-se parado em
função da privatização da rede. Privatizar é preciso, em alguns
momentos, mas desde que o povo não fique prejudicado. Tentaremos
entregar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso uma moção para que
ele respeite o cidadão do Norte de Minas, aquele cidadão que usava o
trem para levar a sua pequena produção até a cidade. O trem não
representa apenas um meio de transporte, mas também um meio de
economia, além de representar a nossa cultura. Podemos fazer com
aprofundamento, com grandeza e maturidade, a junção de uma política
econômica de privatização com o bem-estar de nosso povo.

E, por último, gostaria de agradecer ao "Estado de Minas", esse
jornal que procura sempre estar alerta e atento aos nossos acertos e



1\
635

também aos nossos erros, por uma matéria publicada dia 17 de maio.
Quando falei da perspectiva de geração de muitos empregos com o
evento da ALGA é porque julgo o Brasil um país que tem lideranças
políticas capazes de trazer investimentos para o nosso Estado e assim,
como conseqüência, gerar empregos.

Prefiro acreditar que não seremos meros coadjuvantes, que não
seremos como rato para gato na relação com os Estados Unidos. Estamos
falando de US$9.000.000.000,00 de PIB, dos quais os Estados Unidos
detêm 213, e o resto dos países da América, 113. Precisamos, sim, lutar
por investimentos. Temos o Projeto Jaíba, que, com um potencial de
100.000ha irrigáveis, SÓ tem 6 mil implantados. Cada hectare irrigado
gera, em média, 1,7 empregos. E nós precisamos de investimentos para
tomar aquela terra produtiva e, como conseqüência, trazer emprego para
a nossa região.

Agradecendo ao "Estado de Minas", agradeço a toda a imprensa
mineira, que às vezes nos alfineta, mas também permite que nos
retratemos perante o povo mineiro. Aqui agradecemos ao Presidente da
Casa pelo canal 40, que permite que esta Assembléia, cada um de nós,
possa exercer a democracia com grandeza, sabendo falar sim aos acertos
e pedir desculpas quando erramos, tentando consertar o que foi feito.

O Deputado Paulo Piau (Em aparte) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Deputada Elbe Brandão, quero aproveitar o seu comentário a
respeito das terras que vão ser destinadas à reforma agrária em Bocaiúva
e Engenheiro Dolabela para dizer também que Minas Gerais está hoje na
vanguarda em termos de política de reforma agrária, mostrando para o
Brasil que é possível, junto com a União, administrar esse processo, cuja
movimentação social hoje é muito intensa. Em reunião da Comissão
Operacional da Reforma Agrária decidiu-se que os municípios também
serão envolvidos nesse processo, porque o município é a célula que
conhece todo cidadão, formando as suas comissões de reforma agrária.

Gostaríamos de fazer essa manifestação e registrar a participação
de V. Exa. na Comissão de Agropecuária e Política Rural, sempre
preocupada com as terras devolutas e com o processo de reforma agrária.
Já que esse assentamento é na base eleitoral de V. Exa., ninguém melhor
para ajudar no processo de divisão e distribuição e mesmo no
acompanhamento desse processo, que envolve uma grande área. São
19.000ha e esperamos que o processo seja bem encaminhado e dê os
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resultados que a sociedade espera. Muito obrigado.

A Deputada Elbe Brandão - Muito obrigada, Deputado Paulo
Piau. Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de lembrar que Engenheiro
Dolabela, que está no Município de Bocaiúva, já foi considerado pela
UFMG como um dos maiores índices de subnutrição do País. Com
certeza, aquele povo que vive a serviço de um grande latifúndio, de uma
usina que não dá certo, de empresários que por lá passaram e não
tiveram respeito e dignidade para com ele, terá suas casas, suas terras e
poderá tomar-se um grupo de cidadãos dessas nossas Minas Gerais.
Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Deputado Romeu
Queiroz, DD. Presidente da Assembléia Legislativa, que muito honra esta
Casa e a todo o Poder Legislativo; Exmos. Srs. Deputados e Deputadas,
meus senhores e minhas senhoras, estou encaminhando agora, ao Exmo.
Sr. Presidente Romeu Queiroz requerimento de moção de repúdio, que
pretendo ler.

- Lê requerimento em que solicita seja encaminhada ao Congresso
Nacional moção de repúdio ao Projeto de Lei n° 1.151195, da Deputada
Federal Marta Suplicy, que disciplina a parceria civil registrada entre
pessoas do mesmo sexo e dá outras providências, por atentar, a seu ver,
contra o matrimônio - instituição civil que legitima o relacionamento entre
um homem e uma mulher; contra a família - célula mater da sociedade - e
contra os princípios basilares da Constituição Federal. A justificação do
requerimento é a que se segue.

"Finalmente, na mais perfeita e imutável Constituição dada por
Deus aos homens, está escrito: 'Com homem não te deitarás, como se
fosse mulher; abominação é'. (Escrituras Sagradas, Levítico 18:22.) E o
apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, declara, no Novo Testamento, que
não herdarão o Reino de Deus não só os que praticam tais abominações,
mas - também os que aprovam tais aberrações (Escrituras Sagradas,
Romanos 1:29-32). E, em outro texto do apóstolo Paulo, lemos: 'Não
erreis- ....nem os efeminados nem os sodomitas .... herdarão o Reino de
Deus'. (Escrituras Sagradas, 1 Coríntios 6:10.)
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É imprescindível que os parlamentares mineiros na Câmara dos

Deputados e no Senado Federal, representantes legítimos das famílias
mineiras, estejam na vanguarda da rejeição desse projeto. E preciso,
mais, que os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
bem como todos os Líderes dos partidos que compõem o parlamento
brasileiro e o Sr. Presidente da República recebam o texto desta moção,
para que tomem conhecimento de nossa posição firme em defesa da
família brasileira."

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é com o coração comovido e é
com sensibilidade que passo a pronunciar-me sobre essa moção de
repúdio ao Projeto de Lei n° 1.151195, da Deputada Federal Marta Suplicy,
que propõe na verdade a legalização do casamento de pessoas do mesmo
sexo, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Sei que, na
sociedade brasileira e na mineira, existem muitos indivíduos que não
somente aprovam essa iniciativa da Deputada Federal Marta Suplicy,
como também praticam o homossexualismo. Sei que todas as pessoas
nascem da mesma forma, são iguais perante a lei e perante Deus. Mas eu
não poderia calar-me numa situação como essa, porque, se o fizesse,
estaria traindo a vocação política que Deus me deu. Sinto-me compelido
por dois princípios: pelo princípio da vocação política e pelo princípio do
conhecimento de Deus e de sua palavra, que me levam a dizer não foi
assim no princípio. Pelo contrário, Deus fez o homem e a mulher e disse:
"Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma
só carne".

Vede bem, Srs. Deputados, a que época estamos chegando. Diz o
apóstolo São Paulo, o maior evangelista neotestamentário, filósofo,
cidadão greco-romano, de Tarso, judeu de nascimento, que a ira de Deus
revela-se nos céus contra aqueles que mudam a verdade em mentira. Por
essa razão a humanidade está tão degenerada, e o homem abandona a
mulher para desonrar seu como, e a mulher abandona o homem para
desonrar seu como e entre si cometem torpeza varão com varão, mulher
com mulher.

Diz a palavra de Deus, na mais perfeita Constituição jamais
escrita, que isso é abominação a Deus, e todos aqueles que conhecem
História, que estudaram História sabem que, em todas as civilizações que
se acabaram, o sintoma de seu final foi exatamente a degeneração da
família, de seus princípios, costumes e valores. Mas jamais ousaria eu
julgar quem quer que seja, porque, por mais presas que estejam as
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pessoas às correntes do homossexualismo, eu compreendo e sei que, se
buscarem a Deus, se se arrependerem de seus pecados, poderão ser
perdoados por Jesus Cristo, que não somente perdoa, mas transforma
todo pecador. Assim será vencido o espírito que operar naquelas
civilizações, especialmente em seus últimos dias.

O primeiro milagre de Jesus Custo foi o de transformar a água em
vinho, nas bodas de Caná, na Galiléia. Efeminados, homossexuais e
lésbicas podem ser transformados em verdadeiros homens e em
verdadeiras mulheres, para cooperarem na formação da base da
sociedade, que é a família. Srs. Deputados, este parece um discurso
desnecessário, pois nem todos assinaram essa moção de repúdio.
Evidentemente, para alguns é legítima a união de homem com homem e
de mulher com mulher. Mas, quando deixamos a Palavra de Deus, os
princípios elementares de sua palavra, a Bíblia Sagrada, quando
estabelecemos um conceito natural, então, pelo contrário, lemos o que
escreveu o maior político deste mundo, Salomão, que disse em
Provérbios, 3: "Confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes
no teu próprio entendimento'. Porque a Lei do Senhor diz que Deus não o
terá por inocente. Está escrito, também, em Romanos 1:29-32, no Novo
Testamento:" Não somente os que fazem tais coisas, mas também os que
aprovam tais coisas". (Palavra do Senhor.)

A Deputada Elbe Brandão (Em aparte) - Meu caro
companheiro, Deputado Raul Lima Neto, gostaria de lembrar a V. Exa.
que Deus também entregou a liberdade ao homem. Estamos em um país
onde se busca repudiar qualquer tipo de discriminação, e V. Exa. vem
com uma proposta impeditiva. Eu sou casada, muito bem casada, adoro
meu marido, mas temos de respeitar as pessoas que fazem a sua opção
sexual. E o que é um casamento? Na verdade, a lei vai permitir uma
relação contratual, como a que temos com nossos maridos e vocês com
suas esposas. Gostaria que V. Exa. relevasse um pouco sua forma de
pensar e que não discriminasse nem um brasileiro e nem um ser humano
por sua opção sexual. A sociedade em que buscamos caminhar, a
sociedade que desejamos é a da igualdade.

O Deputado Raul Lima Neto - Nobre Deputada Elbe Brandão,
compreendo a posição de V. Exa., no afã de defender a liberdade. Mas, às
vezes, não é liberdade, pelo contrário, é uma indignidade da própria
pessoa. Em nenhum instante, o homossexualismo pode promover a
dignidade da pessoa humana, pois fere os princípios básicos da própria
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natureza humana. Se V. Exa. meditar bem na História, verá que todas as
civilizações acabaram quando permitiram isso, como foi o caso de
Sodorna e Gomorra e de outros povos da antiguidade. Assim, estamos
vivendo uma época em que se propõe não a liberdade, mas a indignidade.
Eu também respeito essas pessoas, mas sei que elas podem ser
transformadas, mudadas, da mesma forma como imagino que elas sofrem
por viverem contrariamente à natureza. Elas não foram feitas para isso.
Quando aprovamos tais coisas, estamos desobedecendo ou
desaprovando a principal Constituição, que é a Lei do Senhor. Muito
obrigado.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Bonifácio.

O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, certa vez o Presidente Charles de Gaulle, que comandou
a França durante alguns anos com pulso de ferro, teria dito à imprensa
mundial: 'Le Brésil n'est pas un pays sérieux' (O Brasil não é um país
sério).". Às vezes, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fico perplexo e em
dúvida se o herói francês tinha ou não razão quando pronunciou essa
frase, que soa até agressiva aos brasileiros.

Mas, ontem à noite, trocando idéias sobre a proposta de emenda à
Constituição que deve estar sendo votada no Congresso Nacional, deparei
com o seguinte absurdo, que não sei se é produto do virtuosismo do
Ministro Bresser Pereira ou de algum relator, Deputado ou Senador,
interessado nesse absurdo. Diz a Constituição Federal, no seu art. 40, que
o servidor será aposentado por várias razões: invalidez;
compulsoriamente; voluntariamente; aos 35 anos de serviço; aos 30 anos
de efetivo exercício nas funções do Magistério; e vai por aí afora.

Mas, Sr. Presidente, sobre o art. 39 da proposta de emenda à
Constituição, infelizmente, não pude trazê-lo aqui, porque, como sempre
acontece, na hora em que precisamos dos computadores, eles não
funcionam, e, por falta de sorte, o da biblioteca não está funcionando.
Mas, mais ou menos, posso adiantar o que diz aquele artigo. Diz que
ficam isentos dessa aposentadoria de que trata a Constituição, no seu art.
40, aqueles que exercem funções públicas e que não são remunerados
pelo Estado. Isso ai parece que não é nada. Mas, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, peço a V. Exa. que faça com que a Consultoria da Casa
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forneça a todos os Deputados um esclarecimento sobre o que me parece
ser da maior gravidade. Aprovado esse art. 39 da proposta de emenda à
Constituição, o que irá acontecer? Todos os serventuários de cartórios
extrajudiciais jamais se aposentarão. Então, um Sr. João qualquer,
proprietário de um cartório de registros de imóveis ou até de um cartório
de notas, não vai se aposentar nunca, a não ser que ele venha a falecer...

Confirmada essa minha desconfiança, que a douta Consultoria da
Casa deverá nos esclarecer, é da maior importância que todos nós,
independentemente de partidos ou de coligações partidárias, alertemos os
nossos amigos e colegas, pelo menos os mineiros na Câmara Federal e
no Senado, a fim de que não deixem que mais esse absurdo aconteça no
nosso País e justifiquem, fazendo isso, as palavras, que podem ser
grosseiras, do Presidente Charles de Gaulle. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)

1 8 Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Esgotada a flora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para
o expediente da próxima reunião ordinária.

Decisão da Presidência

As bancadas do PMDB e do PDT, pela maioria de seus membros
com assento nesta Casa, solicitam que esta Presidência reveja a decisão
dada pelo Deputado Francisco Ramalho, na direção dos trabalhos da 244
Reunião Ordinária, em 1514197, deixando de considerar a indicação do
Deputado Antônio Júlio como Líder da Minoria por entender que o bloco
então constituído pelas referidas bancadas não se enquadra na definição
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de Minoria tal como prevista no art. 73 do Regimento Interno.

Em consideração aos signatários do pedido e à pessoa do
Deputado indicado para a liderança em epígrafe, a Presidência volta a
examinar a questão e solicita a atenção dos Deputados para o aspecto
fundamental do disciplinamento do assunto, contido no dispositivo
regimental citado, qual seja o de que é da posição em face do Governo,
assumida por bancadas ou blocos, que resulta o reconhecimento de sua
condição parlamentar de Maioria ou Minoria.

Ora, ainda que, no regime presidencial, não se verifique o mesmo
comprometimento das bancadas partidárias que se vê no regime
parlamentar, em seu posicionamento favorável ou contrário ao Governo,
ainda assim, não podemos levar esse descompromisso ao ponto de não
considerar como favorável ao atual Governo a bancada de um partido que
dele participa formalmente.

Com efeito, o Deputado Bené Guedes, que muito ilustra a
representação do PDT, na qualidade de um de seus integrantes efetivos,
é, também, um dos membros mais brilhantes do Governo do Estado, em
sua condição de titular do cargo de Secretário de Estado das Minas e
Energia. Se o PDT participa, assim, da própria constituição desse
Governo, seria até um desrespeito para com os membros de sua bancada
não considerá-la comprometida politicamente com ele. Seria, sem dúvida,
levar-se o descompromisso constitucional de que se falou às raias da
irresponsabilidade política. E isso, de maneira alguma, poderia fazer esta
Presidência, que entende que se deve considerar a representação do
PDT, para os fins do art. 73 do Regimento Interno, como uma das
agremiações que, de modo geral, se postam favoravelmente, ao Governo
do Estado, ainda que, eventualmente, tal bancada, ou alguns de seus
membros, dele discorde em alguma questão especifica.

£ Por essas razões, a Presidência mantém o entendimento de que o
Bloco Democrático Trabalhista, formado pelas representações do PMDB e
do PDT, não se enquadra no conceito de Minoria contido no art. 73 do
Regimento Interno, não havendo que se falar, portanto, em Liderança da
Minoria, a ser ocupada por qualquer de seus membros. Esta, a decisão.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente.
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Questão de Ordem

O Deputado Anderson Adauto - Já estava de saída, mas, no
corredor, ao ouvir as colocações de V. Exa., resolvi voltar.

Acredito que a assessoria de V. Exa., que preparou esse parecer,
talvez não tenha conhecimento de que o PPB também tem como filiado
um Secretário no Governo, o Secretário Adjunto de Justiça, Dr. Rui
Rezende. Assim, gostaria que V. Exa. não desse por finalizado esse
assunto hoje e solicitasse à sua assessoria que avaliasse esse novo dado
que estou passando para o senhor. No meu entendimento, a assessoria
não tem conhecimento disso porque, se tivesse, não teria raciocinado da
forma como encaminhou a V. Exa.

Então, a minha solicitação, em nome das Bancadas do PMDB e
do PDT, é que V. Exa. solicite à assessoria que avalie essa informação
que estou passando a V. Exa., que é nova, no meu entendimento, para
que possamos, depois, voltar a discutir esse assunto.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Anderson
Adauto que formalize o seu requerimento, pedindo o reexame da matéria,
em vista de novos dados.

DECISÃO DA PRESIDÉNCIA

A Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 179 do
Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.155197
ao Projeto de Lei n O 1.077196, ambos da Mesa da Assembléia, por
guardarem semelhança entre si.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente.

Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Fiscalização
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Financeira - aprovação, na 553 Reunião Ordinária, dos Requerimentos nus
2.046197, do Deputado Gilmar Machado; 2.079197, do Deputado Leonídio
Bouças; e 2.084197, do Deputado Hely Tarqüínio; pela Comissão de
Assuntos Municipais - aprovação, na 493 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 2.062197, do Deputado Sebastião Costa, e 2.117197,
do Deputado Luiz Fernando Faria (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Marco Régis - falecimento da Sra. Ana Maria Dias, em
Muzambinho; Geraldo da Costa Pereira - falecimento do Sr. Francisco
Antônio de Mendonça, em Divinópolis; e Wanderley Ávila(3) - falecimento
do Sr. Nadir Campos, em Jacuí; do Sr. Augusto Nunes dos Santos e da
Sra. Dalva Dias Ribeiro, em Várzea da Palma (Ciente. Oficie-se.).

Questão de Ordem

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
verificar, de plano, não há "quorum" para o prosseguimento dos nossos
trabalhos, razão pela qual solicito o encerramento da reunião.

Palavras do Sr. Presidente

Ê regimental o pedido, A Presidência, nos termos do art. 276 do
Regimento Interno, declara encerrada a discussão, em turno único, do
Projeto de Lei n° 1.111197, uma vez que ele mesmo permaneceu em
ordem do dia, para discussão, nos dias 6, 7, 8 e 13 do corrente.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência
de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia
14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 32197
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Comissão Especial

Relatório

Subscrita por mais de 113 dos membros desta Casa e tendo como
primeiro signatário o Deputado Dinis Pinheiro, a proposta de emenda à
Constituição em epígrafe acrescenta parágrafo ao art. 41 da Constituição
do Estado, prevendo a atuação do Poder Legislativo no desenvolvimento
da política de regionalização.

Publicada em 1313197, a proposição permaneceu em poder da
Mesa pelo prazo de três dias, para receber emendas.

Esgotado o prazo regimental sem apresentação de emenda, a
proposta foi encaminhada a esta Comissão Especial para ser apreciada,
nos termos do art. 210, c/c o art. 112, 1, na", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de emenda em referência está alicerçada no art. 64, 1,
da Constituição do Estado e busca os fundamentos básicos nos arts. 41 a
51 da Carta Estadual, que dispõem, com ênfase, sobre a regionalização
como uma das formas de organização e de descentralização das ações do
Estado.

Cabe destacar, de início, que um dos objetivos prioritários do
Estado é promover a regionalização da ação administrativa, em busca do
equilíbrio no desenvolvimento das coletividades (art. 20, IV), assumindo
ele próprio a tarefa de articular regionalmente tal ação (art. 41).

Como decorrência do princípio de independência e harmonia entre
os três Poderes do Estado, a atividade administrativa permanente é
exercida em qualquer deles, de acordo com o disposto nos arts. 60 e 20 da
Constituição Estadual.

Em virtude da vasta extensão territorial do Estado e da grande
diversidade de ambientes físicos, bem como de situações econômicas,
sociais e culturais, o modelo centralizado de gestão tem-se revelado
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ineficiente, burocrático e inadequado aos anseios da sociedade.

O Poder Judiciário Estadual, com tribunais do júri, Juizes de
Direito e juizados especiais exercendo a jurisdição específica nas
comarcas e nos juízos, tem, de fato e de direito, regionalizadas as suas
ações há vários anos.

Passo significativo nesse sentido foi dado pelo Poder Executivo,
mediante à instituição das 25 regiões administrativas de Minas Gerais, por
meio da Lei n° 11.962, de 31110195, com a finalidade de "promover a
descentralização da administração pública estadual, bem como
institucionalizar a comunicação com as regiões do Estado, visando a
tomar mais ágil a prestação dos serviços públicos?

Quanto ao mérito da proposta, entendemos que é necessária e
oportuna a regionalização sistemática e permanente das ações do Poder
Legislativo - verdadeira caixa de ressonância dos anseios dos diversos
segmentos da sociedade mineira -, já que os parlamentares são legítimos
representantes das comunidades municipais que integram as regiões do
Estado, dentro do sistema de representação proporcional adotado pelo
sistema eleitoral vigente no Pais.

O Poder Legislativo Estadual, com suas múltiplas funções -
legislativa, deliberativa, fiscalizadora, julgadora e político-parlamentar -,
no exercício de suas prerrogativas constitucionais, tem buscado
periodicamente, por meio de audiências públicas regionais, no interior
mineiro, as propostas prioritárias dos municípios e das regiões, com vista
à elaboração da lei orçamentária.

Ademais, cabe lembrar que a Assembléia Legislativa, por
intermédio dos meios de comunicação, tem procurado aproximar-se dos
mais diversos segmentos da sociedade mineira, nos mais variados rincões
do Estado.

A partir da implantação das regiões administrativas, a prestação
desconcentrada dos serviços públicos estaduais, com o suporte político do
Poder Legislativo, representa uma melhoria no desempenho do Estado,
pois permite que suas ações se tomem acessíveis às populações
regionais.

Além de constituir fator de equilíbrio político entre os Poderes
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Executivo e Legislativo, a instalação de núcleos de apoio à atuação do
Poder Legislativo irá aprimorar a prestação dos serviços públicos
estaduais, facilitando o diagnóstico dos problemas e a identificação de
soluções, dando, conseqüentemente, mais agilidade, eficácia e efetividade
às ações do Estado.

A proposta de emenda em referência tem por escopo, portanto,
ampliar a desconcentração das ações do Estado, com a participação mais
ativa e marcante do Poder Legislativo na implantação das políticas
regionais, em forma a ser regulamentada.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 32197, na forma originalmente apresentada.

Sala das Comissões, 16 de abril de 1997.

Geraldo da Costa Pereira, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão (voto contrário) - Irani Barbosa -
Wilson Pires - Luiz Femando Faria - Durval Angelo (voto contrário) -
Olinto Godinho - Dinis Pinheiro.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.131197

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei
em tela tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Médicos Oftalmologistas de Minas Gerais - AMO-MG -, corp sede no
Município de Belo Horizonte.

Publicada em 1 014197, a matéria foi objeto de exame preliminar na
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar
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que os senhores sejam, para nós, os conselheiros dos conselheiros. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - As perguntas que o Prof. Carlos Roberto não teve
oportunidade de responder terão suas respostas encaminhadas a tempo
às unidades de origem daqueles que as formularam.

Pergunta dirigida ao Secretário João Batista dos Mares Guia pela Sra.
Lúcia Helena, educadora: A questão está colocada no sentido de retirar a
responsabilidade da formação do docente da universidade ou de repensar
a universidade, para que ela dê conta de formar os professores, e vinculá-
la mais à escola pública de 1 0 e 20 graus, o que ela não tem cumprido. Na
prática, isso significa que a universidade não deve cumprir o seu papel?
Qual a função, então, da universidade, a seu ver? Seria exclusivamente a
pesquisa? O professor não precisa ser pesquisador?

O Secretário João Batista dos Mares Guia - Temos uma experiência,
iniciada em 1992, na Secretaria de Estado da Educação, que recebeu o
nome de Programa Estadual de Licenciatura Emergencial. Essa
experiência, hoje, é praticada em 42 municípios do hemisfério Norte do
Estado de Minas Gerais, em termos de política de eqüidade. Esse
programa alcança, por ano, por meio do chamado "vestibulinho", 70% das
vagas para professores estaduais lotados em salas de aula de CBA -
série, e 30% das vagas para professores de redes municipais lotados em
salas de aula de i a à 41 série, ou CBA à 4a série. Trabalhamos com seis
universidades e, mais recentemente, a UFMG se somou ao grupo. Desde
o início, tivemos a participação da PUC. Sob a direção do Prof. Aluísio
Pimenta, a UEMG participa conosco, fazendo um trabalho magistral em,
pelo menos, três das regiões mais pobres do Estado; a Federal de Juiz de
Fora; a Federal de Ouro Preto; a Federal de Viçosa; a Federal de
Uberlândia e, agora, até mesmo uma universidade que não está situada
em Minas Gerais está participando do programa, mediante seleção.

O programa representa um investimento anual da ordem de
R$6.000.000,00, e tem por objetivo criar uma oportunidade nas grandes
regiões, ou seja, nos locais onde as pessoas moram, para que elas façam
seu curso universitário de modo atípico, não-convencional, com duração
de quatro anos, com o cumprimento pleno da jornada letiva que o aluno
comum tem na sede dessas universidades. A diferença é que esse curso é
oferecido em todo o mês de julho, em todo o mês de janeiro, e em duas
semanas continuadas, ao longo do ano, com atividades de manhã, de
tarde e de noite, aos sábados, domingos e feriados, por escolha dos
professores. Após um ciclo de quatro anos, os alunos recebem a titulação
dada seja pela Universidade Federal de Minas Gerais, seja pela PUC, pela
Universidade Federal de Juiz de Fora, ou pela Universidade Estadual de
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Minas Gerais, como qualquer aluno recebe quando freqüenta seus cursos.
Por que é que se faz isso? Pelas mesmas razões apontadas pelo Prof.
Aluisio Pimenta e pelas mesmas razões contidas nas perguntas
encaminhadas. É um direito do professor, a nosso juízo, é bom para o
professor, é bom para o aluno e, inquestionavelmente, contribui para a
elevação da qualidade do ensino, mas desde que o curso, ainda que com
uma forte conotação acadêmica, tenha como ponto de referência o
desempenho do professor na sala de aula. Tanto é assim que, agora,
estamos fazendo uma avaliação dessa experiência para introduzir nela o
monitoramento do desempenho do profissional dentro da sala de aula. Se
o sistema estadual mantém esse programa - R$6.000.000,00 por ano -,
obviamente, além de beneficiar o professor, deve também beneficiar o
aluno, razão pela qual alguma coisa diferente e inovadora deve ocorrer na
sala de aula, dentro do processo de freqüência desse professor a esse
curso.

Portanto, não vejo nenhuma divergência quanto às virtudes de se
proporcionar a todos, sem exceção, a oportunidade do curso universitário.
Apenas chamei a atenção para os fatos empíricos, que, se não forem
reconhecidos como tais, trarão problemas para o aluno, para as escolas e
para o sistema de ensino, porque se engessa a realidade com
idealizações, com boas intenções e generalizações, mas não se trabalha o
processo de como partir da realidade atual para se alcançar a idealização,
a expectativa mais generosa e mais ampla. Não tenho o direito, como
gestor de sistema estadual, de permanecer apenas no campo dos desejos,
das generosidades e das idealizações. Tenho o dever de dizer ao cidadão,
já que estou numa função pública, como é que se está fazendo, como se
pode fazer e como será feito. Não posso usar a prerrogativa filosófica do
"dever ser". Não tenho o direito, na condição de gestor, de praticar
metafisica, embora goste muito de metafísica, até por formação. Essa é
urna questão que, se for compreendida do ponto de vista da razão, nos
permitirá focalizar o problema como é e conter, num patamar adequado,
nossas preferências e emoções, pois também as tenho. Só que não é
lícito discutir os desejos e as preferências descontextualizados da
realidade objetiva e sem dizer, claramente, como se vai alcançar a
realização do desejo, senão o desejo vira uma quimera.

O que eu quis dizer com isso? Por que o sistema universitário não nos
explica - no caso a Universidade Federal - por que 68% dos alunos que
chegam ao 20 ano de Física se evadem; porque 51% dos que chegam ao
20 ano de Química se evadem. Evadem-se porque os cursos são
canônicos, são de excelência - e devem continuar a ser - para formar
acadêmicos e cientistas. Mas são feitos para formar acadêmicos,
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cientistas e professores universitários. Queremos prestigiar o sistema
básico de ensino, mas não focalizamos os olhos na Universidade Federal,
cuja conta pagamos, que se mantém ociosa no período noturno e não
criou, até hoje, um sistema paralelo universitário de qualidade, sem a
pretensão de formar acadêmicos com formação científica para dar conta
das demandas do sistema básico de ensino. O professor de Física,
segundo especialistas, pode ser formado em dois anos - igualmente, um
de Química ou um de Matemática -, senão estaríamos denunciando o fato
empírico que nós mesmos praticamos. Discuti recentemente, em Portugal,
com o Ministro da Educação daquele país e com o Presidente da Leaming
Society, Roberto Carneiro, e fiquei sabendo que o maior problema na
Europa, hoje, é o recrutamento de professores nessas áreas, pela
sazonalidade do mercado. É necessário haver uma política de
fortalecimento do papel do professor, como alguns países estão
começando a refazer, já que isso tinham feito no passado. Então, temos o

Isso não é bom nem ruim. Pode ser ótimo se entendermos que o "r" é
urna realidade e dermos um amparo a isso. O que pedimos à
universidade? Não pedimos nada que ela não queira. Não sei qual a força
de inércia que não permite que a coisa seja feita. E ela tem que brotar do
contexto da universidade, especialmente das universidades que tenham
os programas de extensão. Que usem a área física ociosa, por exemplo,
no horário notumo, para organizarem, tendo como clientes a Secretaria de
Estado e outros sistemas públicos, cursos com dois anos de duração para
a formação de professores. Isso é minimizar a formação acadêmico-
teórico-científica e cultural dos professores? Não, pois podem ter depois a
prerrogativa de continuar os estudos, numa dimensão acadêmica mais
rigorosa, de maior fundamentação científica. Para isso é que chamamos a
atenção.

Vejam bem a expansão vertiginosa que começamos a viver na área do
ensino médico "versus" o tempo de formação de professores. Não
daríamos conta, com os nossos próprios recursos, de fazê-la, a não ser
que façamos parceria e nos tomemos clientes das universidades, inclusive
da Federal, para que haja um programa mais flexível de formação de
professores. Por outro lado, que resposta temos aqui na lei? E esse é o
acento crítico que registrava. E uma resposta, por assim dizer,
tradicionalista, que mantém a distinção entre licenciatura curta e
licenciatura plena. Recentemente se fez um debate a respeito dessa
inocuidade.

Outro registro que gostaria de fazer é que temos um programa, que vem
sendo profundamente elogiado, de revisão do ensino médio, com uma
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formação sistêmica de professores, na qual há revisão curricular,
elaboração de textos pelos próprios professores com assistência dos
consultores, uma aula de didática de como trabalhar em grupo, de como
ver a diferença de aprendizagem de alunos, de como elaborar baterias e
testes. É, ao mesmo tempo, um curso pedagógico e de didática, o que
coloca na ordem do dia o que se faz na maioria dos países bem sucedidos
em educação, quando o professor é pedagogo de si mesmo e adquire dos
processos de formação, formação inclusive de revisão curricular e
didática, as habilidades técnico-pedagógicas típicas de um curso de
pedagogo. Por que em muitos países já não existem as faculdades de
Pedagogia? Exatamente porque não se concebe mais que o monopólio do
saber pedagógico esteja adscrito à faculdade de Pedagogia. Por que em
muitos países a formação do professor é a um só tempo uma formação
pedagógica, um único registro? É preciso, quando tivermos uma
perspectiva ideal, quando estivermos à frente de um sistema de gestão ou
com o problema batendo à nossa porta, de manhã, à tarde e à noite, que
expressemos, como vamos fazer, as boas idéias, a nossa generosidade
acontecer. Estou falando de uma transição, de um problema concreto que
está aqui batendo à nossa porta. Esse é um problema concreto que
precisa ser revolvido para que seja expandido o 2 0 grau.

Meu último registro: não posso criar o 2 0 grau em Fronteira dos Vales,
que divide o Jequitinhonha do Mucuri, porque não tenho professores de
Química, Física e Biologia. Vou tê-los daqui a um ano, porque estão
fazendo um curso em Nanuque, salvo engano, com a ajuda da IJEMG. É
para isso que estou chamando a atenção. Enquanto isso, 66% dos
estudantes de Física evadem-se do curso e têm um custo anual de
U$7.000,00. O povo paga e chamamos a isso de direito. Direito com
dinheiro do povo, e faltando eventualmente um professor, porque o
sistema não forma, porque não há uma sinergia adequada entre o sistema
básico e o universitário. E para isso que chamo a atenção. Não há uma
divergência, no campo geral das idéias e das intenções, com o que aqui
foi falado. Estou tratando é de como fazer para chegarmos lá.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Maria lida de Carvalho,
Supervisora Pedagógica do Instituto de Educação de Minas Gerais.

A Sra. Maria lida de Carvalho - Professor João Batista, quero lembrar
que, ao início desta sessão, foi retomada a história do curso de
aperfeiçoamento, que tem a ver, inclusive, com a excelência da educação
mineira levada em nível nacional, com respeitabilidade, anteriormente.
Em cima de sua colocação e em cima das realidades das proposições da
Lei n° 9.394, da nova LDB, diante da realidade enfrentada pelos
municípios mineiros, da realidade da roça, da deficiência de ordem
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econômico-financeira, dos Prefeitos de bicos abertos em questões
financeiras, pergunto: como o senhor correlaciona isso tudo com o
tratamento dado recentemente pela Secretaria de Estado da Educação às
escolas que comportam cursos de magistério, historicamente respeitadas
no seu trabalho, e o tratamento dado aos servidores da mesma Pasta em
termos de valorização profissional e salarial? Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao Secretário, esta
Presidência solicita à Sra. Efigênia Campos Roque, participante deste
evento, que compareça ao balcão que se encontra no fundo do Plenário.
Com a palavra, o Secretário João Batista dos Mares Guia.

O Secretário João Batista dos Mares Guia - Embora a segunda parte
da sua pergunta, Sra. Maria lida, fuja dos objetivos específicos desta
discussão - apesar de ter um compromisso inadiável -, disponho-me a
respondê-la assim que terminarmos o debate específico sobre a LDB. Não
me furtarei a essa discussão. Agora, é uma discussão que precisaria de
pelo menos duas horas de debate para que a questão seja globalmente
esclarecida e que as pessoas conheçam as razões das nossas
dificuldades e a possibilidade de superação destas.

Sobre a questão do curso de magistério, acho que ninguém irá discordar
de que, quando iniciamos em junho de 1995 o grupo de trabalho de
revisão de 20 grau, ele tinha por objetivo elaborar um diagnóstico indo às
bases, às escolas, às regionais, para ouvir, observar, descrever e
sistematizar o diagnóstico da situação. Assim se fez de junho de 1995 até
março de 1996, o que resultou naquele chamado "livro azul", que foi o
primeiro diagnóstico do ensino médio, tanto médio geral, quanto dos
técnicos profissionalizantes, com 44 modalidades de oferta na história da
Secretaria de Estado da Educação. Isso foi amplamente divulgado. E
nesse processo de coleta de informações, inclusive com o dia específico
da discussão sobre o ensino médio de volta às escolas, do diagnóstico
para a discussão, foram envolvidas 32.610 pessoas em mais de uma
centena de seminários realizados no interior do Estado de Minas Gerais,
entre professores, representantes de alunos, Diretores, Vice-Diretores,
pedagogos, pais de alunos, Prefeitos e Secretários Municipais de
Educação. Estou vendo aqui várias pessoas que, se fosse o caso, dariam
o seu testemunho, porque nas cidades onde elas trabalham esses
seminários foram feitos. Em algumas delas, foram realizados três
seminários, e não apenas um.

Nunca se discutiu tanto essa questão, até porque estávamos
aprendendo e não havia nenhuma orientação do Ministério da Educação,
não havia nenhuma experiência disponível de outros Estados, das quais
pudéssemos nos valer. Então, procuramos começar a conhecer
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experiências importantes em todo o mundo, na Coréia do Sul, na
Espanha, na Inglaterra, no Chile, em dois Estados americanos, etc.,
trouxemos essas pessoas como consultores, fizemos seminários de toda
ordem, fomos colecionando conhecimento e informação, consultamos a
bibliografia disponível, chamamos "experts" no assunto e assim por
diante. Trabalhamos nessa direção. Um dos focos mais críticos foi
exatamente o curso de Magistério. E qual foi a proposta que resultou num
amplo consenso, apesar dos problemas de se fazer uma transição
segundo a qual todos os que existiam teriam a sua continuidade
assegurada, mas não haveria a renovação de matricula no primeiro ano?
Foi que a Fundação Helena Antipoff passasse a se especializar como
provedora de cursos pós-médio, que têm como pré-requisito a conclusão
do ensino médio geral na área de formação de professores de CBA
série, enquanto houver a 4a série.

• Sr. Presidente - Secretário, solicito que conclua a resposta.
• Secretário João Batista dos Mares Guia - Assim, já estamos

preparando uma proposta curricular para debates e iniciaremos, em 1998,
os primeiros experimentos de organização dos cursos pôs-médio de
formação de professores conforme o tamanho verdadeiro da demanda, e
não haverá mais a anarquia que havia antes. Constatamos 876 cursos de
magistério que formavam 18 mil professores por ano, enquanto a
demanda do mercado era para apenas 1.200. Além disso, duvidávamos
da qualidade desses cursos. Todos que conhecem sabem que isso é
empiricamente, rigorosamente verdadeiro.

Finalmente tivemos, ainda que tardiamente, a coragem de enfrentar o
problema, o que causa, obviamente, constrangimentos.

Mas como já foi falado, não se faz uma omelete sem se quebrar, pelo
menos, um ovo. Felizmente, isso se fez num contexto de enorme
dissenso, o qual é uma contribuição que previamente agradecemos.

O Sr. Presidente - A Presidência abrirá um espaço de 3 minutos a
Gustavo Alves, representante dos alunos do CEFET.

O Sr. Gustavo Alves - Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo, sou
representante do Grêmio do CEFET. Estamos aqui, hoje, fazendo uma
manifestação sobre a reforma do ensino técnico. O decreto-lei saiu no dia
18 de abril, assinado pelo Presidente Femando Henrique e pelo Ministro
da Educação Paulo Renato.

Nós somos contra a "modulalização" do ensino técnico, que acaba com
os CEFET5 não só de Minas, mas de todo o Pais. Não é só o CEFET. São
mais de 500 escolas técnicas que dependem do Governo. Não podemos
aceitar essas atitudes de um Governo que se mostra autoritário frente à
visão dos estudantes. Uma escola com 87 anos de tradição, que forma
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técnicos, que fornece mão-de-obra para o Estado e para o exterior... O
Brasil é um país em desenvolvimento, precisa de técnicos, precisa de
mão-de-obra especializada. O que vai acontecer com o CEFET? Ao ser
"modulalizado", não vamos ter mais o direito de participar da
universidade. No ano que vem, não haverá mais verba para o CEFET.
Como é que vamos fazer? No ano que vem não vai haver mais CEFET.
Vamos sair de lá apertando parafusos, simplesmente? Mão cabe à nossa
sociedade, a um país subdesenvolvido, que hoje está em amplo
crescimento, com uma política forte, acabar com uma escola do porte do
CEFET. Nós não aceitaremos isso e vamos lutar até derrubar esse
decreto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Meu caro Gustavo, como Presidente da Comissão
de Educação, sugiro que vocês do CEFET constituam uma comissão para
que possamos debater esse assunto, considerando que hoje a finalidade
do encontro é específica para tratar da Lei de Diretrizes e Bases do
Ensino. Sua presença foi muito oportuna, e fica aqui o meu convite. Passo
a palavra ao Ricardo Lima, também do CEFET, que deseja fazer uso da
palavra.

O Si'. Ricardo Lima - Bom dia a todos. Sou aluno do curso de
Eletrotécnica do CEFET e também faço parte da Entidade Estadual dos
Estudantes de Minas Gerais.

O decreto-lei do dia 18 de abril, do Presidente Fernando Henrique, não é
um fato isolado. Vem de uma política de Governo que pretende acabar
com todo tipo de qualidade de ensino que existe no Brasil. Fala-se que o
ensino técnico é um absurdo, que o CEFET é um absurdo e que os
estudantes do CEFET, depois, vão para a universidade. Que problema há
em o povo estar na universidade? O povo tem mais é que estar na
universidade mesmo. Se há ensino técnico, escolas técnicas garantindo a
entrada dos estudantes na universidade, que se abram mais vagas para
esse ensino e não que se formem apertadores de parafúso, como é o
projeto do Governo, segundo o qual a pessoa não vai ter aulas de História,
de Sociologia ou de Filosofia. Ou seja, o estudante simplesmente terá um
instrutor que lhe ensinará, para dar um exemplo na minha área, a
desmontar um ar-condicionado. Ele vai saber desmontar um ar-
condicionado, mas não vai saber fazer um ar-condicionado ou
desenvolver outra coisa, porque não está acostumado a pensar. E isso
não é uma questão apenas de cortar verba ou cortar custos e gastos,
coisa que o Governo pretende, mas isso é feito para que o povo continue
como está: sem direito a ter uma escola de qualidade e sem acesso à
universidade.

Então, acabar com o CEFET I acabar com a Escola Técnica Federal é
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tirar o único ensino de qualidade que ainda existia para o povo brasileiro.
Então nós, do CEFET, fizemos essa manifestação hoje, vindo a pé até a
Assembléia Legislativa para dizer que somos totalmente contra esse
decreto-lei. Essa é uma atitude autoritária do Governo, que se diz
democrático mas que não discutiu com a população ou com os estudantes
do CEFET. E por que o Governo não discutiu conosco? Porque seu
interesse é simplesmente acabar com a educação pública de qualidade do
Brasil. Acabar com o CEFET é, de fato, tirar o povo brasileiro da
universidade, tirar as únicas pessoas que tinham condições para nela
ingressar. Por exemplo, o curso noturno da PUC é mantido pelos alunos
do CEFET. São as pessoas que se formam no CEFET, que trabalham e
que têm condições de pagar mensalidade de uma escola particular.
Repito: quem mantém o noturno da PUC são os alunos do CEFET. Então,
o que vai acontecer com esse projeto? O salário da nossa classe de
técnicos será reduzido e ficará cada vez pior, e nossas condições de
trabalho vão piorar, porque as pessoas que cursarem esse novo curso
técnico vão ser uma mão-de-obra bem mais barata. E este é o interesse
do Governo: fazer com que o povo seja cada vez mais explorado e
humilhado. E nós somos totalmente contra isso.

O Sr. Presidente - Pergunta de Paulo Caldeira, da iia SRE, de
Diamantina: "Professor Aluisio Pimenta, a palavra de ordem é
democracia. O art. 26 prevê uma parte diversificada no currículo, para
atenderás características regionais e locais. No entanto, no seu § 5 0, toma
obrigatória a inclusão de, pelo menos, urna língua estrangeira, a partir da
53 série. O que, de fato, a comunidade escolar poderá escolher para a sua
parte diversificada?".

O Sr. Aluisio Pimenta - Os senhores me permitam, mas, na resposta a
essa pergunta, sem querer entrar em disputa com meu querido amigo e
homem competente, João Batista, vou referir-me ao que ele falou a
respeito da universidade. Fui professor de Física e Química por muito
anos e sei que temos defeitos nas universidades. Mas falta o diálogo, e é
isso que precisa ser estimulado. Por exemplo, está-se reformando o
ensino secundário, e, até agora, não tive contato algum com a Secretaria
da Educação daqui ou de outros Estados do Brasil para falar sobre isso.
Quer dizer, nós estamos â parte.

Quanto ao aluno de Física e Química abandonar o curso, ele tem razão,
mas é preciso ver que esse é um curso muito exigente, diante do qual o
aluno se coloca a seguinte questão: vou ser professor secundário para
ganhar R$250,00 por mês? Olhem, não estou apenas criticando. Sou parte
deste Governo e me orgulho disso; sei das grandes dificuldades
financeiras por que ele passa, mas, ou criamos uma política de
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desenvolvimento do Pís, dando possibilidades a que paguemos
razoavelmente ao professor secundário e primário, ou não chegamos a
lugar nenhum. Não estou querendo dizer ao Governo que pague
imediatamente R$1.000,00 ou R$2.000,00 ao professor, pois, é claro,
reconheço as dificuldades. Mas essa política não existe no Brasil, e é por
isso que os alunos de Física abandonam seus cursos. E claro que falta
curso noturno!

Outra coisa, meu querido João Batista, pelo profundo respeito que lhe
tenho: o estudante não custa US$7.000,00 por mês, não.

Essa é uma falácia que estão vendendo a nós lá de fora. Onde é que
está esse custo do estudante? Está no Hospital das Clínicas, que não é
custo de estudantes; está na pesquisa, que não é custo de estudantes. O
que eles fazem no Brasil? Pegam o orçamento universal e dividem-no
pelo número de alunos. Desculpe-me quem faz assim - não é o João
Batista - mas isso é burro, porque o custo real do estudante é diferente.

Aliás, tenho que me sentar com o João Batista - ele é muito ocupado e
eu também - por quem tenho profunda admiração, para discutirmos muitos
assuntos.

Sobre a sua pergunta, digo que tem que se dar oportunidade a que os
currículos, todos eles, tenham componentes regionais. Claro, nós temos
que ter um currículo com características nacionais. O currículo do
Jequitinhonha tem que ser diferente do currículo de Belo Horizonte.

Eu me lembro que minha professora primária, por quem tenho profunda
admiração - diga-se de passagem, uma professora negra, que me infundiu
muito desse amor ao Brasil -, ensinavam-nos em São Sebastião dos
Pintos que quando a luz está vermelha não se deve passar, quando a luz
está verde, deve-se passar. Não havia automóvel nem no lugarejo nem na
região. Então, deve-se ensinar componentes regionais. Também acho,
professora, que é necessário introduzir o componente de uma língua
estrangeira. Qual será ela? Por 17 anos me obrigaram a ficar fora deste
País. O inglês hoje, bem ou mal, é o esperanto do mundo. Visitei
longamente a China falando inglês, o Japão, falando inglês. A índia, claro,
é um pais em que se fala inglês também. E vejo agora outra perspectiva
extraordinária no ensino do espanhol. Temos que partir para ensinar
também o espanhol.

Terminando, elogio essa bela reunião que o Conselho, a Secretaria e as
universidades - nós fomos convidados, estamos aqui presentes -
programaram. Queria que discutíssemos também o ensino superior, ou
melhor, o pós-médio, ou pós-secundário, que é fundamental.

Nos próximos anos quem não tiver o 2 0 grau completo está fora
completamente do mercado de trabalho. 0 que temos que fazer,
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conversando e discutindo com os jovens, é exatamente o seguinte: o
grave mal que se impôs ao Brasil e somente ao Brasil foi o ensino
secundário profissionalizante, que foi uma mentira. Foi um engodo que se
jogou lá de fora aqui dentro. Só o Brasil adotou isso. Temos que valorizar
o ensino técnico, valorizar o ensino pós-secundário, mas, evidentemente,
o CEFET não vai acabar, de jeito nenhum. O CEFET executa um trabalho
extraordinário. Se precisar de haver reformulação, gostaria que os
estudantes vissem mais a questão do decreto, e um ponto de encontro
para que façamos do pós-secundário a formação profissional no Brasil e
em Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Pergunta para o Presidente do Conselho Estadual de
Educação, Prof. tilysses de Oliveira Panisset. "E condição para que o
aluno preste exame de suplência em nível de ensino fundamental que
tenha 15 anos e, em nível de ensino médio, 18 anos completos, ou a
completar até a data prevista para o término do conjunto de provas que
compõem os respectivos exames. Considerando esses dispositivos,
perguntamos: é legal, no curso regular de suplência, aceitar matriculas de
alunos com a idade de 13 anos para iniciarem o ensino fundamental, e 16
anos e 6 meses para iniciarem o ensino médio, uma vez que esses alunos
concluirão o curso com 15 e 18 anos respectivamente? Em caso
afirmativo, isso já pode ser aplicado este ano?" Questionamento feito pela
secretária do Colégio Fátima.

O Sr. Ulysses de Oliveira Panisset - Essa é uma pergunta que já
ocorreu em nível nacional, digamos assim. Estamos com a incumbência
de relatar, no Conselho Nacional de Educação, um parecer que seria, de
certa forma, normativo, e que procura responder a quase todas essas
indagações. A resposta que está no parecer é positiva. Se a lei baixou
para 15 anos a possibilidade de que um aluno se submeta a exames
supletivos em nível de ensino fundamental e 18 anos para que ele se
submeta a esse mesmo tipo de exame em nível de ensino médio, nada
impede que ele comece um processo de ensino supletivo com avaliação
no processo, desde que ele o conclua já com a idade mínima completada
para ter certificada a conclusão desse estudo. Essa resposta vai estar
nesse parecer que está sendo elaborado e que provavelmente será
concluído agora no mês de maio; portanto a resposta é positiva.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes deste evento
que o nosso tempo encontra-se esgotado. Esta Mesa necessita fazer uma
pausa para que os trabalhos sejam retomados às 14 horas. As perguntas
que - não foram feitas serão encaminhadas aos conferencistas. A
Presidência agradece aos ilustres conferencistas, aos debatedores e às
demais autoridades e participantes, bem como ao público em geral pelo
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comparecimento, e convida os presentes a continuar participando deste
ciclo de debates, na parte da tarde.

ATA DA 48a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,
EM 25 DE ABRIL DE 1997, DESTINADA AO ENCERRAMENTO DO

CICLO DE DEBATES A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE DIRETRIZES
E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Presidência dos Deputados José Maria Barros e Gilmar Machado
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da

Mesa - Destinação da reunião - Palavras da Sra. Maria Auxiliadora
Campos de Araújo Machado - Palavras da Sra. Dayse Freire Garcia -
Palavras do Sr. José Leão Marinho Falcão Filho - Palavras da Sra. Vera
Lúcia Alves de Brito - Palavras do Sr. José Januzzi - Palavras da Sra.
Glaura Vasques de Miranda - Palavras do Sr. João Batista de Oliveira -
Palavras do Sr. Uiysses de Oliveira Panisset - Esclarecimentos sobre os
Debates - Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:	 -
Cleuber Carneiro - Ivo José - Dilzon Meio - Alvaro Antônio - Ambrósio

Pinto - Anderson Adauto - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Gilmar Machado - Ivair Nogueira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique -
José Maria Barros - Marco Régis - Maria José Haueisen - Oiinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Wanderley Ávila - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado José Maria Barros) - Às 14h2min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 21 -Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Elbe Brandão, 22Secretária "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os
Profs. José Januzzi, Maria Auxiliadora Campos de Araújo Machado, José
Leão Marinho Falcão Filho, Vera Lúcia Alves de Brito, Dayse Freire
Garcia, Ulysses de Oliveira Panisset, João Batista de Oliveira e Glaura
Vasques de Miranda.

Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do Ciclo

de Debates A Implantação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. A reunião será composta de dois painéis. O primeiro, com o
tema Valores e Princípios da Lei n° 9.394, de 1996, coordenado pela
Proff. Maria Auxiliadora Campos de Araújo Machado; e o segundo, com o
tema Sistema Mineiro de Educação, coordenado pelo Prof. José Januzzi.
A Presidência passa, neste momento, a direção dos trabalhos à primeira
coordenadora, Pror. Maria Auxiliadora Campos de Araújo Machado.

Palavras da Sra. Maria Auxiliadora Campos de Araújo Machado
Vamos dar início aos trabalhos da tarde, continuando este primeiro ciclo

de debates que tem por objetivo criar condições para que a sociedade
mineira, de um modo geral, e os profissionais de educação, de um modo
particular, participem do processo de elaboração das normas
complementares da LDB. O Conselho Estadual de Educação e a
Secretaria da Educação entenderam que, para exercitarem as
competências que receberam da LDB, precisam ouvir primeiro as bases,
os educadores, os profissionais da educação que estão, realmente,
exercitando a educação em nível de escolas, municípios e das
superintendências regionais.

O segundo momento constará de duas etapas. A primeira será com a
participação das 41 superintendências regionais e dos municípios que as
compõem. A segunda etapa do segundo momento acontecerá nas
superintendências-pólos regionais. São as seis superintendências-pólos e
mais um pólo, que foi constituído por Belo Horizonte. No dia 10 de junho,
essas superintendências se reunirão às outras superintendências da região
e farão o consolidado das contribuições e das sugestões que virão das
escolas e dos municípios do Estado, com a participação de todos aqueles
que vêm trabalhando na proposta de educação em Minas Gerais. No dia
27 de junho teremos, então, aqui na Assembléia, a apresentação dos
resultados das sugestões que foram consolidadas em todo o Estado.
Nessa ocasião, as sugestões serão publicadas e repassadas ao Conselho
Estadual de Educação para efeito da normatização das orientações de
competência do Conselho.

Vamos continuar o nosso trabalho. Cada professor terá 30 minutos para
fazer a sua exposição, e, logo após a apresentação dos três painelistas,
teremos o debate. Com a palavra, a Pro?. Dayse Freira Garcia, da
Faculdade de Educação da (JFMG.

Palavras da Sra. Dayse Freire Garcia
Sr: Deputado José Maria Barros, colegas, educadores e educadoras do

Conselho Estadual de Educação, da Secretaria Estadual de Educação,
das Secretarias Municipais de Educação, das superintendências
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educacionais, das escolas formadoras de opinião e de educadores do
Estado de Minas Gerais.

Primeiramente, gostaria de externar minha satisfação em estar
participando desse processo de discussão para a elaboração das normas
complementares à LDB. Cumprimento os responsáveis pela iniciativa,
pois acredito que só com a participação ativa dos profissionais da
educação e dos cidadãos em geral, poderemos garantir a concretização
dos aspectos positivos dos avanços da nova lei.

Em seguida, gostaria de explicitar a posição da qual eu falo: não a
posição de especialista da área, mas a posição de educadora que
participou, de maneira tímida, como cidadã, do processo constituinte e
que também, de maneira tímida, acompanhou o longo processo de
discussão que antecede a nova lei. A meu ver, não há emenda
constitucional ou lei que possa destruir o processo de construção da
cidadania instaurado no movimento constituinte e garantido na
Constituição de 1988 - A Constituição cidadã, segundo o saudoso político
Ulysses Guimarães.

Pretendo, portanto, como educadora teimosa, que não se conforma com
a derrota, continuar lutando pelos princípios básicos conquistados em
1988. Como estratégia dessa luta, acho necessário apontar e defender
nessa lei alguns aspectos (apenas alguns, porque o tempo é pequeno) que
foram conquistados pelos participantes desse longo processo de lutas,
com vitórias e derrotas.

Nossa participação nessa mesa redonda tem como fio condutor um
pressuposto básico: o de que a organização dos sistemas educacionais
tem que se pautar pela concepção de educação expressa no art. 2 0 da Lei
n° 9.394, de 1996. Essa concepção privilegia o desenvolvimento do
educando, em todas as dimensões, e a formação do cidadão consciente e
participativo. Só é capaz de exercer uma cidadania (que é sempre crítica
e participativa) aquele que no seu processo de formação foi respeitado
como sujeito bio-psico-social, capaz de interferir cultural e politicamente
na reconstrução da sociedade, dos grupos e das instituições em que atua.

Nossa leitura, portanto, da LDB, de seus princípios e valores, capítulos e
artigos, se pautou pela busca incessante dos ganhos, dos avanços dessa
nova LDB, em relação a essa concepção de educação que acabo de
explicitar. Como já disse, ela é uma conquista, uma das vitórias dos que
lutaram por uma LDB também cidadã.

Nossa preocupação, nessa mesa redonda, na qual se busca a
contribuição da sociedade mineira, do cidadão mineiro, é, portanto, a de
apontar esses ganhos e avanços que devem ser garantidos,
aperfeiçoados, defendidos pelas normas complementares à LDB, no que
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se refere à tão almejada construção da cidadania, entendida no sentido
amplo. Por isso, mesmo correndo o risco de ser repetitiva, pouco criativa e
até otimista, vou procurar me ater ao texto da lei, sem a preocupação de
elaborar princípios genéricos ou categorias explicativas totalizadoras.

Comecemos nossa leitura pelo art. 2 0 da LDB, já referido:
"Art. 20 - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

Definidos os princípios e os fins da educação, a lei, no seu art. 3 0, define
os princípios que, coerentemente com o art. 2 0 , devem estar na base do
ensino desenvolvido na educação escolar.

"Art. 30 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da

legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
Xl - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas

sociais".
Pretendemos destacar em nossa fala apenas aqueles princípios que, em

nosso entender, representam avanços concretos no processo de
construção da cidadania e que, por isso mesmo, são inovadores em
relação às leis anteriores. Além disso, não são "letras mortas', pois
aparecem objetivados em diferentes capítulos e artigos da lei.

São eles: "igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola; valorização do profissional da educação escolar; gestão
democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino; valorização da experiência extra-escola(.

O princípio da "igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola" é, sem dúvida, um dos mais importantes ganhos dessa lei, e que
tem de ser defendido e resguardado nas normas complementares, pois é
ele que expressa a direção obrigatória que o Estado (os sistemas de
ensino) devem seguir para cumprir o "seu dever de educar'.
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Os arts. 40 e 50 objetivam esse princípio ao indicar os compromissos

assumidos pelo Estado em relação à educação escolar pública, entre os
quais apontamos alguns avanços:

- o acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, como direito
em qualquer idade;

- o atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a
seis anos;

- o atendimento especializado gratuito aos educandos com necessidades
especiais na rede regular de ensino;

- o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária,
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente construída e,
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo;

- todos mencionados no item anterior devem cuidar para que todas as
crianças em idade escolar estejam freqüentando a escola; não ocorrendo
isso, a petição ao Poder Judiciário é de livre acesso a todos, e ainda
gratuita (DEMO, P. 1992, p. 63);

- a possibilidade de o poder público criar formas alternativas de acesso
aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização
anterior.

Essa possibilidade objetiva um outro princípio: o da valorização da
experiência extra-escolar. É o reconhecimento de que não é só a escola
que educa, que ensina. E o reconhecimento de que existe educação e
processos de formação humana que acontecem na família, no trabalho,
nas políticas e nos movimentos sociais.

Entre as matérias citadas, apenas a possibilidade de se criarem formas
alternativas de acesso requer regulamentação complementar. Fica clara a
preocupação do legislador em garantir o acesso de todos ao ensino
fundamental, obrigatório e gratuito, independentemente da idade e da
escolarização anterior. Acredito que o estudo das demandas que chegam
às nossas escolas públicas em relação a essa questão - que devem ser de
conhecimento dos inspetores de ensino e das superintendências,
administrações ou órgãos do ensino - pode indicar o caminho que os
sistemas de ensino deverão trilhar para criarem as formas alternativas de
acesso. Minha crença é que a análise dos casos concretos, das normas
atuais que amaram essa possibilidade e dos motivos sociais ou
particulares que impediram os alunos de terem acesso ao ensino
fundamental é que dará as pistas para a normatização.

No capítulo II, que trata da educação básica, o texto legal, em diferentes
artigos, aponta avanços significativos, se lidos sob a ótica do principio de
Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola".
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O art. 23 introduz os avanços mais significativos referentes à

organização do ensino, indicando o 'espírito flexibilizador" (DEMO, p. 20)
presente na LDB.

"Art. 23 - A educação básica poderá organizar-se em séries anuais,
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo,
grupos não senados, com base na idade, na competência e outros
critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do
processo de aprendizagem assim o recomenda".

Diferentes estudiosos e propostas experimentais de organização escolar
de alguns municípios brasileiros (Projeto Escola Plural da PMBH, por
exemplo) mostraram que a organização por série, a homogeneização, a
sistematização.e a codificação dos conteúdos curriculares, o sistema de
avaliação, etc., criaram uma estrutura escolar seletiva e excludente. Por
isso as propostas alternativas rompem com o sistema seriado e apontam
para uma organização escolar que realmente crie as condições para que o
aluno se desenvolva como sujeito sociocultural.

A leitura do artigo mostra que, se a escola quer educar bem os seus
alunos, deve buscar proposta organizativa que seja educativa, coerente
com os seus propósitos.

Enfim, o art. 23 e seus dois parágrafos permitem à escola (sempre em
função da aprendizagem do aluno, é bom frisar) criar sua própria
identidade, proposta pedagógica e organização diferenciada das demais,
até mesmo em um mesmo quarteirão.

A escola pode, inclusive, "reclassificar os alunos, inclusive quando se
trata de transferências entre estabelecimentos situados no País ou no
exterior, tendo como base as normas curriculares gerais" ( 10).

Essa possibilidade de decisão própria, essa grande liberdade na
classificação dos alunos, em séries ou etapas, é garantida, também, no
inciso II do ad. 24, ao permitir que a "classificação em qualquer série ou
etapa, exceto a primeira do ensino fundamental" possa ser feita "por
promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou
fase anterior, na própria escola" (alínea a), "por transferência, para
candidatos procedentes de outras escolas" (alínea b), "independentemente
de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina
o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua
inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do
respetivo sistema de ensino" (alínea c) (DEMO, 1997, p. 21).

O nível maior de liberdade - e que une os dois princípios da "igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola" e da "valorização
da experiência extra-escolar' aparece na possibilidade de classificar o
aluno de maneira independente de escolarização anterior. E importante
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salientar que essa liberdade tem dois limites:
- a exigência de avaliação;
- a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Acredito que,

nesse caso, a abertura, a flexibilidade, e a possibilidade de que o texto
legal possa realmente contribuir para a realização dos fins educativos da
educação básica (art. 22), entre os quais, saliento mais uma vez, a
formação para o exercício da cidadania, vão depender da regulamentação
do sistema de ensino. Não para fechar essa possibilidade, mas para
reafirmar que, no cumprimento desse inciso, a avaliação pela escola do
grau de desenvolvimento e a experiência do aluno do conhecimento
adquirido fora da escola valem mais do que a documentação exigida.

Na falta dessa regulamentação, os alunos poderão ficar à mercê de
politicagens, atos escusos, decisões subjetivas das autoridades escolares,
não sendo respeitados em sua cidadania.

O inciso III do art. 24, que depende também da regulamentação pelos
sistemas de ensino, trata da possibilidade de flexibilização da progressão
parcial nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por séries,
desde que preservada a seqüência do currículo.

Neste caso, também, considero que as normas regulamentadoras da
progressão parcial devem partir das reais necessidades dos alunos, das
demandas reais das escolas, das experiências já existentes no ensino
médio e, também, em alguns sistemas, para as últimas séries do ensino
fundamental. A dificuldade maior na operacionalização deste inciso está
na obrigação de se preservar a seqüência do currículo. Para as escolas,
isso exige um modelo mais complexo de controle pela Secretaria; para os
alunos, maior flexibilidade de tempo para cursar conteúdo ou disciplinas
em horários descontínuos.

A seção III, que trata do ensino fundamental, introduz também
inovações: ao estabelecer a duração do ensino fundamental, esta lei difere
da anterior ao instituir a duração mínima de 8 anos e não a sua fixação em
8 anos; ao facultar aos sistemas de ensino desdobrarem o ensino
fundamental em ciclos. Nesse aspecto, fica clara também a flexibilidade
da lei, possibilitando aos sistemas de ensino buscarem a organização que
facilite o fluxo de alunos nessa etapa obrigatória, visando, assim, a
diminuir os indices de repetência e evasão (1 0 do art. 32). Outra medida,
complementar a essa e que, no meu entender, indica a preocupação em
quebrar a estrutura rígida da seriação, possibilitando dar maior

j	continuidade ao processo de formação e aprendizagem dos alunos,
2 evitando reprovações que, geralmente, não contribuem para a formação

básica do cidadão (art. 32, "caput"), está expressa no § 2 0 do mesmo
artigo.
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"Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem

adotar no ensino fundamental o regime de progressão contínua sem
prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas
as normas do respectivo sistema de ensino".

Em relação às normas referentes ao regime de progressão continuada,
penso que elas devem exigir

a) a adequação do projeto pedagógico aos objetivos básicos do ensino
fundamental expressos nos incisos 1 e IV e no "caput" do art. 32 e a
comprovação de que o mesmo foi elaborado com a participação dos
docentes e pais;

b) a avaliação continuada, a recuperação de estudos, as estratégias de
atendimento constante e personalizado ao aluno, visando ao seu sucesso
na aprendizagem;

c) a avaliação periódica do regime adotado;
d) a criação de instrumentos de avaliação que comprovem o

desempenho do aluno, no caso de transferência;
e) as condições da escola (pedagógicas, de recursos) para implantar

esse regime.
Percebemos que, mais uma vez, nesse artigo, fica patente a

preocupação do legislador em possibilitar formas flexíveis de organização
do sistema que garantam o direito do aluno de aprender.

Os arts. 58, 59 e 60, que tratam da educação especial, significam
grande avanço em relação à legislação anterior, se analisados sob a ótica
do princípio da "igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola".

Percebe-se que foram levadas em consideração pelo legislador as
diversas teorias e experiências que vêm sendo desenvolvidas no Brasil e
no exterior, no campo da educação especial.

Constitui um grande avanço legal a oferta, pelo Estado, da educação
especial á criança da faixa etária de até 6 anos, durante a educação
infantil.

Para os sistemas de ensino fica a grande responsabilidade de
- desenvolver currículos, métodos, técnicas e materiais didáticos para

alunos com necessidades especiais, incluindo-se aí, também, os
superdotados; promover especialização adequada aos professores de
classes especiais e de classes regulares que atenderão, também, alunos
com necessidades especiais; oferecer educação especial para o trabalho,
em parceria com órgãos oficiais afins; estabelecer terminalidade
específica para os portadores de necessidades especiais e superdotados.

Acredito que, para os sistemas de ensino, a tarefa mais premente está
em oferecer subsídios imediatos à escola para que receba os alunos
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portadores de necessidades especiais, tais como: formação em serviço
para os professores; assessoria pedagógica e orientação psicossocial
permanente a todos os profissionais da escola; recursos educativos às
professoras; convênio com os cursos de formação de educadores.

Enfim, existem teorias e experiências, que fundamentam o texto legal,
que são avançadas do ponto de vista social, psicológico, pedagógico e
político. No entanto, ainda não fazem parte dos currículos de formação de
professores e especialistas e têm que chegar rapidamente aos professores
de educação infantil e fundamental para que eles possam cumprir as
determinações dessa lei, dando aos portadores de necessidades sociais
condições para o exercício da cidadania.

Um outro princípio sobre o qual gostaria de refletir é o da gestão
democrática do ensino público, que considero profundamente articulado
com os objetivos maiores da educação para o exercício da cidadania. Na
lei, essa matéria aparece articulada a duas outras de significado
semelhante: autonomia da escola e valorização do profissional da
educação escolar.

Diferentes estudos, de matizes ideológicas e políticas diferentes e, às
vezes, até opostas, apontam para a necessidade da criação de formas
mais democráticas, menos centralizadas, mais flexíveis de organização da
educação e da escola.

E interessante que a lei, em seus arts. 14 e 15, interpreta ensino público
na educação básica apenas com as escolas públicas. No nosso entender,
a gestão democrática deveria se estender também aos órgãos
administrativos do ensino público e às relações destes com as instituições
de ensino e a sociedade, criando formas democráticas para composição
de conselhos de educação, conselhos municipais, comissões, etc. e
tomando mais transparentes a aplicação e os limites dos recursos
públicos.

Tomando, como objeto, apenas as instituições escolares, consideramos
prioritária a definição, pelo sistema de ensino, das normas de gestão
democrática. Acreditamos, também nesse caso, que experiências
desenvolvidas no País, em relação à eleição de Diretores, colegiados,
conselhos, assembléias, darão aos conselhos os balizamentos necessários
à normatização dessa matéria.

A questão da autonomia da escola parece-nos ser a grande revolução
no campo da administração, da organização dos sistemas de ensino dessa
década. Pesquisas, estudos e avaliações realizadas por estudiosos,
educadores e administradores indicam que foi nos pequenos espaços de
autonomia usufruídos pelas escolas que elas conseguiram criar
alternativas pedagógicas, administrativas e financeiras para desenvolver
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seu trabalho educativo.

Nesse caso, também, as experiências de autonomia já existentes
oferecerão parâmetros aos sistemas sobre as condições, os recursos e os
limites que devem ser estabelecidos para assegurar às unidades escolares
públicas de educação básica a autonomia pedagógica, administrativa e de
gestão financeira.

Os pressupostos que, para mim, devem presidir essa regulamentação
são os seguintes. Em primeiro lugar, cada escola é uma construção social
produzida pelas relações que os seus agentes estabelecem com o Estado,
os seus alunos e o seu meio social. Cada escola tem uma história oficial e
uma história social; a partir dessa realidade ela constrói o seu projeto
pedagógico.

Defender a autonomia da escola é aceitar essa premissa e acreditar que
o órgão central deve dar à escola os recursos necessários para que ela
desenvolva o projeto pedagógico gestado nesse processo de construção
social.

O segundo pressuposto parte do principio de que para garantir um
padrão de qualidade para todos se faz necessário respeitar as diferenças.
O projeto pedagógico da escola não pode ser imposto de fora, mas deve
nascer da diversidade e garantir a eqüidade nos pontos de chegada. Daí a
importância de a lei reafirmar, em seus arts. 13 e 14, a participação dos
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola.

Segundo uma grande educadora, "não se atingirá a eqüidade partindo
de propostas e ordenamentos homogêneos e sim de práticas escolares e
modelos de gestão construidos em nível local, que permitam incorporar as
necessidades desiguais e trabalhar sobre elas ao longo do processo de
escolarização, de modo a assegurar acesso ao conhecimento e satisfação
das necessidades básicas de aprendizagem para todos".

O terceiro pressuposto se refere à avaliação permanente do
desempenho escolar. Essa avaliação da escola se faz necessária por
motivos profundamente relevantes. A escola pública é mantida com
recursos públicos, em atendimento ao direito constitucional da população
à educação. Deve, portanto, prestar contas á sociedade tanto no que se
refere à aprendizagem dos alunos e aos resultados de seu trabalho
pedagógico quanto no que se refere à utilização dos recursos públicos.

Em relação à avaliação, é importante salientar a necessidade de que ela
não se transforme num processo burocrático de aferição de dados e
resultados. Ela tem que fazer parte do projeto da escola e deve envolver a
comunidade interna (alunos e professores), a comunidade externa (pais e
comunidade) e o poder público.

Na questão da avaliação, é importante lembrar ainda "que, enquanto a
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escola não dispuser de cõndiçõês e poder de decisão, adotando a solução
de atribuir às instâncias superiores a responsabilidade por seu maior
desempenho, será difícil que a população tenha acesso aos centros de
decisão e cobre a qualidade de ensino como já cobrou a presença da
escola".

Meu tempo terminou. Esperamos, nesse breve espaço de tempo, ter
passado para os senhores algumas idéias que nos acudiram ao refletir
sobre o tema proposto. Não conseguimos ir além na nossa garimpagem
do ouro, na identificação das conquistas, e não queremos falar das letras
mortas.

Para terminar, um alerta de uma educadora teimosa: Neste momento
em que vivemos, em que somos colocados frente a fatos monstruosos de
violência, que demonstram a fragilidade do processo de construção da
cidadania, seja pelo desrespeito à vida humana, seja pela fragilidade dos
valores da humanidade, da solidariedade, seja pela desconfiança em
relação aos poderes constituídos, sentimos que nós, educadores, não
podemos nos deixar embalar pelo canto da sereia do mercado que aponta
para a educação do consumidor e para o tratamento da educação como
mercadoria.

Nosso norte tem que ser a educação do cidadão - e esta não pode estar
à mercê das leis do mercado, porque é regida por outros princípios: os de
liberdade e de solidariedade humana. Não importa o quanto se aplica, o
custo/aluno, mas o quanto que se deve gastar para formar o cidadão.
Muito obrigada.

Palavras do Sr. José Leão Marinho
Falcão Filho

Exmo. Sr. Deputado, Eicmo. Sr. Presidente do Conselho Estadual de
Educação, meus colegas do Conselho Estadual de Educação e da
Secretaria da Educação, colegas educadores e educadoras, não pretendo
fazer uma análise detalhada dos artigos da lei, mas pretendo identificar
princípios e valores que, ao meu ver, caracterizam essa nova lei. Dessa
forma, quero oferecer uma modesta contribuição â sua regulamentação.

Estas palavras têm quatro objetivos:
1 - A partir de uma análise crítico-histórica das Leis n°s 4.024, 5.692 e

das respectivas regulamentações expedidas logo após sua promulgação,
mostrar, por um lado, como elas distorceram, em muitos aspectos, os
objetivos pretendidos por aquelas leis e, por outro, alertar para a
possibilidade de que tais distorções voltem a acontecer;

2 - identificar os valores e princípios fundamentais presentes na maior
parte dos artigos da Lei n°9.394, de 1996, ou Lei Darcy Ribeiro;

3- identificar e analisar os acertos e os desacertos da referida lei;
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4 - apresentar a forma que o Conselho Estadual de Educação e a

Secretaria da Educação, com o apoio da Comissão de Educação da
Assembléia Legislativa, encontraram para evitar que os desacertos da lei
sejam aproveitados, pelas regulamentações, para distorcer os seus
acertos.

Vou falar um pouco sobre o passado e o presente. Alguém já disse que,
se esquecermos as lições da história, estaremos condenados a revivê-la
sob a forma de farsa ou de tragédia. Se não formos capazes de aprender
as lições decorrentes da implantação das Leis n°s 4.024 e 5.692,
estaremos condenados a reviver, com a nova LDB, os problemas e as
conseqüências das distorções e dos erros das referidas leis e,
principalmente, de suas regulamentações; e dessa forma poderemos
perder, como aconteceu no passado, mais uma oportunidade de tomar a
educação brasileira mais útil para o Brasil e os brasileiros.

Entender o presente como passo para se construir o futuro nos obriga
sempre a buscar lições no passado. O passado é um componente
importante do presente, e como o presente é onde começa a construção
do futuro, é óbvio que a construção do futuro exige o estudo do passado.

Falar, pois, sobre a nova Lei n° 9.394 nos obriga a uma volta ao
passado, pois, para entendê-la e aplicá-la, é necessário refletir sobre o
que aconteceu com as duas leis que a antecederam, para que os erros
cometidos no passado não se reproduzam no presente e, dessa forma,
inviabilizem, novamente, o futuro da educação brasileira.

A legislação brasileira relativa à educação sempre esteve comprometida
com o autoritarismo, com a centralização, com a rigidez, com a
desconfiança na maioria dos educadores e com os interesses das minorias
sócio-econômicas privilegiadas.

As Leis n°s 4.024 e 5.692, nos últimos 30 anos, tentaram, em alguns de
seus artigos, quebrar essas crenças, mas em vão. Os órgãos aos quais
pertenciam e pertencem os encarregados de fazer cumprir essas duas leis
estavam, e muitos ainda estão, de tal forma dominados por aquelas
crenças que, ao invés de aproveitarem os poucos espaços de liberdade,
autonomia e flexibilidade que as leis ofereciam, procuraram e procuram
de todas as formas, motivados pela falta de confiança nas escolas e nos
educadores, colocar neles as paredes e as algemas do autoritarismo, da
centralização e da inflexibilidade. Conseqüentemente, os avanços que
elas pretendiam, em alguns de seus artigos, não puderam ser
concretizados, pois as regulamentações fundamentadas, por um lado nos
erros e nas falhas daquelas leis e, por outro, em crenças e concepções de
gestão de sistemas, de escolas e de ensino do passado, mantiveram, em
grande parte, o superado, o inadequado, o ultrapassado, a rigidez, a
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inflexibilidade e a centralização na educação brasileira.
Sobre as regulamentações: a partir da crença de que a maioria dos

educadores e das instituições educacionais de todos os graus, tanto
públicas como particulares, é constituída de incompetentes,
descompromissados com a educação e, por isso mesmo, não
merecedores de confiança dos diversos governos, duas ditaduras, uma
civil, a partir de 1937, e outra militar, a partir de 1964, e os diversos
governos que as seguiram, mesmo se identificando como democratas, se
encarregaram de tomar os órgãos públicos ligados à educação, como o
Ministério da Educação, a maioria das secretarias estaduais e municipais
de educação, o antigo Conselho Federal de Educação e a maioria dos
conselhos estaduais de educação, em usinas permanentes de geração de
normas autoritárias, centralizadoras e inflexíveis, com o fim de impedir
que essas instituições tivessem autonomia e liberdade para construir
projetos educacionais mais adequados às múltiplas realidades
socloeconômicas e culturais brasileiras.

Para muitos dos autores dessas normas regulamentadoras, verdadeiras
mutiladoras das leis educacionais, tudo na educação deve ser controlado,
vigiado e rígido; para essas pessoas, a maioria dos educadores que está
nas escolas não merece confiança, por isso mesmo todos os seus atos
devem ser rigorosamente fiscalizados, pois a maioria deles, se deixar, se
constituirão fraudadores da moral, da ética e dos bons princípios
educacionais, razão pela qual suas ações devém estar solidamente
controladas pelas algemas e pelas paredes das normas regulamentadoras,
que, por isso mesmo, devem ser rígidas, tanto na sua elaboração quanto
no seu cumprimento, não se permitindo qualquer tipo de flexibilidade e
autonomia na sua execução, pois a flexibilidade e a autonomia levarão
forçosamente à permissividade. Para essas pessoas e esses órgãos,
confiança, liberdade, flexibilidade e autonomia são palavras proibidas na
prática do educador.

É verdade que existem as honrosas exceções. Nas diversas secretarias
estaduais e municipais de educação dos vários Estados, entre os quais
destacamos o nosso, onde tivemos a oportunidade de trabalhar, como
também no Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, onde
estamos atualmente, encontramos colegas que igualmente se esforçam a
cada dia para impedir que esse entulho autoritário e coercitivo impeça as
escolas e os educadores de realizarem sua nobre missão.

A Lei n° 5.692 veio para corrigir as distorções e as lacunas da Lei n°
4.024. Entretanto, as regulamentações posteriores se encarregaram de
manter muitos dos aspectos autoritários, centralizadores e inflexíveis da
legislação anterior ao definirem normas que são verdadeiras algemas e
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paredes que impediram e impedem o avanço que alguns artigos da lei
pretendiam concretizar.

Recordemos algumas dessas distorções, com o objetivo de mostrar
como é possível distorcer as intenções da lei por meio da emissão ou da
omissão de normas regulamentadoras e dessa forma alertar a todos sobre
a possibilidade da inclusão, novamente, de paredes e algemas que tirem
da educação, das escolas e dos educadores os benefícios que a nova LDB
garante.

Por exemplo, o ali. 20 da Lei n°4.024 que permaneceu em vigor após a
vigência da Lei n° 5.692 dizia:

"Na organização do ensino primário e médio, a lei federal ou estadual
atenderá:

a) variedade de métodos de ensino e formas de atividade escolar,
tendo-se em vista as peculiaridades da região e de grupos sociais".

Entretanto, em uma das resoluções emitidas para a regulamentação da
lei n° 5.692, estava determinado:

"Os cursos diurnos e noturnos observarão normas idênticas de estrutura
e funcionamento".

Com essa exigência, como seria possível a escola cumprir a
determinação da lei de se adaptar às peculiaridades de um grupo social,
por exemplo, à diferença daqueles que trabalham durante o dia, usuários
prioritários do curso noturno, que chegam à escola em condições físicas,
psicológicas e sócio-econômicas inversas às daqueles alunos que
freqüentam os turnos matutino e vespertino?

Só quem nunca estudou ou trabalhou no curso noturno pode admitir
tamanho absurdo, e saliente-se ainda que, tanto na Lei n° 4.024 como na
Lei n° 5.692, não existe nenhum artigo, parágrafo ou inciso que sustente
esse absurdo administrativo-pedagógico!

Na Lei n° 5.692 não existia nenhuma referência quanto à exigência de
concurso para o ingresso nas escolas públicas de 1 0 e 20 graus, tanto
estaduais quanto municipais.

Entretanto, em um dos instrumentos legais emitidos com vistas à
implementação da Lei n° 5.692, foi incluída a seguinte exigência:

"Nos estabelecimentos estaduais ou municipais é obrigatória prova de
classificação para ingresso em qualquer série do 20 grau, na hipótese de
ser o número de vagas inferior ao de candidatos".

Naturalmente, quem inseriu tal artigo regulamentador estava desejando
que acontecesse com as escolas públicas brasileiras de 2 0 grau o mesmo
que acontece com as universidades públicas: a maioria dos alunos
aprovados na prova de classificação é oriunda das classes
socioeconômicas mais elevadas e, dessa forma, colocam-se para fora do
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ensino público de 2 0 grau os mais pobres.
Algumas vezes era na omissão de normas regulamentadoras que se

escondia o compromisso com o passado retrógrado e inflexível. Esse foi o
caso do art. 64 da antiga Lei n° 5.692, que permitia experiências
pedagógicas fora das suas prescrições. A maioria dos conselhos estaduais
de educação nunca quis regulamentá-lo e não o fez porque,
provavelmente, quanto maior fosse o número de experiências
pedagógicas organizadas fora dos padrões da legislação em vigor e que
se mostrassem vitoriosas, mais essa lei e suas filhas diletas, as
regulamentações, as portarias, os pareceres e as resoluções dos
conselhos estaduais de educação se mostrariam ultrapassadas e
impeditivas da construção de uma educação e de uma escola de melhor
qualidade. A ausência de normas regulamentadoras desse artigo permitiu
que os referidos conselhos examinassem as experiências pedagógicas
propostas pelas escolas e pelos educadores à luz da legislação vigente,
contrariando, dessa forma, por meio de um artificio técnico, a falta de
regulamentação do artigo, o espírito e o texto do art. 64 e,
conseqüentemente, da lei. Foi dessa forma que muitas propostas
educacionais inovadoras apresentadas por escolas e secretarias estaduais
e municipais de educação foram inviabilizadas, porque eram analisadas à
luz da legislação vigente. Por uma questão de justiça, temos de ressaltar
que, em 1995, o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais
regulamentou esse artigo. Não tenho conhecimento de nenhum outro
conselho, de nenhum outro Estado do Brasil que o tenha feito.

Falamos do passado. Falemos do presente.
A Lei n° 9.394, a nova LDB, a Lei Darcy Ribeiro, em relação às leis

anteriores e às normas que as regulamentaram, vem com uma outra
postura, com outras crenças, com outras verdades, com outras certezas e
com outros compromissos.

A nova lei, na maioria de seus artigos, vem compromissada com a
liberdade, com a flexibilidade, com a autonomia e com a confiança em
nós, os educadores.

Esses artigos nos permitem concluir que a nova LDB parte do
pressuposto de que a maioria dos educadores, tanto os que estão na
escola pública quanto aqueles que trabalham na escola particular,
merecem confiança e reconhece que essas escolas e esses educadores
necessitam de leis e normas flexíveis, para que possam realizar, com
liberdade e autonomia, uma prática educativa de qualidade, capaz de
contribuir para a melhoria da educação brasileira, de tal forma a tomar
essa educação benéfica, não, como vem acontecendo há décadas, para
uma minoria privilegiada, mas sim, para todos os brasileiros,
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independentemente de sua condição sócio-econômica.

Falamos dos acertos, falamos dos desacertos. Esta é uma lei com
muitos acertos, mas com alguns desacertos.

Essa conclusão, entretanto, não nos impede de relacionar alguns de
seus artigos, parágrafos e incisos, principalmente no capítulo relativo ao
ensino superior, que mostram que a lei não avançou tanto quanto na parte
relativa à educação básica. Neles, é possível identificar atrasos, riscos,
contradições em termos de rigidez e inflexibilidades. Selecionamos quatro
deles.

O primeiro é o art. 90, inciso VII, que determina: "A União incumbir-se-á
de: ...baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação".

Ora, a Lei n° 9.394 é uma lei que reconhece a autonomia universitária;
como entender, portanto, a existência desse inciso, que permite que o
Governo Federal elimine totalmente essa autonomia, no que diz respeito
às atividades de ensino nos níveis de graduação e pós-graduação?

Só uma regulamentação que respeite o principio da autonomia da
universidade, reconhecido pela própria LDB, em seu art. 53, poderá
corrigir essa contradição.

O segundo é o art. 67, que diz: "A experiência docente é pré-requisito
para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério,
nos termos das normas de cada sistema de ensino".

Importantíssima exigência; entretanto, a própria lei restringiu o alcance
dessa exigência, ao colocá-la no capitulo que somente trata da escola
pública, quando ela deveria abranger toda a educação, tanto a pública
quanto a particular.

A sala de aula é a usina produtora de conhecimento para o exercício de
qualquer função no sistema educacional. Não é só a escola, mas todo o
sistema educacional. É na sala de aula que vamos aprender como ver a
escola, como administrar a escola, como supervisionar a escola, como
orientá-la. É a sala de aula o local adequado para se aprender sobre a
própria escola.

O terceiro é o art. 81, que dispõe: "E permitida a organização de cursos
ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as
disposições desta lei".

Ora, como pode surgir um curso experimental, por isso mesmo em
desacordo com as disposições da lei, que esteja de acordo com essas
disposições? Se a experiência deve "obedecer às disposições desta lei",
não é nova, não é experiência! Só poderia ser experiência e, como tal,
inovadora se estivesse fora das prescrições da Lei n° 9.394.

O art. 64 da antiga Lei n° 5.692, que tratava das experiências
pedagógicas, era muito mais revolucionário, inovador, estimulador e
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criador, quando dizia: "Os Conselhos de Educação poderão autorizar
experiências pedagógicas, com regimes diversos dos prescritos na
presente lei...".

As experiências pedagógicas, no texto e no espírito da Lei no 5.692,
visavam a manter a lei adequada às novas realidades que caracterizam
um país multicultural como o nosso, cheio de diversidades; dessa forma, a
maneira de fazer educação no Rio Grande do Sul não é a mesma do
Piauí, não é a mesma de Minas Gerais. Aqui no nosso Estado, a forma, a
maneira de gerir uma escola no Alto Jequitinhonha não é a mesma do
Triângulo.

Portanto, a Lei Darcy Ribeiro, em vigor, pode vir a ser, infelizmente, um
obstáculo ao atendimento dessas diversidades culturais, sociais e
econômicas que caracterizam nosso Estado e nosso País.

Mas existe um outro aspecto, nesse artigo, que necessita ser analisado.
Os defensores dele partem do pressuposto de que a grande flexibilidade
da lei é capaz de responder a qualquer nova necessidade educacional que
venha a surgir no futuro. Ora, isso é querer admitir ou que a nova LDB é
tão perfeita que foi capaz de prever as exigências educacionais dos
próximos anos ou, absurdo maior, que as necessidades educacionais dos
próximos anos serão as mesmas do ano de 1996, época em que a lei foi
promulgada.

- Um quarto ponto de atraso na Lei n° 9.394 é a omissão em relação à
existência dos Conselhos Estaduais de Educação, como previam as leis
anteriores, a possibilidade de recolocar as escolas exclusivamente sob a
direção das Secretarias Estaduais de Educação, retornando à
centralização que tantos prejuízos causou à educação, traz males
irremediáveis não somente às escolas, como às próprias Secretarias, ao
tomá-las órgãos públicos com poderes legislativo, executivo e judiciário,
pois passarão a elaborar as normas norteadoras complementares da
atividade educacional, velar pela sua execução e decidir sobre qualquer
pendência que venha a surgir com o cumprimento delas.

A despeito dessas observações críticas, que mostram que não
consideramos essa lei perfeita, estamos convencidos de que a nova LDB,
ou Lei Darcy Ribeiro, ou Lei n°9.394, é a melhor que já tivemos.

E uma lei que reconhece que para o alcance dos fins em educação, não
existe uma única e melhor forma. As leis anteriores acreditavam existir
uma única e melhor forma de concretizar os fins educacionais almejados,
daí porque tinham de exigir que as normas especificadas na legislação,
principalmente nas normas regulamentadoras, fossem cumpridas de
maneira rígida e inflexível, pois a forma prevista era considerada a única e
a melhor para se conseguir alcançar os objetivos pretendidos. Esta lei tem
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posição inversa. Ela reconhece que não existe uma melhor e única forma
de organizar um sistema de ensino ou uma escola, mas que cada Estado,
município ou escola é que deve encontrar os seus melhores caminhos, de
forma a contribuir para a construção de uma educação de qualidade. Daí
porque é uma lei comprometida com a flexibilidade e a autonomia,
principalmente no que diz respeito à educação básica.

Acrescente-se, ainda, que as leis anteriores davam a entender que a
maioria dos educadores brasileiros, como já salientei antes, não merecia
confiança; esta tem uma postura inversa, acredita em nós.

Os seres humanos, em particular aqueles que se dedicam à educação,
em sua maioria são honestos, por isso mesmo, em princípio, eles devem
ser considerados merecedores de confiança, portanto não podem ser
regidos por normas que se baseiam nas exceções, isso é, naquela minoria
que não está comprometida com uma educação de qualidade.

Os seres humanos não são iguais, estão num processo permanente de
vir a ser, isso significa dizer que o homem cresce na sua caminhada de
vida, cada um, de uma forma única. Conseqüentemente, trabalhar com os
seres humanos significa ser flexível, já que não existe uma única e melhor
forma de conseguir ações de qualidade dos seres humanos, pois cada um
tem sua própria forma de construir e reconstruir-se.

Essa lei, na maior parte de seus artigos, reconhece que os seres
humanos, em particular aqueles que se dedicam à educação, produzem
mais e melhor num ambiente no qual possam exercitar sua criatividade, e
isso pressupõe liberdade, autonomia, flexibilidade e confiança, princípios
esses que, a nosso ver, devem fundamentar qualquer norma
regulamentadora complementar da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

Aqueles que terão como missão interpretar, regulamentar, cumprir e
fazer cumprir essa lei deverão ter em mente que só conseguirão atingir
esses objetivos se entenderem que ela está comprometida com a
liberdade, com a autonomia, com a flexibilidade e, principalmente, com a
confiança nas pessoas.

As leis anteriores se preocuparam apenas em construir trilhos para que
nós educadores por eles caminhassem; esta lei propõe trilhas, para que os
educadores em cada escola decidam como percorrê-las.

Portanto, a ninguém, como a nenhum órgão público, é dado o direito de
nos impedir, com regulamentações que firam o espírito da lei, de usufruir
daquilo que a Lei Darcy Ribeiro reconheceu ser necessário para a
construção de uma educação de qualidade: flexibilidade, autonomia,
liberdade e confiança nos educadores brasileiros.

E bom, entretanto, não nos esquecermos, como já salientei nesta
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exposição, que, como aconteceu com as Leis n°s 4.024 e 5.692, as
regulamentações impostas pelo Ministério da Educação, pelas Secretarias
Estaduais e Municipais de Educação e pelos conselhos, o antigo federal e
os atuais de educação, distorceram muitas de algumas das boas intenções
daquelas leis, e isso pode voltar a acontecer com as regulamentações da
nova lei, tanto em nível federal, quanto estadual e municipal.

Este encontro, que teve início hoje e vai até o início de junho, mostra
que, em Minas Gerais, entretanto, os educadores podem ter fundadas
esperanças de que isso não acontecerá, pois o Conselho Estadual de
Educação de Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Educação de Minas
Gerais, com o apoio total, integral e engajado da Comissão de Educação
da Assembléia Legislativa, e, dentro do espírito da nova lei, resolveram
renunciar ao direito que lhes dá a legislação em vigor, de imporem
autoritariamente a regulamentação da nova lei aos educadores mineiros.
Resolveram optar, dentro do espirito da nova lei, por ouvir primeiro os
educadores e as instituições educacionais mineiras - tanto as públicas,
quanto as particulares -, antes de elaborar as normas regulamentadoras
complementares.

O Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, a Secretaria
Estadual de Educação de Minas Gerais e a Comissão de Educação da
Assembléia Legislativa reconhecem que cada realidade socloeconômico-
cultural gera necessidades e possibilidades educacionais diversas. Assim
sendo, os representantes de cada uma dessas realidades têm não só o
direito como a possibilidade de oferecer contribuições que possam tomar a
regulamentação complementar da nova lei capaz de se adequar àquela
característica de Minas Gerais, sobre a qual Guimarães Rosa nos chamou
a atenção: "Minas são muitas." Muito obrigado.

Palavras da Si-a Vera Lúcia Alves de Grito
Queria cumprimentar a todos e, em primeiro lugar, ao Deputado José

Maria Barros, Presidente da Comissão de Educação; ao Presidente do
Conselho Estadual de Educação; aos senhores conselheiros; aos Srs.
Deputados e a todos os educadores que aqui estão; àqueles que vieram
dos municípios mais distantes; àqueles que são da região metropolitana e
aos de Belo Horizonte, certa de que vocês têm um desafio muito grande
em relação às atribuições que a LDB traz a todos nós.

Pretendo especificar, nesta minha fala, que esses desafios atingem a
cada um de nós aqui presente, quando voltarmos para as nossas unidades
escolares de origem e para as nossas cidades. Então, a esse desafio que
me foi dado, de falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases e sobre a
regulamentação, pensei que é importante vermos que a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação atribui ao sistema de ensino uma série de
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regulamentações. As leis anteriores, tanto a Lei n° 4.024 quanto a Lei n°
5.692, ao definir o que deveria ser regulamentado pelos Estados,
referiam-se diretamente às competências que deveriam ser assumidas
tanto pelo Conselho Federal de Educação quanto pelo Conselho Estadual
de Educação. A Lei n o 9.394, ao propor diretrizes para a educação
nacional, propõe linhas gerais e percursos diferentes da legislação anterior
até chegar à sua finalidade, que é o processo educativo que ocorre na
escola e pelo qual somos responsáveis todos nós que estamos aqui. Para
atingir tal finalidade de regulamentação, as diretrizes serão estabelecidas
num processo de diálogo entre a União, os Estados e os Municípios.
Então, esse é o primeiro princípio que eu gostaria de comentar com
vocês, numa discussão sobre o principio do federalismo. A Constituição
de 1988 radicaliza a concepção de República Federativa. O que significa
isso? Ela dá ao Estado e ao município um lugar proeminente,
descentralizando poderes e atribuições. Isso tem um significado direto nas
políticas sociais e na política de educação, que deverão, diante dessas
funções dadas a cada município e ao Estado, compartilhar atribuições
normativas em questões referentes tanto â educação como à saúde. (-
Lê:)

"No que se refere à Educação, a Constituição estabelece no Art. 22,
XXIV, que é privativo da União "legislar sobre diretrizes e bases da
educação nacional". Essa competência dá à União legitimidade para
elaborar a LDB, a lei maior da educação.

No entanto, pelo art. 24, IX, a Constituição estabelece que aos Estados é
permitido legislar concorrentemente sobre muitos aspectos, inclusive
sobre: "educação, cultura, ensino e desporto". O Estado pode legislar
autônoma e concorrentemente desde que não vá contra os princípios da
LDB.

Isso significa uma novidade. O princípio federativo descentraliza deste
modo as decisões, estabelecendo o Estado como um nível de poder
decisório muito importante. Uma conseqüência direta destas atribuições é
a legitimidade de se ter no Estado de Minas Gerais uma Lei Orgânica do
Ensino (ou sob outra denominação), que estabeleça, não só normas para
o Estado, mas que, ao regulamentar o Fundo Estadual de Educação,
proposto pela Emenda Constitucional n° 14, o faça de modo a dar
transparência ao uso dos recursos públicos. As verbas dos municípios
devem ser destinadas, em 60%, para um fundo de educação do ensino
fundamental.

Por outro lado, a Lei de Diretrizes e Bases não estabelece competências
para os conselhos estaduais, como a legislação anterior o fazia. A LDB
estabelece atribuições para os sistemas de ensino, sem definir em
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nenhum momento a obrigatoriedade da existência de conselhos. Está
ainda no ar se todos os municípios terão conselhos ou não.

Nos Estados em que a Constituição estabelece atribuições para os
conselhos, como é o caso de Minas Gerais, a divisão de tarefas entre
Secretaria Estadual e Conselho deve ser construída.

Outra inovação da Constituição diz respeito às atribuições dos
municípios. O art. 30 da Constituição Federal diz que compete aos
municípios legislar sobre assuntos de interesse local e manter com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação pré-escolar e de ensino fundamental. Isso já foi alterado.

Essa formulação é anterior à Emenda Constitucional n° 14, que
estabelece, no art. 211, 2 0: "os municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil". Essa inclusão no texto
constitucional significa a inserção clara de competências novas delegadas
ao município, de acordo com a compreensão do princípio federativo
incluído na formulação constitucional.

Desse modo, cabe ao município organizar seu sistema de ensino,
optando ou não por conselhos municipais, pois a LDB não os obriga a tê-
los. Mas em qualquer uma das duas situações, o sistema municipal tem
legitimidade para normatizar sobre a rede de ensino sob sua atribuição.

Esta nova forma de conceber atribuições federativas pressupõe que
cada um dos membros federativos pode seguir orientações próprias
visando a uma melhor qualidade de ensino. No entanto, a Constituição e a
LDB enfatizam formas de colaboração entre essas instâncias. O art. 211
da Constituição Federal estatui que "A União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus
sistemas de ensino". A LDB reafirma esse princípio no art. 8°: "A União, os
Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de
colaboração, os respectivos sistemas de ensino". O que está subentendido
na expressão 'colaboração" é o que vamos abordar em seguida.

20 Princípio: o ideal democrático.
O princípio da colaboração pressupõe, não a imposição de diretrizes

autoritárias, fechadas em gabinete, mas a busca de diretrizes
compartilhadas, através da discussão democrática, não apenas dos meios
de que dispomos para cumprir as orientações, mas, também, dos fins, dos
objetivos prioritários da educação no âmbito do Estado e do município.
Para essa estratégia da colaboração deve-se ter em vista a superação das
desigualdades sociais e os beneficiários da política educacional, nesse
caso, o aluno das classes sociais que não têm até hoje conseguido se
beneficiar do acesso à educação.

A noção de colaboração tem como fundamento o trabalho cooperativo
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entre o Estado, os municípios e a União, visando, ao estabelecimento de
metas comuns, conseguidas através de debates democráticos em que
todos possam ser ouvidos e que não tenham definições acabadas.

É um debate que visa construir a colaboração em pontos significativos,
por exemplo:

1 - debate sobre a opção do sistema municipal de se integrar ao sistema
estadual ou estabelecer um sistema próprio;

2 - debate sobre a ação redistributiva do Estado em relação aos
municípios, previsto no art. 11 da LDB para os municípios em favor de
suas escolas;

3 - debate sobre período de transição para que os municípios possam
assumir educação infantil e fundamental; e como seria a colaboração do
Estado nessa municipalização;

4 - debate sobre ensino municipal de nível médio - as fontes de recursos
não parecem definidas com clareza: quem fica responsável pelo ensino
médio?

5 - debate sobre escola normal: princípios norteadores e necessidades
do Estado e dos municípios, principalmente em relação aos professores;

6 - debate sobre parte diversificada do currículo: cada município vai
escolher conteúdos diversificados ou poderá haver consenso sobre
conteúdos relevantes para o Estado e os municípios?

7 - carreira do magistério público: alguns princípios serão delineados
pelo projeto de carreira do MEC. As especificidades serão discutidas no
nível estadual ou os municípios terão carreiras diversificadas como
acontece hoje?

8 - a educação infantil passa a ser incluída, a partir da LDB, na
educação básica. Cada município irá regulamentar a educação infantil
com normas próprias ou poderá haver regras comuns para todo o Estado?

Esses pontos são alguns, entre muitos outros, que pressupõem diálogo
constante e bastante consistente para que cheguemos a decisões comuns.
Debate difícil e de longa duração, pois envolve Câmaras Municipais,
Assembléia Estadual, Prefeituras, conselhos e a população local, na
suposição básica de que nenhum órgão tem preponderância sobre o outro
e de que o consenso poderá ter efeito equalizador na distribuição dos
benefícios educacionais. Poderá também contribuir para maior visibilidade
das políticas educacionais por parte da população, evitando-se dois males
históricos: o desperdício de recursos e o clientelismo."

À medida que se faz um debate sem questões prontas e acabadas em
uma comunidade, em um município, a população se engaja nesse debate,
porque se sente responsável pelas diretrizes que sairão daí. Os dois
princípios que foram analisados, ou seja, o federalismo e o ideal
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democrático, devem não só ser princípios orientadores de toda a
regulamentação que será feita, tanto pelo Conselho Estadual quanto pelos
conselhos municipais, como deve fundamentar também a nossa discussão
sobre a LDB.

Os princípios específicos do ensino são um pouco diferentes desses dois
princípios gerais. Escolhi quatro. Poderia me alongar em outros, mas o
tempo é restrito. O primeiro direito específico da LOS sobre o qual temos
que pensar nessa fase de debate entre Estados e municípios e
comunidade escolar é O direito do cidadão. O respeito aos direitos do
cidadão é firmado na Constituição como um principio em que se baseia o
ensino, e a igualdade é entendida como igualdade de condições de acesso
e permanência na escola. Vemos que essa é uma definição constitucional,
não só da LDB. A Constituição é a fonte principal da legislação
educacional. Muitos dispositivos sobre a educação foram introduzidos
dessa maneira na Constituição Federal, ao contrário de outras
constituições, como, por exemplo, a dos Estados Unidos, que não tem
nenhum artigo sobre a educação. O que existe na Constituição americana
é apenas a referência a promoção e ao apoio, pelo Governo Federal, de
setores para atender ao bem-estar da população. No Brasil, pelo contrário,
a Constituição é a fonte da legislação e das normas para a educação.
Então, de que maneira a Constituição estabelece a educação? É um
direito público subjetivo e um direito social. O que é o direito individual?
Ela, como direito individual, no art. 208, afirma que a educação obrigatória
é direito público subjetivo, não é apenas o interesse privado protegido pela
lei. Enquanto é direito de todos os indivíduos e de cada um a educação
fundamental, cada um pode interpelar o Estado ou a Prefeitura para
conseguir o seu direito. Isso permite a qualquer cidadão ou grupo de
cidadãos, associações, etc. reivindicar o acesso ao nível de ensino
obrigatório. A educação também é vista na Constituição como uma
questão social. Ela é um direito social inserido nas Constituições como um
imperativo das sociedades liberais e democráticas. Os direitos civis estão
lá presentes, igualdade perante a lei, os direitos políticos estão previstos
na Constituição, todos são cidadãos, e os direitos sociais são definidos
como direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência
social, etc. Ao reconhecer a educação como direito individual e social, a
Constituição condena a desigualdade de acesso à educação e reconhece
o direito de cada um dos brasileiros de ter acesso à educação. Então,
quando nós formos discutir, por exemplo, o processo pedagógico da
escola, temos que dar prioridade ao tratamento igualitário a todos os
alunos e à permanência dos alunos na escola. Isso quer dizer que as
normas de matrícula não podem discriminar aqueles que não podem
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contribuir para a caixa escolar, ou mesmo aqueles que não moram nas
imediações da escola, não podem discriminar os que são favelados, os
negros, os que têm mais de 14 anos, os que trabalham. A permanência na
escola decorre do principio do respeito ao direito do cidadão. Os efeitos de
uma avaliação excludente ou a exigência de condições que levem à
evasão têm que ser vistos como primordiais nesse processo educativo. O
segundo principio específico seria a autonomia. Regulamentar, a meu ver,
a Lei de Diretrizes e Bases é refletir sobre os seus efeitos no final da linha
que é a escola, a escola em que trabalhamos e à qual dedicamos grande
parte do nosso esforço, da nossa paixão de educar.

Então, as reflexões têm visto a escola como um universo simbólico que
se estrutura numa prática cotidiana. Pensar em como as professoras e os
demais profissionais da escola constroem com os alunos as
representações sobre a sua vida e sobre a escola é pensar também que
isso é um projeto específico, construído naquele momento para a escola,
e que as regras que devem reger a sua vida cotidiana na escola têm que
levar isso em consideração. Elas reconstroem as leis de uma maneira
específica. Quando o sistema de ensino fizer a regulamentação, ele tem
que prever como essa escola vai receber essa legislação geral.

Isso tudo é o que chamamos de busca de autonomia e de criação de
uma entidade própria da escola. Regulamentar, portanto, a LDB não é
uma questão banal. É mais difícil do que parece à primeira vista, pois as
condições da escola são muito específicas. São culturas diversificadas.
Então, não temos que nos afeiçoar a uma visão hierárquica, mas apenas
deixar lugar para a construção dessa identidade da escola.

A UDB tem uma forte tônica na flexibilidade. Percebemos isso tanto na
formação de turmas, que não precisam mais ser seriadas, quanto na
reclassificação dos alunos, que cada escola pode fazer. Isso também pode
ser visto na classificação dos alunos sem escolaridade anterior, que
também é uma novidade que a escola pode adotar, e que o sistema de
ensino deve regulamentar de uma maneira ampla. A parte diversificada do
currículo deve ser feita pelo sistema de ensino e pela escola, conforme as
exigências das características locais da sociedade, da economia e da
clientela.

Sem responder a todos esses pontos com definições já prontas, é difícil
imaginar que cada escola da região vai escolher um conteúdo e uma
disciplina diferentes para essa parte diversificada do currículo. Será que
poderia haver compatibilização entre interesses das escolas num
determinado município? E uma questão a se pensar.

Passamos para o terceiro ponto, que é o princípio da liberdade, da
pluralidade de instituições e a liberdade para a iniciativa particular. A
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Constituição de 1988 afirma que o ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas apenas duas condições: cumprimento das normas gerais de
educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder
público. Isso significa que as escolas deverão cumprir a LDB e se
submeter a essa avaliação nacional do ensino, tal como tem sido feito
pelo MEC.

Aos Estados compete legislar concorrentemente sobre isso. Então, esse
artigo constitui a base legal para o art. 7 0 da LDB estabelecer que as
escolas privadas devem cumprir as normas do sistema de ensino também.
Logo, esse artigo não é inconstitucional, como pregam alguns intérpretes
da lei.

O art. 20 da LDB estabelece que as instituições privadas de ensino se
enquadrarão em quatro categorias: particulares em sentido estrito,
comunitárias, confessionais e filantrópicas. Para as escolas comunitárias,
a LDB prevê a presença, na sua entidade mantenedora, de representantes
da comunidade.

São, portanto, muitos pontos a serem regulamentados tanto pelo Estado
como pelo município. Tivemos, recentemente, uma regulamentação do
MEC sobre as instituições federais de ensino, o Decreto n° 2.207, de
1514197, que diz o que devem observar as entidades mantenedoras das
instituições não lucrativas. Por exemplo, incluir nessas entidades
mantenedoras conselho fiscal com representação acadêmica, publicação
de balanço, possibilidade de auditoria pública, comprovação de
excedentes financeiros na instituição, comprovação da não-remuneração
dos sócios, etc.

Pergunto o seguinte: o Conselho Estadual de Educação pretende
regulamentar as escolas privadas nesses termos? Se pretende, alguns
pontos são importantes, como, por exemplo: normas para as instituições
não lucrativas estaduais; definição das exigências com referência às
entidades mantenedoras para as instituições de educação básica e
superior; alteração da natureza jurídica de instituições que hoje são
privadas no sentido estrito e que querem se tomar instituições não
lucrativas; submissão de instituições lucrativas a encargos fiscais e
trabalhistas. Isso também é uma novidade, até hoje há isenção de
impostos em relação às instituições lucrativas. Definição pública sobre as
condições dos estabelecimentos sobre o valor dos encargos financeiros
anualmente pedidos aos alunos. Isso foi feito pelo MEC em relação às
instituições federais. Pergunto se o Conselho Estadual pretende fazer isso,
porque, a meu ver, cabe ao Conselho Estadual regulamentar essas
questões para as escolas não filantrópicas estaduais.

0 último ponto seria o princípio do valor do trabalho, que está incluído
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na LDB. Sabemos muito bem que a Lei n° 5.692 fixava de modo muito
específico a iniciação e a qualificação para o trabalho, e isso foi revogado
pela Lei no 7.044. A LDB nova não abandona a questão do trabalho, mas
dá a ela duas interpretações diferentes. Estabelece, no primeiro artigo,
que a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social. Essa vinculação ao mundo do trabalho é entendida em outros
artigos como compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos
processos produtivos. Parece complicado, mas é um entendimento dessa
preparação tecnológica e científica dos alunos do ensino fundamental e
médio.

Uma segunda concepção de preparação para o trabalho existe também
na lei e é entendida como uma qualificação do trabalho. O risco, nessa
segunda concepção, é que existem tendências para que o trabalho seja
visto, por exemplo, no ensino profissionalizante como um trabalho muito
adequado às condições especificas do mercado de trabalho. Então, o art.
39 da LDB desenvolve essa concepção de preparação para o trabalho
produtivo de modo paralelo ao sistema de ensino: educação profissional
passa a ser uma educação paralela ao ensino médio. Apenas
excepcionalmente o aluno pode adquirir preparação técnica
profissionalizante no ensino médio. Então, pergunto: como o sistema de
ensino irá regulamentar a questão da preparação para o trabalho no
ensino médio e no profissionalizante? Poderá o ensino médio ter alguma
habilitação profissionalizante, além do curso normal? Já está previsto na
LDB? O curso normal será regulamentado em novas bases? Os
fundamentos da educação docente, previstos no art. 61, foram alterados
significativamente na lei. Ela inclui apenas dois artigos para fundamentar
a formação profissional: a associação entre a teoria e a prática, inclusive a
capacitação em serviço, e o aproveitamento de formação e experiências
anteriores. Isso modifica inteiramente os fundamentos da formação do
professor e do especialista.

Poderia o sistema estadual de ensino estabelecer programas de
formação do magistério para a educação infantil e nas quatro primeiras
séries em novas bases (por exemplo, com uma primeira etapa intercalada
de formação teórica e, logo depois, seguida por uma formação prática)
Como regulamentar as 300 horas de prática de ensino, previstas pela lei?
Não seria possível incluir nesse tempo oficinas de currículo, de linguagem
e expressão corporal, expressão escrita e oral, oficinas e laboratórios de
ciências, oficinas de leitura, de trabalho docente, de observação da sala
de aula e também um tempo para estágio docente, que é a permanência
do professor em sala de aula? Então, essa pergunta sobre a
regulamentação da prática de ensino é um questionamento e inclui alguns
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elementos para pensarmos criativamente sobre essas questões.
Começamos, neste item, com o valor do trabalho e afirmamos que a

nova concepção de trabalho da LDB justifica muitos debates com os
educadores sobre essas questões, para que não venha uma
regulamentação de cima para baixo.

Estou com o tempo quase esgotado, mas gostaria de dizer que construir
a escola-cidadã é tarefa de todos nós, quando voltarmos às nossas
escolas. Levar esse desafio é valorizar não só cada município, mas
também cada escola na sua autonomia; é valorizar os professores, os
alunos, que são, afinal, a razão do nosso trabalho, a finalidade do nosso
esforço cotidiano, da nossa prática e da nossa paixão como educadores.
Muito obrigado.
A Sra. Coordenadora (Maria Auxiliadora Campos de Araújo

Machado) - Finalizando este primeiro painel, sobre os valores e os
princípios, queremos cumprimentar os nossos professores, que expuseram
com muita felicidade os pontos básicos e fundamentais da nova LDB, para
nossa reflexão. Apontaram os avanços, o perigo das amaras, levantaram
questões e, sobretudo, a esperança de que nós, educadores, possamos
aproveitar as aberturas da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional para usar esse espaço com muita competência na elaboração
dos nossos projetos pedagógicos na escola.

O Sr. Presidente - A Presidência passa a direção dos trabalhos ao Prof.
José Januzzi, coordenador do segundo painel: sistema mineiro de
educação.

Palavras do Sr. José Januzzi
Sr. Presidente da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa,

Deputado José Maria Barros; Sr. Presidente do Conselho Estadual de
Educação, Prof. Ulysses de Oliveira Panisset; minha cara professora
Maria Auxiliadora Campos de Araújo Machado, coordenadora do primeiro
painel; Prof. José Leão Marinho Falcão Filho; Profas. Vera Lúcia Alves de
Brito, Dayse Garcia, Glaura Vasques de Miranda - que vai estar conosco,
neste primeiro momento de coordenação que assumimos -; Srs.
Deputados; senhores membros do Conselho Estadual de Educação; meus
caros superintendentes regionais de ensino; senhores professores;
senhores servidores da Secretaria de Estado da Educação e do Conselho
Estadual de Educação: alunos; senhores convidados; demais autoridades:
damos início ao segundo momento, em que discutiremos as normas ou a
Lei n° 9.394. Recebemos ensinamentos brilhantes dos palestrantes e,
agora, passo a palavra à Profa. Glaura Vasques de Miranda, nossa cara
Conselheira do Conselho Estadual de Educação.

Palavras da Sra. Glaura Vasques de Miranda
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Senhores e senhoras, colegas educadores; é com muita satisfação que

participo deste evento. Quero, em primeiro lugar, agradecer aos colegas o
convite para falar sobre o sistema mineiro de educação. Na verdade, é um
velho sonho nosso e do Conselho ter um sistema orgânico de educação
para o Estado de Minas Gerais. A nova LDB introduziu várias inovações
no sistema educacional brasileiro. Apesar de, em sua versão final, ter
ignorado a contribuição dos educadores brasileiros - acho importante fazer
essa ressalva -, considero que essa nova lei vai permitir que se saia de
um paradigma de educação autoritário, inflexível, burocrático e com
outros defeitos que todos conhecemos, para um novo paradigma de
educação, mais consentâneo com os padrões da sociedade atual, mais
democrático, descentralizador, menos burocrático, mais flexível, pluralista
e aberto às inovações pedagógicas.

E segundo essa concepção que vou tentar colocar algumas
preocupações do Conselho, especialmente da comissão especial que trata
da implantação da lei a respeito do sistema mineiro de educação.
Considero que a implantação da nova lei está representando um momento
privilegiado para se obter essa construção coletiva do sistema mineiro de
educação. A realização deste evento, juntamente com a Assembléia, o
Conselho e a Secretaria, é uma clara sinalização na direção de que
queremos uma construção coletiva. Espero que não pare nesses três
momentos, mas possa prolongar-se por quartos, quintos e sextos
momentos, em que vamos ter a oportunidade de interagir,
permanentemente, para a construção e reconstrução permanente da
educação. Diferentemente de outros Estados da Federação, que já estão
implantando a lei com pessoas fechadas em seus gabinetes, estamos
abertos à contribuição de todas as pessoas que desejarem participar
dessa construção coletiva. Com isso, acho que estamos dando um
exemplo de democracia.

A Lei n° 9.394, no entanto, não é nada explicita sobre o verdadeiro
significado do que seja um sistema educacional. Em alguns dos seus
artigos, penso até que há alguma confusão entre sistema e rede de
escolas. O texto da lei faz várias referências a diretrizes que devem ser
estabelecidas pelos respectivos sistemas de ensino, mas os legisladores
não chegaram a definir o que entendem por esse sistema. Partiram do
significado tácito do que é um sistema e estabeleceram sistemas
possíveis em algumas de suas características, deixando a cargo de cada
Estado a compreensão do que vai ser entendido como tal.

Gostaria de colocar alguns pontos preliminares que considero
importantes para a introdução desse tema, e, em seguida, tratar de alguns
aspectos mencionados na própria lei; então, pensaremos sobre algumas
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questões que deverão ser discutidas por todos nós, mineiros, que
queremos ter o nosso sistema educacional.

Em primeiro lugar, é importante pensar o que vem a ser um sistema de
ensino. É claro que fui buscar no Aurélio os significados de "sistema".
Entre outros, selecionei o que tinha mais a ver com o que penso que deve
ser um sistema educacional: "um conjunto de elementos materiais ou
ideais, entre os quais se possa encontrar ou definir alguma relação;
disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si
e que funcionam como uma estrutura organizada; é um conjunto de
instituições políticas ou sociais e dos métodos por elas adotados,
encarados quer do ponto de vista de sua aplicação prática: sistema
parlamentar, sistema de ensino". Encontrei também em Demerval Saviani
uma referência ao conceito de sistema como "um conjunto de atividades
que se cumprem tendo em vista determinada finalidade, o que implica que
as referidas atividades são organizadas segundo normas que decorrem
dos valores que estão na base da finalidade preconizada. Assim, sistema
implica organização sob normas comuns que obriga a todos os seus
integrantes".

Portanto, sistema são elementos intencionalmente reunidos, de modo a
formar um conjunto coerente e operante. Para Saviani, podem existir
estruturas que, estando desarticuladas e carecendo de intencionalidade na
sua reunião, não chegam a ser sistemas. A noção de sistema, segundo
Gadotti, pressupõe, pois, reunião e ordenação, de acordo com um
determinado fim ou objetivo. Para o autor, "a idéia de sistema - reunião
intencional de elementos, implica, pois, unidade na diversidade. Isso
significa que os elementos constitutivos do sistema não perdem a sua
especificidade, sua individualidade. Eles apenas se integram num
conjunto, numa relação de partes e todo. Embora não percam a sua
individualidade, as partes de um sistema acabam assumindo novos
significados em razão de seu lugar no conjunto. Por outro lado, o conjunto
(o sistema) não é apenas a soma de suas partes. O todo e as partes de
um sistema interagem de tal forma, que é impossível conhecer as partes
sem conhecer o todo e conhecer o todo sem conhecer suas partes".

Se aceitamos tais definições de sistema, concluímos que, no Brasil, não
se chegou, ainda, a ter um sistema educacional organizado. A Lei n°
5.692, de 1971, também não tratou claramente dos sistemas
educacionais. Ela também fez referência às diretrizes que devem ser
estabelecidas pelos sistemas de ensino, mas não os explicitou. O que
tivemos até agora, segundo Gadotti, foram estruturas que não se
articularam convenientemente.

A necessidade de se pensar em um sistema mineiro de ensino,
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articulado e coerente, tem a ver com duas tendências mundiais
contemporâneas. Uma constata o crescente fenômeno da globalização,
especialmente da economia, dos transportes e das comunicações, que
tem levado os cidadãos de todos os países a padrões de consumo cada
vez mais próximos, estilos de vida parecidos e atitudes e valores
semelhantes. De outro lado, em aparente contradição, manifesta-se uma
insatisfação contra essa crescente uniformização, a constatação de que é
necessário preservar a cultura local, uma crescente reivindicação de
autonomia local e um desejo de participar na formulação de políticas,
especialmente na área social.

Os municípios brasileiros, depois da Constituição de 1988, têm sido
progressivamente fortalecidos em seu poder de tomar decisões e de
participar dos processos de escolha das políticas que mais convenham à
cultura local. Algumas estratégias têm sido adotadas pelos Governos
Municipais de diferentes Estados da Federação para promover a
organização de sistemas municipais de ensino, com o objetivo de garantir
a universalização da educação básica, uma escola de qualidade e a
permanência das crianças e jovens na escola. Essas estratégias passaram
a ter maior significado depois da Constituição de 1986, tendo inclusive
sido estimuladas por organizações como a UNDIME.

No entanto, prefiro pensar que nós, educadores, não vamos deixar que
isso aconteça. Vamos estar atentos aos objetivos dos legisladores, a fim
de elaborarmos uma lei aberta, flexível e coerente. Essas mudanças têm
algumas explicações. Primeiramente, a definição da obrigatoriedade de
que o município aplique 25% dos seus recursos em educação teria
reforçado a importância de que a educação seja tratada cuidadosamente
no plano local. Em segundo lugar, teria havido uma ampliação das
responsabilidades e competências dos govemos municipais em matéria de
educação, que passaram a assumir encargos antes atribuídos aos Estados
e à União. Finalmente, teria sido constatada a ampliação da consciência
democrática e do desejo das comunidades de participarem e de se
envolverem com as questões da educação para formação da cidadania.

O desejo de muitos municípios de caminhar para uma autonomia maior
na constituição de seu sistema de ensino é, pois, perfeitamente, legítimo.
As grandes limitações estão ainda situadas no plano das dificuldades
financeiras existentes, que continuam representando grandes entraves â
municipalização da educação fundamental.

Entretanto, a municipalização da educação, que muitos educadores
temiam no período de discussão da nova Constituição de 1988, parece
estar acontecendo. As inovações pedagógicas que estão ocorrendo em
vários municípios deste Estado representam sinais de que muitos deles
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têm capacidade de assumir maior responsabilidade pela formulação de
políticas.

Os sistemas previstos na nova LDB.
A nova LDB, a respeito de sistema de ensino, estabelece:
Art. 80 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de
ensino.

§ 1 0 - Caberá à União a coordenação da política nacional de educação,
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais.

§ 20 - Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos
desta lei.

Ao interpretar esse artigo alguns educadores têm entendido que se trata
de uma tendência centralizadora na tomada de decisões. A União, tendo a
atribuição de coordenação da política nacional de educação, a função
normativa e redistilbutiva em relação às demais instâncias, vai acabar
assumindo uma função hegemônica e centralizando poderes para baixar
normas para os demais sistemas, cerceando a liberdade de que trata o §
20. Hoje, pela manhã, a fala do Prof. Couri foi muito clara nessa direção.

Portanto, nessa interpretação, a liberdade de que trata o § 2 0 é limitada,
estando os sistemas estaduais e municipais sujeitos ao MEC e o sistema
federativo, nesse caso, cedeu lugar a um modelo unitário. A própria
mudança de denominação do Conselho Federal de Educação para
Conselho Nacional de Educação está sendo interpretada dentro desse
ponto de vista.

Há sim um risco de que a União entenda esse papel de forma diferente
e resolva ser autoritária, burocrática e centralizadora, voltando novamente
ao sistema atual.

No entanto, prefiro interpretar esse dispositivo à luz do espírito da nova
lei. Entendo que tanto a coordenação da política nacional de educação
como as funções normativa e redistributiva de que trata possam ser
interpretadas como mecanismos de articulação das diferentes instâncias
que vão compor os sistemas educacionais deste País e que têm por
objetivo possibilitar a organização de uma escola unitária e com
características comuns em todos os pontos do Pais. E prefiro que
pensemos que o espírito da nova LDB é o de democratizar tanto a
educação como a sua gestão, constituindo-se em um sistema aberto e
flexível para comportar diferentes experiências pedagógicas.

Características de um Sistema de Ensino
Vejamos que características devem ter os nossos sistemas de ensino.

Algumas delas estão expressas no texto, outros decorrem de interpretação
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dos seus princípios e valores.

A intencionalidade para participar de um sistema e para construir um
sistema municipal de ensino, unitário e coerente. Unitário no sentido de
adotar uma concepção de educação, especialmente no caso da educação
básica, que vá permeá-lo e que seja capaz de acabar com as
desigualdades sociais, de contribuir para a formação da cidadania, de
estabelecer políticas de inclusão de todas as crianças e jovens em uma
escola de qualidade.

A articulação dos diferentes elementos do sistema, que é definida pelo
regime de colaboração previsto na Constituição. O chamado regime de
colaboração, por enquanto não passa de um regime de retórica, mas pode
transformar-se num mecanismo efetivo se for mais bem definido e mais
amplamente discutido e compreendido.

A gestão democrática, que é um dos princípios educacionais
estabelecidos na nova Constituição e reforçado no texto da nova LDB,
deve estar presente tanto na organização e composição de seus órgãos
colegiados, como na escolha de dirigentes e nas ações de todos os
membros da comunidade educacional. Não basta eleger diretor de escola
e constituir colegiados para ter uma escola democrática. Uma escola
democrática significa uma ação ampla e democrática de todos os
membros integrantes da sua comunidade. Mecanismos de estímulo à
participação precisam ser incluídos expressamente na organização das
várias instâncias dos sistemas educacionais.

A descentralização, que deverá constituir-se em um elemento
importante na definição das atribuições de cada órgão previsto nos
sistemas. Que normas devemos fazer centralizadamente? Que normas
devemos repassar para os municípios, para as escolas que têm mais
sentido que estejam lá localizadas?

A liberdade de atuação e a progressiva ampliação da autonomia das
escolas, observadas as normas gerais e os dispositivos legais.

A inclusão social, para garantir o direito de acesso e o direito de
permanência das crianças, jovens e adultos nas escolas dos sistemas.

O controle democrático para garantir eficiência, eficácia e qualidade da
educação em Minas Gerais. A lei é aberta, flexível e dá liberdade de
organização sem criar mecanismos para limitar ações indesejáveis. Mas
isso não significa que a sociedade deva abdicar de mecanismos de
controle, desde que tais mecanismos não criem obstáculos àqueles
educadores sérios e criativos.

Essas são algumas das características que eu imaginei que
precisávamos pensar, ao construirmos o sistema mineiro de educação.
Certamente, outras características poderiam ser indicadas por outras



175
pessoas. Mas também é importante tratar de qual é a composição do
sistema de educação.

A nova LDB prevê a composição de três sistemas, um em cada nível de
Governo:

- o Sistema da União;
- os Sistemas Estaduais de Educação;
- os Sistemas Municipais de Educação.
Cada um deles compreenderá:
- as suas próprias escolas, de qualquer nível de ensino;
- seus órgãos executivos relacionados com a educação;
- um órgão normativo do respectivo sistema.
Quanto aos órgãos normativos não há indicação expressa de que eles

devam existir, à exceção do Conselho Nacional de Educação, que está
expressamente incluído no art. 80, §1 0. Quanto aos demais, há apenas
referência indireta, quando a lei em diferentes artigos e parágrafos faz
menção a órgãos normativos do respectivo sistema. No entanto, na Lei n°
9.424, de 1996, que cria o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da
Educação, esses órgãos estão expressamente referidos. A própria
Constituição mineira estabelece que em Minas Gerais haverá um
Conselho Estadual de Educação.

Penso, também, que estaremos inovando se permitirmos que grupos de
municípios se articulem e se associem para o estabelecimento, por
exemplo, de Conselhos Regionais de Educação e mesmo para a
manutenção de estabelecimentos de ensino que atendam a mais de um
município.

Há, também, uma controvérsia, que devo mencionar. Pela Constituição
Federal, art. 24, a competência para legislar sobre educação, cultura,
ensino e desportos é da União, dos Estados e do Distrito Federal,
concorrentemente. Essa competência não foi estendida pela Constituição
aos municípios, que não têm competência para legislar, para baixar
normas, a não ser para sua própria rede de ensino.

Portanto, se eles não podem legislar nem baixar normas próprias sobre
educação ou ensino, a rigor não poderiam organizar-se em sistemas, mas
apenas em redes. No entanto, a LDB abre a possibilidade para que os
municípios possam organizar seu próprio sistema municipal de ensino,
cuidando de sua rede de escolas, bem como das escolas particulares de
educação infantil. E uma ampliação dessa possibilidade.

Os municípios que optarem por estabelecer seus próprios sistemas de
ensino terão de desencadear uma série de medidas legislativas à luz das
respectivas leis orgânicas e das normas complementares que o sistema
mineiro de ensino vier a estabelecer para sua existência, integração e
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articulação.

Enquanto isso não ocorrer, esses municípios observarão as normas do
sistema mineiro de ensino. A LDB abre, ainda, a possibilidade de opção
para que o município possa integrar-se ao sistema estadual de ensino.

Também as escolas particulares não podem constituir-se em sistemas,
já que não podem estabelecer normas próprias, mas devem vincular-se a
um sistema público, conforme seu nível de ensino: as instituições de
ensino superior estão vinculadas ao sistema da União, podendo estar
como os Estados, se houver delegação expressa nesse sentido; as
escolas de ensinos fundamental e médio estão vinculadas aos Estados; as
escolas de educação infantil estarão vinculadas aos municípios.

Uma questão que também se coloca para nós é a possibilidade de se
estabelecer delegação aos municípios que tenham organizado seus
sistema de ensino, para que eles possam cuidar do ensino fundamental.

Vamos permitir essa delegação? É algo sobre o quê temos que pensar.
Bem, concluindo, gostaria de deixar algumas questões para reflexão dos

educadores mineiros durante esses encontros que serão realizados. Acho
que, nas normas complementares da nova LDB, é necessário se
estabelecer como será organizado o sistema mineiro de educação; que
competências terão seus órgãos e como estes se articularão para formar
um todo orgânico.

Considero fundamental que sejam amplamente discutidas nesses
eventos algumas questões como, por exemplo, a constituição do sistema
mineiro de educação; a competência de cada órgão desse sistema; seus
mecanismos de articulação: como deve ser entendido o regime de
colaboração; que processos e normas comuns são necessários; que
funções e processos devem ser descentralizados; se deve haver
delegação de competência prevista na regulamentação; que condições
devem ser estabelecidas para que haja essa delegação; que outras
características devem integrar ou compor o sistema mineiro de educação;
como garantir o principio da gestão democrática

Então, se respondermos a tais questões, estaremos em condições de
construir coletivamente um sistema mineiro de educação articulado,
orgânico, flexível, democrático, capaz de promover a educação de
qualidade que tanto desejamos, garantindo a liberdade de realização de
experiências pedagógicas inovadoras, como tem sido a tradição histórica
de Minas Gerais. E isso que esperamos. Queremos que os educadores
reflitam sobre o sistema mineiro de educação. Muito obrigada.

Palavras do Sr. João Batista de Oliveira
Muito obrigado, Sr. Deputado José Maria Barros, em nome de quem

saúdo os demais Deputados presentes; prezado Prof. Panisset, em nome
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de quem saúdo meus companheiros de mesa; meus companheiros de
educação, gostaria de agradecer o convite para participar deste
importante evento e de parabenizar seus organizadores pela visão que
têm de compartilhar com os educadores de Minas e com a sociedade as
grandes questões da educação.

Em Sêneca existe uma frase que sempre me vem à cabeça quando
tenho que abordar questões legais: "Plurimae legis, corruptissima
republica", ou seja, a exacerbação das leis toma a república mais
corrupta.

Certamente, sou a pessoa errada para falar sobre leis, sobretudo leis de
educação. Em 1984, fiz um depoimento no Congresso Nacional a respeito
de um trabalho que preparei sobre a antiga LDB, intitulado "Muitas
Diretrizes e Poucas Bases". Acho que, ainda, esse título se aplicaria à
nova LOB.

No entanto, creio que há oportunidade de aprofundar algumas questões,
talvez de um outro ângulo diferente das outras apresentações, o que pode
ser visto como uma contribuição ou uma reflexão dos senhores, do
Conselho e das pessoas responsáveis por essa importante tarefa de levar
adiante a educação nacional. Como não participei da reunião da manhã,
não sei se foi feito um histórico sobre a evolução da Lei de Diretrizes e
Bases, que, certamente, é fruto de um processo bastante complexo. Ela
nasce após a Constituição de 1988 e surge num contexto de pós-
democratização. Surge uma série de reivindicações e alterações
antiautoritárias. Ela reflete, portanto, um momento que, felizmente, já se
distancia muito da nossa realidade. Depois, por uma série de injunções,
inclusive formalidades técnicas, ela é limitada naquilo que poderia mudar
e repensar em relação à formulação vigente das várias consolidações que
ela foi sofrendo nos sete ou oito anos em que foi debatida. Então,
certamente, ela é um instrumento muito imperfeito. Mais do que outras
leis que refletem compromissos impossíveis, ela reflete compromissos
que distorcem e limitam aquilo que uma lei do século XXI poderia abrir.

Mas como a Profa. Glaura disse, com muita ênfase, o espírito de
abertura ou de liberação é um espírito que, embora possa ser entendido
de maneira diversa, preside a maioria das motivações e é o que se chama
hoje de "espírito do legislador.

O segundo ponto introdutório que acho importante, como falamos em
regulação, sobretudo regulação no Brasil, é para lembrar que temos uma
sociedade, uma cultura que é profundamente credencialista e
corporativista. Os brasileiros que têm curso superior, mais educados -
educados no sentido formal -, valorizam muito mais o diploma do que a
aprendizagem. Hoje é até dia do provão, dia de refletir sobre essas coisas.
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Mas as pessoas gostam de normas, sobretudo aquelas normas que
permitem que o formal predomine sobre o substantivo. Isso é da nossa
cultura. Quando a sociedade pede normas, nem sempre ela pede aquilo
de que precisa. Então, quando a gente trata de regular para a sociedade,
tem que pensar se se está regulando para manter essa sociedade sob
jugo, sob o peso dessas tradições culturais, ou se, realmente, o que se
quer é regular para liberar, para deixar que as realidades se encontrem
com a lei. Quanto mais a lei se distancia da realidade, menos ela terá
chance de ser cumprida. É por isso que temos no País, graças a Deus,
muitas leis que não "pegam.

O outro ponto é que estamos, hoje, numa conjuntura nacional muito rica
em que o País começa a aprender novas formas de regulação. Vemos
isso aí: à medida que o Estado deixa de ser um Estado fazedor de coisas,
um Estado pró-ativo, promotor direto de atividades de desenvolvimento,
ele passa a ser um Estado mais regulador. Como o Estado está
aprendendo a ser regulador? Começamos a ver que ele está aprendendo
no setor de energia, no setor de transportes, de água e saneamento, no
setor bancário, a fazer regulações que cada vez mais se aproximam de
critérios de transparência, de informação, de critérios substantivos de
desempenho, de critérios de equilíbrio entre as partes - o consumidor, o
poder público -, o concessionário, de critérios de mercado, de critérios de
competição; mais do que de critérios a prior?' calcados em normas
escritas que tentam, dentro da realidade, prever tudo aquilo que irá
acontecer, como é o atestado de nascimento do nosso País, a famosa
carta de Peno Vaz de Caminha.

Então, na educação também temos que aprender com esse novo
momento, com esse novo movimento, com essa nova tendência mais
moderna e mais eficaz de regulação. Não é uma regulação que prende,
mas uma regulação que libera, que deixa a realidade se exprimir de
diversas formas e que se concentra naqueles aspectos que são mais
essenciais. Creio que esse pano de fundo poderia servir para a reflexão
dos senhores e, em particular, para a reflexão dos Srs. Conselheiros e dos
responsáveis pela formulação de novas propostas e de novas formas de
regulação. Possivelmente, muitas delas significam, simplesmente, não
regular, deixar as coisas irem acontecendo, ir coibindo os abusos na
medida em que aconteçam, mas deixar que a maioria do que é honesto
ocorra e se regule a partir da experiência e da vivência, e não, "a priori",
da inovação. Creio que tudo isso é profundamente coerente com o espírito
da LDB.

Ainda na minha introdução, e a título meio provocativo, acho que um
dos grandes avanços da LDB foi não obrigar os Estados a ter um
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Conselho Estadual de Educação. Ela, por questões diversas, menciona o
Conselho Nacional de Educação, mas não menciona os estaduais, o que
permite um espaço muito saudável para se repensar a necessidade de se
ter um Conselho, mas, sobretudo, que funções deve ter um Conselho de
Educação: se são funções reguladoras, normativas, outras funções mais
nobres, mais importantes, mais necessárias, não existem e precisam ser
instituídas. Acho que, no mínimo, esse espaço que a legislação permite
enseja a oportunidade de se repensar a necessidade da existência de
eventuais papéis mais modernos e atuais para esse tipo de instituição. O
foco da minha apresentação, que vai ser breve, é baseado muito menos
na lei e muito mais no fenômeno de que trata a lei, na realidade e no
assunto que me foi dito que seria o tópico dessa apresentação, que são a
questão das redes e a questão municipal da educação. Creio que há uma
série de pontos, 9 ou 10, que nos ajudam a refletir sobre essa realidade.

Primeiro ponto: no principio, a educação era um dever da família. Nós,
educadores, nunca podemos nos esquecer dessa origem histórica e
devemos recuperar a origem dessa responsabilidade familiar pelo ato da
educação, a qual, nas comunidades primitivas onde surgiu o fenômeno da
escola, era compartilhada pelas famílias, na comunidade. E temos de
lembrar que a palavra comunidade tem na sua base a palavra comum,
que é exatamente a comunhão de valores culturais, de orientações
normativas e morais, que vinham da tradição de cada comunidade. Essa
reflexão é importante por duas razões: primeiro, que por um evento
histórico - que alguns consideram desvio histórico -, a partir do século XIX,
em particular, o Estado passa a assumir - segundo alguns, a usurpar -
esse dever e essa responsabilidade que era da família, por uma série de
razões: construção do Estado Nacional, construção de uma língua comum
e várias outras razões que foram aparecendo. Felizmente, essa situação
começa hoje, nos albores do século XXI e do terceiro milênio, a ser
revertida, e sentimos uma apropriação cada vez maior das comunidades
pela condução dos destinos da sua escola e da modificação, portanto, do
papel e da forma de intervenção do Estado nessa responsabilidade básica,
que, na sua concepção original e no seu sentido mais profundo, continua
sendo da família.

Segundo ponto: no princípio era o município. Nós todos somos cidadãos,
"civitas", cidade, não somos "estadões", somos cidadãos. Então, a
questão da escola ligada ao município, quer dizer, ao munícipe, é muito
importante. A Prof. Glaura mencionou algumas dificuldades conceituais,
mas não podemos perder de vista que todos nós, partindo da família e da
comunidade, sejamos primeiro membros de uma municipalidade, qualquer
que seja a definição que os vários Estados nacionais dêem a essa
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circunscrição. A idéia de que, por principio, o município é incapaz é uma
idéia muito de FUMAI, que precisa ser revista, de tutela: o município é
incapaz, temos de tutelá-lo. Acho importante, antes de vermos o detalhe
da lei, lembrar que no princípio nós somos munícipes.

Terceiro ponto: a história do Brasil nos mostra que essa duplicidade de
redes ou de sistemas - chame-se lá como for -, comete uma injustiça
brutal contra o município. Ela cria munícipes de classe A e de classe B.
Todos os nossos sistemas educacionais, em que convivem Estado e
município na mesma cidade, dão ao munícipe serviços diferentes, quer
ele freqüente uma escola municipal, quer ele freqüente uma escola
estadual. Temos ai um problema seriissimo de eqüidade que essa lei,
esse momento e essa discussão, sobretudo, permitem que seja analisado
com mais profundidade.

Quarto ponto: quando pensamos em secretarias estaduais de educação,
sobretudo quando pensamos em sistemas estaduais de educação num
Estado do tamanho do de Minas Gerais, podemos perceber que não existe
no mundo nenhuma multinacional que tenha a quantidade de funcionários
que tem a Secretaria da Educação. Não existe modelo gerencial em que
possamos nos basear para operar de maneira eficaz e eficiente um
sistema desse tamanho. E uma questão que tem que ser colocada,
sobretudo para quem mora a 500 ou 600 quilômetros do centro desse
sistema poder ver o que acontece com a família, com o pai, com o
professor responsável por esse sistema. Vivemos numa situação de redes
que precisa ser pensada e para a qual não temos modelo. Vamos criar um
modelo e vamos insistir nele.

Quinto ponto: a duplicidade de funções no seio de uma Secretaria
Estadual de Educação distorce as suas funções e os seus papéis.
Podemos observar isso em todos os setores em que o Estado é, ao
mesmo tempo, o regulador e o agente do serviço. Na área de saúde e
educação isso é flagrante e na área de serviços sociais é um pouco
menos. O Estado é, ao mesmo tempo, o dono da bola, o juiz e o
bandeirinha. Com isso, as políticas que têm que ver com o cidadão
acabam sendo relegadas a um segundo plano, porque o Estado, e não é
problema deste Estado em particular, acaba afogado pela premência dos
problemas de sua própria rede. Então, ele deixa de ter políticas que
afetam a todos, que beneficiam a todos, sobretudo do ponto de vista da
eqüidade, da eficiência e da eficácia, porque ele se vê preso às pressões
internas do seu dia-a-dia, de suas corporações, de suas carências
orçamentárias, de suas dificuldades administrativas. Esse é um problema
que tem que ser repensado. O aluno acaba sendo prejudicado por esse
tipo de educação dual e ingovernável.
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Sexto ponto: concordo com a Glaura em que a LDB não conseguiu, por
razões compreensíveis, cruzar esse limiar da maioridade do município,
que é a questão do pacto federativo. Ela continua profundamente ambígua
no que é responsabilidade de um e de outro e até mesmo da União. Há
razões políticas para isso, há pressões e contrapressões que influenciam
os Deputados no exame dessa questão. Este debate que aqui se trava irá
fazer avançar um pouco essa questão e, eventualmente, provocar a
própria revisão desse artigo nessa lei.

Sétimo ponto: temos nas mãos, hoje, um instrumento que nos permite
avançar nessa discussão independentemente da ambigüidade da lei, que
é a lei que regula o fundo de valorização do magistério, a lei que permite
uma nova maneira de distribuir de forma mais justa os recursos da
educação. Essa lei, se corretamente entendida, se corretamente
implementada, poderá representar um grande salto na questão da
responsabilidade, porque ela permite, pelo menos, que se isole da
discussão a questão do financiamento. Se ela não resolve o
financiamento, ela equaciona e permite que as partes, no caso dos
Estados e dos municípios, discutam a questão das ineqüidades que ainda
permanecem, mas, sobretudo, a questão da gestão. Aí, a questão da
gestão de uma ou duas redes diferenciadas passa a ser mais objetiva,
mas possibilitada por esse fundo. Acho que a discussão dessa realidade
se toma, hoje, mais auspiciosa e oportuna.

Oitavo ponto: independentemente de resolvermos a questão das redes
ou de termos preferência por uma ou por ambas as formas, a centralidade
organizacional, a unidade de análise é a escola. No fim, o importante é
saber o que acontece na escola, quais são as condições que são dadas
para o funcionamento da escola, qual é o controle que a escola tem sobre
si mesma, ou seja, qual o seu grau de autonomia, quem é e qual é a
participação da comunidade e qual a responsabilidade do poder público,
seja ele estadual, municipal ou ambos, sobre o recurso que vai para essa
escola, sobre o controle desse recurso e, sobretudo, sobre a qualidade do
ensino que é ministrado nessa escola.

A discussão de rede não pode perder de vista uma coisa importante, que
é a unidade escolar. Esta sim, qualquer que seja o comando, deve ter
preservada e aumentada a sua margem de autonomia, contrabalançada,
naturalmente, com margens externas de controle inteligente de resultado,
de controles e mecanismos de incentivo que puxem, cada vez mais, por
uma oferta de ensino de qualidade.

Esse tema e essa discussão sugerem um momento extremamente
oportuno para a unidade federada do Estado repensar, em profundidade,
seus papéis na área de educação, que, a meu ver, deveria ser um papel
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muito mais de estabelecer políticas e metas de atendimento, regular, de
forma moderna, os padrões esperados de qualidade, a certificação de
professores, muito mais do que as formas de se formarem os professores,
a provisão de avaliação externa, de prover informações para a sociedade,
o público, professores, diretores e pais, de financiar sistemas. E a
operação eventual de redes estaduais seria algo que, a meu ver, é uma
função acidental e transitória e deve ser objeto de reflexão e
renegociação.

Por outro lado, é importante repensarmos mecanismos de transição, a
importância da capacitação municipal na gestão de redes escolares, a
criação de mecanismos de financiamento que incorporem novos atores da
comunidade, quer dizer, a escola pública não tem que ser
necessariamente do Governo, e a criação de novas instâncias
intermunicipais, como na área de saúde, que, para muitas questões, como
a expansão do ensino médio, faria muito mais sentido do que pequenas
escolas isoladas de 2 0 grau, que não teriam a quantidade e a economia de
escala suficiente para oferecer um ensino de qualidade.

Finalmente, voltando ao ponto inicial, mais do que tudo, é uma
oportunidade de repensarmos a natureza e as funções de um Conselho
Estadual de Educação que, a meu ver, deveria ser muito mais do que uma
câmara de regulação e normas ou, mesmo, policiamento; deveria ser uma
câmara de ressonância para a formulação das grandes questões da
educação, incorporação de novos atores na discussão das questões
educacionais e uma instância de verificação da transparência do sistema e
da análise das avaliações que esse sistema gera sobre si mesmo. Muito
obrigado.

O Sr. Coordenador (José Januzzi) - Antes de passar a palavra ao
Prof. Ulysses, gostaria de dizer aos participantes que queiram formular
perguntas aos expositores que já podem encaminhá-las às recepcionistas.
Passo a palavra ao Prof. Ulysses de Oliveira Panisset.

Palavras do Sr. Ulysses de Oliveira Panisset
Confesso que estou tomado por grande tentação de abrir mão da minha

participação, uma vez que já ouvimos todas as contribuições. Neste 20
painel, ouvimos as colocações muito lúcidas da ProF Glaura e, agora, as
colocações provocativas, mas não menos lúcidas, do Prof. João Batista.
Como, na verdade, o Conselho não está integrando este encontro movido
pela vontade de falar, mas pela vontade de ouvir, vou procurar ser
extremamente sucinto.

Quero começar por anunciar um fato que não foi, até agora, abordado,
que se refere ao encontro. Para surpresa nossa, neste encontro,
esperavam-se 600 inscrições, e, dada a grande demanda, essa
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expectativa cresceu para 800 inscrições, tivemos 1.200 inscrições. Todas
essas pessoas não estão presentes no Plenário, mas estão em outras
dependências da Assembléia Legislativa, o que bem traduz a importância
que a comunidade educacional mineira dá a este debate e à lei ora
examinada. Acho que sempre que se fala em educação é bom irmos um
pouco atrás para refletir sobre a sua história no Brasil. Todos sabemos
que, durante 210 anos, este País foi educado exclusivamente pelos
jesuítas - de 1549 a 1759 -, até que os dedicados servidores da
Companhia de Jesus bateram de frente com o Marquês de Pombal e
foram banidos de todos os lugares onde atuavam como eméritos
educadores. Tenho dito que temos uma espécie de vício de reformas
educacionais. Quando os jesuítas foram banidos, a meu ver, ocorreu a
primeira reforma educacional brasileira, quando o Marquês de Pombal
criou os chamados subsídios literários. Quando se taxavam determinados
produtos, cobrava-se, por exemplo, R$1,00 por arraial de carne verde um
arraial é quase meio quilo de carne - naquela época, também era real,
voltamos, então, ao real da época do Marquês de Pombal), cobrava-se
também R$1,00 por canada de vinho, que significava mais ou menos 2,66
litros, e, pasmem, R$10,00 por canada de aguardente. Isso levou um
cidadão chamado Santos Vilhena, ao comentar esse primeiro imposto
voltado para a educação, a dizer o seguinte: "O tal imposto dará à farta,
uma vez que só o rendimento dos açougues da cidade sustentaria o
pagamento de todos os seus professores". Isso sem falar no rendimento
da aguardente. Tenho refletido se não seria a origem do financiamento da
educação - a aguardente - que nos tem feito caminhar tropegamente ao
longo da história.

Já no Brasil Império, a primeira Constituição, promulgada pela
Assembléia Constituinte, no art. 250 dizia: "Haverá no Império escolas
primárias em cada termo, ginásios em cada comarca e universidades nos
mais apropriados locais". O artigo seguinte dizia: Leis e regulamentos
marcarão o número e a constituição desses Úteis estabelecimentos". Pelo
menos em uma coisa a primeira Constituição do Império fazia concessão,
ou seja, admitia que as escolas eram úteis estabelecimentos. Depois,
dizia-se que era livre a cada cidadão abrir aulas para o ensino público,
contanto que respondesse pelos abusos. Continua havendo abuso até
hoje. A despeito de tudo, Antônio Carlos, na Constituinte de então, dizia
que o Brasil continuava sofrendo, cada vez mais, de falta de educação.
Um conselheiro da época, Ribeiro de Andrade, falava sobre o assunto da
seguinte maneira: "Um povo bem-educado é quase sinônimo de povo
livre, bem governado e rico. O mal-educado é igualmente sinônimo de
povo desgraçado, pobre, sujeito ao jugo do despotismo, e o Brasil não
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poderá ser feliz enquanto não educar a sua mocidade". Nós continuamos
não sendo tão felizes quanto merecíamos, porque a nossa mocidade ainda
comete atos de verdadeira barbárie, como o que acabamos de ver na
Capital da República.

No apagar-se da monarquia, na fala do trono, O. Pedro II pedia à
Assembléia Geral Legislativa que criasse um ministério para negócios da
instrução pública, que criasse escolas técnicas para atender às
conveniências locais e instituísse universidades. E pedia, pelo menos,
uma no Sul e outra no Norte do País. Se rememoro esses pontos, é para
lembrar que falta de preocupação com a educação nunca existiu no Brasil.
O que ocorreu, ao longo de toda a nossa história, é que o problema da
educação nunca foi adequadamente equacionado.

Insisto em que nós temos uma verdadeira mania de reformar a
educação, como se isso fosse suficiente para que os nossos problemas
fossem resolvidos. É curioso que, praticamente de dez em dez anos, pelo
menos, reforma-se a educação no País. Em 1901, houve a Reforma
Epitácio Pessoa; em 1911, exatamente 11 anos depois, a Reforma
Rivadávia Correia. E o Prof. Cury dizia hoje que talvez essa tenha sido a
reforma mais liberal, mais flexível, mais abrangente de todas as que
aconteceram no Pais. Cinco anos depois, a Reforma Carlos Maximiliano;
10 anos depois, a Reforma João Luiz Alves; em 1931, 6 anos depois, a
Reforma Francisco Campos; e, finalmente, as Reformas Carlos Lacerda, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1961, e a Reforma Jarbas
Passarinho, justamente 10 anos depois. Aí, sim, permanecemos um bom
tempo sem efetuar novas reformas, a não ser a Lei n° 7.044, que alterou
alguns dispositivos da Lei n° 5.692, mas não pode ser considerada
verdadeiramente uma reforma.

Trinta e cinco anos depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, aprovada em 20112161, nova lei com o mesmo nome é
aprovada. Todos os que falaram antes de mim já deixaram claro que essa
lei tem aspectos positivos e negativos. E, em alguns pontos, contraditória:
diz uma coisa num dispositivo e deixa dúvida no dispositivo seguinte, o
que faz crer que faltou, na sua redação final, pelo menos a presença e a
experiência de pessoas estreitamente envolvidas com os problemas da
administração da educação.

O Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, ao se integrar com
o movimento para realizar este evento, está pretendendo, antes de tudo,
admitir que é chegada a hora da revisão das próprias funções dos
Conselhos Estaduais de Educação, para que eles se ocupem menos de
aspectos cartoriais e se dediquem mais a problemas que exigem reflexão
em termos de educação no País, juntamente com a sociedade civil e
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principalmente com os qtie fazem a educação acontecer.

Um dos aspectos que me parecem da maior importância é justamente a
instituição dos sistemas municipais de educação. Na verdade, essas
entidades federativas chamadas Estados, e principalmente a União, são
um pouco abstratas, porque, na verdade, a coisa acontece - como já
lembrou, e muito bem, o Prof. João Batista - nas comunas, nas cidades,
nas suas cercanias, nas áreas rurais de cada município. Por incrível que
pareça, mesmo quando, na lei anterior, havia algum tipo de abertura para
que os municípios se organizassem - atendendo até a uma
regulamentação da lei no sentido de que os conselhos estaduais
delegassem parte de sua competência a órgãos normativos municipais -,
nunca houve um interesse maior. Temos dois ou três conselhos
municipais de educação criados, porque parece que os municípios sempre
se interessaram mais por receber normas e orientações prontas do que
por se dedicar a refletir sobre seus problemas, e eles próprios construírem
seus projetos educacionais. Ao instituir sistemas municipais de educação,
a lei inova, porque acrescenta aos sistemas estaduais e ao sistema federal
o sistema dos municípios, onde, na verdade, a educação acontece. Por
isso temos expectativa de que isso venha a ser um estimulo para
melhorar a qualidade da educação no País, a partir do envolvimento de
cada comunidade na organização, na concepção, no projeto educacional
de cada cidade ou município. Não vou prolongar a minha fala, debatendo
as conveniências dos sistemas municipal, estadual e federal e as
competências de cada um, porque nisso a lei está clara. Apenas
acrescentaria que a lei, nesse aspecto da organização nacional da
educação, fez alguma coisa que me parece muito útil: definiu como
competência expressa dos municípios a educação infantil e o ensino
fundamental. Isso, certamente, foi feito para tirar de cada município a
tentação de invadir outras áreas que são importantes, sim, mas são
menos prioritárias que a educação infantil e o ensino fundamental. Então,
a lei, claramente, define que aos sistemas municipais, cabe dar prioridade
ao ensino fundamental e ocupar-se da educação infantil (pena que não
tenha dito que se deve atribuir, igualmente, prioridade à educação infantil
e ao ensino fundamental). Mas já é um avanço, porque antes a lei nem
falava em educação infantil, e agora definiu claramente como uma
responsabilidade do Estado continuar em cooperação com o município,
cuidando para que haja educação fundamental para todos e se ocupando,
de maneira prioritária, do ensino médio. Então, houve uma delimitação de
áreas de competência, que não existia antes. Havia municípios querendo
fundar faculdades e até universidades, sem que tivesse solucionado,
primeiro, o ensino que é de natureza prioritária para todo cidadão
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brasileiro. São dois avanços importantes na nova lei e devem ser
destacados.

Tenho o privilégio de estar, hoje, ao mesmo tempo, presidindo o
Conselho Estadual de Educação e participando da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação, onde estamos captando uma
série de dúvidas que estão surgindo na interpretação da nova lei, porque
no final desta se diz que caberá ao Conselho Nacional de Educação
dirimir dúvidas a respeito da aplicação da lei, na fase de transição do
regime anterior para o atual regime. Nesse sentido, o Conselho já
elaborou - e tenho sido o relator deste trabalho - um documento que foi
apresentado a todos os 27 Conselhos Estaduais de Educação, que se
reuniram em Brasília, nos dias 7 e 8, com o Conselho Nacional de
Educação, para debater a lei e colher sugestões com relação a esses
esclarecimentos, à elucidação dessas dúvidas. Certamente, esse
documento não vai esgotar as dúvidas, mas se dedica, pelo menos, a
sanar aquelas que são mais prementes, entre as quais existe uma
pergunta comum: como fica a situação dos sistemas municipais de
educação, enquanto não forem organizados? E óbvio que é preciso
alguma norma para dar prosseguimento ao processo, enquanto a
organização de cada sistema municipal não acontecer. Esse documento
procura responder a isso com uma idéia quase acaciana: diz que,
enquanto os sistemas municipais de educação não se organizarem, terá
curso o funcionamento das escolas de acordo com as normas atualmente
em vigor, observadas pelas instituições de ensino e inseridas nos
respectivos regimentos escolares. Mas enfatiza a importância de que os
sistemas municipais se interessem por se organizarem e por fazer as suas
próprias normas, já que a mensagem principal, pelo menos no que diz
respeito à educação básica, é a da descentralização, embora a lei tenha
se mantido, ainda, extremamente centralizadora no que diz respeito ao
ensino superior.

O que nós esperamos, portanto, é que, a partir deste encontro, do
desdobramento dos encontros regionais e do nosso reencontro, ao final
desta segunda etapa regional, tenhamos podido colher subsídios mais
preciosos ainda para que o Conselho Nacional - cuja visão e cujo espírito
são, efetivamente, de descentralização, como a lei orienta - possa
desincumbir-se de sua função e para que possamos todos ver, neste
processo que estamos vivendo todos juntos, um desabrochar, um raiar,
quem sabe, de um novo dia para a educação brasileira.

Góstaria de terminar apresentando a vocês uma reflexão sobre por que,
no Brasil, é muito comum a gente pensar que as leis resolvem os
problemas. 0 Beno Saner escreveu um livro chamado "A Educação
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Brasileira - Valores Formais e Valores Informais", em que ele diz o
seguinte: "Nos países em desenvolvimento, muitas vezes, as leis, os
estatutos e os regulamentos são meras expressões prospectivas de um
futuro longínquo, que não correspondem ao verdadeiro comportamento
social, moldado no passado e no presente". Existe, portanto, uma evidente
discrepância entre a lei e a realidade, entre a teoria e a prática. Que essa
nova lei, que estes encontros que estamos realizando, que esta reflexão,
que precisa prosseguir e aprofundar-se, num regime de efetiva
colaboração e de troca de experiências, possam desmentir essa frase que
acabei de ler e que, na verdade, essa nova lei não seja apenas uma mera
prospecção de um futuro remoto, mas possa, dentro de algum tempo,
transformar a educação brasileira num presente efetivamente radioso.
Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Agradeço ao Prof. Ulysses de Oliveira Panisset,
ao Sr. João Batista de Oliveira e à Pro? Glaura Vasques de Miranda a
participação neste segundo momento do painel que estou coordenando.
Solicito aos senhores e às senhoras que formulem suas perguntas aos
nossos assistentes, que as estarão recebendo. Retomo a palavra ao Sr.
Presidente.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, damos início à fase dos debates, que

transcorrerá no prazo máximo de 1 hora. Transmito ao Plenário a seguinte
informação da coordenadona: os participantes poderão formular perguntas
aos conferencistas, devendo indicar a qual deles se destina o seu
questionamento. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou
oralmente. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem e sejam
objetivos e sucintos, dispensando a formalidade das saudações pessoais.
Cada participante disporá de 2 minutos para sua intervenção.

Debates
O Sr. Presidente - Pergunta de Nica Silva Martins, professora dos

cursos emergenciais da PUC-MG, dirigida ao Prof. Leão: "A formação do
cidadão universal passa, no âmbito escolar, pela elaboração de um
currículo que trate das questões básicas pertinentes a essa universalidade.
Seria essa a competência da União? A quem compete evitar que o
atendimento às necessidades e peculiaridades regionais não venha a
empobrecer e reduzir o currículo, a confinar o educando nos limites
geográficos de sua região, a isolá-lo do mundo que o cerca, por exemplo,
deixando de ensinar os sinais de trânsito aos alunos da zona rural, que,
certamente, correrão o risco de morrerem atropelados quando vierem à
cidade?"

Li
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O Sr. José Leão Marinho Falcão Filho - Gostaria de ter quatro horas

para responder a essa pergunta muito interessante e boa da minha colega
Nice Silva Martins, dos cursos emergenciais da nossa PUC-MG, à qual me
orgulho muito de pertencer. A quem compete? Essa pergunta me abala.
Vamos lembrar da lição do Curi, hoje pela manhã. Precisamos contribuir
para tirar a vocação imperial da União. Vamos lembrar do Deputado João
Batista, quando disse que precisamos perder o viés da FUNAI de tutelar. A
União se arvora aqui e acolá no direito de nos dizer como fazer as coisas.
Como salientei na minha exposição, muitos dos Conselhos Estaduais e
muitas das Secretarias da Educação também tinham essa vocação
imperial de que falava o Prof. Curi. Acredito mesmo, Nice,
independentemente do que os Conselhos Nacional e Estadual de
Educação venham a definir, após a manifestação dos educadores e das
instituições educacionais de Minas, é em nós. Nós é que podemos evitar
que aconteça isso com que você se preocupa. Quando o Conselho
Estadual de Educação resolveu, antes de estabelecer qualquer norma,
ouvir os educadores mineiros, e as instituições educacionais mineiras foi
porque ele estava convencido disso. Somos nós que temos de dizer.
Quando você pergunta a quem compete, a resposta é: a nós. Em primeiro
lugar, contribuindo, nestes encontros, para dizer a nós, do Conselho
Estadual de Educação, como é que queremos que se faça. E depois,
quando as normas saírem, partam elas do Conselho Nacional de
Educação, da Secretaria de Estado da Educação ou do Conselho Estadual
de Educação, se forem normas que possam levar, nas escolas, a esse tipo
de coisa que você mencionou, nós devemos impedir que isso aconteça. E
temos condição para isso, basta que tenhamos espírito crítico e
compromisso político com os princípios da LDB, os quais salientei:
liberdade, autonomia, flexibilidade e confiança. Somos nós que,
sustentando isso nas escolas, deveremos decidir sobre essa questão.

Muito mais poderia ser dito, mas acho que essas colocações são
suficientes, numa tentativa de responder à sua pergunta e expressar o que
penso a respeito da importância dela. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Gostaríamos de convidar a professora e supervisora
pedagógica Maria lida de Carvalho, que fará sua pergunta, oralmente, à
Profa. Vera.

A Sra. Maria lida de Carvalho - Quero me dirigirá Mesa, considerando
que me servi da estratégia de dirigir a pergunta à Profa. Vera, para falar
com todos os debatedores, pois entendo que cada um trouxe o seu
recado. Em cima da listagem de palavras-chaves do Prof. Falcão, como
flexibilidade, liderança e autonomia; em cima da colocação de avaliação
da Profa. Dayse e de todas as colocações posteriores dos demais
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debatedores, gostaria de formular pergunta à ProF. Vera Lúcia acerca da
coordenação de estágio, que hoje não existe mais em Minas Gerais, por
atitude da Secretaria da Educação. Temos, inclusive, a questão da
formação profissionalizante. Quando estamos vivendo uma realidade
como essa, estamos com o discurso da democracia, mas estamos com
práticas diferenciadas. Em 816189, coube a mim, nesta tribuna, defender a
eleição direta para Diretor de escola. Temos ainda desmandos nas
próprias direções escolares, que passam despercebidos com relação a
atitudes da própria Secretaria de Estado da Educação. Pela manhã,
tivemos os alunos do CEFET reivindicando um posicionamento com
relação aos cursos técnicos. E nós estamos fazendo o discurso da
implementação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. No entanto, o Secretário Adjunto da Educação furtou-se a uma
resposta à pergunta que lhe dirigi. Mas quero dizer a esta platéia que fiz
um cerco a ele, pessoalmente - não estou mandando recado -, e disse-lhe
que não discordo de sua omissão em não me responder as perguntas. Ele
se desviou, como se a minha pergunta fosse de ordem meramente
sindical. Como é que podemos assistir à permanência, em direção de
escolas, de pessoas que até meteram as mãos no cofre público? Como
podemos ter a continuidade da educação e como vamos vencer a
implementação da nova LDB se o aluno ainda não está inserido no
processo de auto-avaliação para a participação também mais efetiva
nessa LDB?

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, a Profa. Vera Lúcia,
por 3 minutos.

A Sra. Vera Lúcia Alves de Brito - Entendo que a Maria lida está
fazendo um questionamento a respeito de posições que a Secretaria da
Educação tem feito. Salientei que as diretrizes para a reformulação
educacional e a implantação da LDB que estamos colocando devem levar
em consideração algumas questões importantes como, por exemplo, o
curso normal, o curso de formação de professores, a coordenação de
estágios. Acho que isso deve ser uma preocupação constante da
Secretaria. Não tenho condições de responder-lhe sobre uma norma que a
Secretaria adotou a partir de outros critérios. Na minha opinião, temos de
pensar na reformulação do curso normal e dos cursos de formação de
professores, porque são eles o elemento básico para a reformulação de
qualquer sistema educacional. Na minha prática, como professora da
Faculdade de Educação e como professora que também fui do Instituto de
Educação, vejo que temos de dar um valor excepcional à formação de
professores. Se não existe a coordenação do estágio, a nova LDB aponta
para 300 horas de prática de ensino, significando uma nova realidade que
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teremos que enfrentar, com professores e condições de se fazer oficinas e
discussões a respeito do estágio. Trata-se de uma discussão muito
importante e que precisa também da participação do Conselho Estadual
de Educação.

O que posso responder-lhe, Maria lida, é que não podemos desdeixar a
formação do curso normal e a formação dos professores em nível
superior. Os institutos de educação superior estão previstos na LDB como
algo muito importante para a formação do professor. Como vamos
implantar esse instituto superior de educação em Minas Gerais? Vamos
fazer uma formação do professor completamente desvinculada da
pesquisa realizada na universidade. Vamos fazer outros cursos de
formação com base diferente. Como vamos enfrentar esse desafio
colocado pela LDB de fazermos o instituto superior de educação? Esse
assunto interessa a todos que estão na área de ensino e não apenas ao
Conselho Estadual de Educação. A nova LDB inova em muitos pontos.
Acho que esse assunto merece um seminário para se discutir como será
formado o educador mineiro, tanto em nível de escola normal como em
nível do Instituto de Educação, formação dos profissionais, que, depois de
uma resolução do Conselho Nacional de Educação, podem fazer uma
formação pedagógica especial. Tudo isso está a merecer um novo
seminário para tratar especificamente desse assunto.

O Sr. Presidente (Deputado Gilmar Machado) - Concederei a réplica
de 1 minuto, conforme as normas do seminário, a fim de que depois
tenhamos condições de prosseguir com os debates. Todas as pessoas que
fazem oralmente suas perguntas têm direito a mais 1 minuto para fazer
suas considerações. Agradecemos pela observação do tempo.

A Sra. Maria lida de Carvalho - Aliás, pela manhã, não me foi
concedida a réplica. Gostaria de agradecer a fala da Pro? Vera, e repartir,
desde Minas Gerais, interior, remetendo-me à minha origem do meio rural,
até o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação, na
sobriedade do professor que hoje esteve conosco, pela manhã,
observando que temos alguns modismos e alguns discursos que
ultrapassam a verdade. O colegiado, por exemplo, para mim, não é de
1991, pois ele tem uma história que inclui gestões anteriores a 1991.
Temos de redimensionar o compromisso da escola normal. Estou falando
como supervisora de escola normal, que, a continuar sendo tratada com
tanto descaso, estará fadada ao fracasso. Muito obrigada.

o Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Darci Silveira Celani, da Secretaria
Municipal de Educação. A pergunta, dirigida ao Sr. João Batista de
Oliveira, é a seguinte: "No art. 33, que diz respeito ao ensino religioso,
pairam dúvidas. Poderia nos esclarecer?"
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Com a palavra, o Sr. João Batista de Oliveira, que tem 3 minutos para
sua resposta.

O Sr. João Batista de Oliveira - Esclarecer eu não posso, mas creio
que posso confundir mais. Qualquer resposta à questão do ensino
religioso deve remontar pelo menos a dois mil e tantos anos, quando se
pensa o que é educação, o que é educar. Um bom ponto de partida é a
concepção platônica do que é educação, do que é cultura, do que é
"paidagogia", de onde vem a palavra pedagogia, ou seja, essa
conformação do indivíduo a um determinado sistema de valores e normas
que é compartilhado por uma determinada cultura, por uma determinada
comunidade.

Saltando mil anos na história - e tenho de falar tudo isso em 3 minutos -
de Pombal a Passarinho, passando pelos jesuítas, em cuja época a
educação pública e a educação religiosa eram a mesma coisa, ou seja, a
educação pública no Brasil era a educação ministrada pelas escolas
religiosas, que correspondiam à cultura religiosa predominante entre os
brancos.

Com o Iluminismo, isto é, com Descartes e depois com o nosso Pombal,
temos a ruptura, a secularização da sociedade. Logo após, Nietzsche dá o
atestado de morte, "Deus é morto". Assim, inauguram uma nova época na
sociedade. Quanto à educação, isso reflete no positivismo, no
cientificismo, começando a regular, a predominar na conformação desses
currículos, que antes tinham uma outra orientação, uma outra natureza.
Ficamos com a forma e perdemos o conteúdo.

Essa questão é permanente. A Reforma Capanema girou em tomo
disso, quando houve, em 1937, a briga entre Capanema e Tristão de
Ataide. A LDB, de Carlos Lacerda, não teve outro tema central que não a
questão do sistema público e privado, sendo que privado, na época, era
eminentemente um sistema religioso. No art. 33 temos o resto dessa
briga, que deixa de enfrentar a questão maior: para que a educação? A
educação é meramente uma instrução? A educação é algo que compete
ao Estado fazer, regular e determinar, de forma anti-séptica, inodora,
incolor, em nome de outros valores sociais, cívicos, etc.? Se a
comunidade não tiver condições de responder a essa questão, nunca
chegará à questão do ensino confessional, do ensino religioso, da
cosmovisão que cada comunidade quer dar a seus filhos, a seus
educandos. O resto é mera questão de corporativismo de quem paga ou
deixa de pagar o professor de ensino religioso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Pergunta formulada pelo Sr. Alberto Andrade Silva,
do Conselho Municipal de Educação de Contagem, ao Prof. Ulysses de
Oliveira Panisset: "Na nova Lei de Diretrizes e Bases a flexibilidade, a
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autonomia e a liberdade dos municípios quanto ao ensino infantil e, mais
ainda, a opção de manter ou não os Conselhos de Educação não estariam
possibilitando o aumento do número de escolas, cuja maioria, na
realidade, não passa de depósito de crianças?'

O Sr. Ulysses de Oliveira Panisset - Entendo que essa expressão final
- "escolas que não passam de depósitos de crianças" - se refere
exatamente à educação infantil. Acho que atualmente a inexistência de
qualquer norma a respeito é que tem levado muita gente a alugar uma
casa, contratar meia dúzia de babás e transformar casas em depósitos de
crianças. No momento em que uma Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional estabelece que a educação infantil integra a educação
básica e que, portanto, aqueles que se dedicam a esse tipo de atividade
precisam observar certas condições que os credenciem a ministrar
educação infantil, a lei está, nesse aspecto, justamente inovando no
sentido de, progressivamente, acabar com os depósitos de crianças.

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Rosa Emilia de Araújo Mendes,
Presidente da OMEP - Federação de Minas Gerais, para o Prof. Leão: "A
legislação complementar abre a perspectiva da melhor interpretação,
aquela que aponte sempre no sentido de favorecer a criança, o aluno, a
educação de qualidade e a valorização do professor, rompendo a tradição
de ser mais controladora do que a lei. A educação infantil, claramente
incluída no texto da lei como primeira etapa da educação básica formal,
não pode mais ser relegada a planos secundários. Não se pode mais
entender a educação básica só a partir da segunda etapa, a chamada
fundamental. Que caminhos a regulamentação nos aponta para que a
educação infantil incorpore, na prática, o que a legislação prescreve?"

O Sr. José Leão Marinho Falcão Filho - Minha eminente colega Rosa
Emília, batalhadora pela educação infantil pré-escolar há muitos anos, sua
satisfação deve ter sido grande ao ver contemplado na lei o resultado da
sua luta há tantos anos. As Secretarias da Educação, através de um
artifício financeiro e usufruindo de uma lacuna na legislação, sempre
ignoraram a educação infantil. Entenderam a expressão "ensino
fundamental", o 1 0 grau, como se a criança tivesse nascido aos 7 anos. Aí
ficamos discutindo razões sobre a evasão e a repetência, ignorando uma
das principais razões, que é a ausência dessa preparação anterior. Essa
lei avançou nisso. Essa lei mandou um recado para todo o sistema
educacional. A criança não nasce aos 7 anos. Uma das razões dos
problemas nas primeiras séries do 1 0 grau ou do ensino fundamental
sempre foi a falta de preparo anterior, privilégio que os filhos das famílias
de classe média e média-alta sempre tiveram, enquanto certos discursos
alienados e alienadores impediam que os govemos estaduais e municipais
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assumissem o compromisso com a criança de forma integral, e não como
uma farsa de assumir só a partir dos 7 anos. Essa lei foi muito sábia e
espero que nenhum governo estadual ou municipal, com um discurso
alienado, venha impedir que o Governo cuide da educação infantil como
algo que antecede o que não vou chamar de ensino fundamental, mas
como uma primeira parte da educação fundamental, apelidada de ensino
fundamental. A educação tem que começar como essa lei ensina, a partir
dos primeiros anos, como acontece com as crianças filhas das famílias
abastadas do Brasil. Todos passam por uma educação infantil. Só o nosso
aluno de escola pública, os filhos da classe trabalhadora pobre, que, por
manipulações financeiras e políticas, não recebem esse direito e
privilégio.

Rosa, você me pergunta que caminhos tomar..., mas é o contrário, eu é
que pergunto às pessoas comprometidas com a educação infantil, como
você e tantos colegas aqui presentes, corno membro do Conselho
Estadual, que caminhos vocês nos apontarão. E para isso este encontro e
os encontros regionais. Devolvo a você a pergunta e peço a todos que nos
digam como devemos fazer em relação à educação infantil. Obrigado.

O Sr. Presidente - Pergunta de Liliane, do DIEESE, para a Profa.
Glaura: "A programação da discussão LDB-Minas Gerais tem como
objetivo colher normas complementares apenas. Como é possível fazer a
discussão sem se levantarem os princípios ainda em elaboração, como
plano de carreira, elaboração do magistério, sistema?"

A Sra. Glaura Vasques de Miranda - É claro que essas questões estão
realmente articuladas. Acho difícil, sim, pensar no sistema sem pensar na
valorização do professor, na carreira, enfim, em outras questões que estão
sendo, neste momento, também tratadas.

Quando estabelecemos os objetivos deste encontro, pretendíamos ouvir
a população sobre a LDB, mas acho que associados à própria LDB estão
todos esses aspectos. Acho que é possível receber sugestões sobre esses
outros assuntos que estão na pauta de discussão no Pais,, neste momento.
Considero fundamental que todas essas questões apareçam na nossa
discussão porque todos esses aspectos compõem o que pensamos que
deve constituir as normas gerais desse sistema mineiro de educação.

Na verdade, o nosso objetivo, num primeiro momento, é socializar a
elaboração das normas complementares. Espero também que, a partir
dessa socialização, estejamos criando uma nova forma de ação, que
sempre valorize a participação, e que o Conselho, daqui para frente, atue
ouvindo as diferentes comunidades, as instituições escolares, para
permanentemente estabelecer as regras do sistema. E não é só agora.

Muitos outros momentos deverão ser criados pela participação coletiva
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da comunidade educacional no Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Pergunta de Odel Terezinha O. Maciel, da 22a
Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, para o Prof. José
Leão Marinho Falcão Filho: "Os professores do ensino médio têm uma
grande preocupação em preparar os alunos para o vestibular, relegando,
às vezes, a segundo plano o preparo para o exercício da cidadania. O
caráter de terrninalidade de educação básica conferido ao ensino médio
muda essa perspectiva?"

O Sr. José Leão Marinho Falcão Filho - Minha prezada colega
Terezinha, de Montes Claros. Lida apressadamente a Seção IV, sobre o
ensino médio, provavelmente vamos concluir que pouca coisa nessa
seção inova. Mas se olharmos atenciosamente para os § 2 0 e 40 do art.
36, quando se trata do currículo há uma resposta à sua pergunta sobre
essa problemática entre vestibular, formação geral e profissionalização.

Olhe o que diz o § 20: O ensino médio, atendida a formação geral do
educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas".

§ 40: "A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a
habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional". Esses dois parágrafos
objetivam resolver o problema que você levanta, que existe no hemisfério
ocidental há mais de 100 anos. Quanto ao Brasil, na metade do século
passado, o Imperador mandou uma comissão à PrÚssia estudar as escolas
técnicas lá existentes, numa tentativa de resolver essa questão.

O compromisso exclusivo com os conteúdos historicamente
acumulados, que acabaram me ensinando a expressão "ensino
secundário", estava por trás da Lei n° 4.024, que fracassou exatamente
por causa disso: descuidou-se da formação do cidadão, a qual
compreende não somente o domínio desses conhecimentos
historicamente acumulados, mas que exige um domínio de um
instrumental que lhes permita exercer uma função imediata no mercado
de trabalho.

A tentativa de resolver essa questão vem com a Lei n° 5.692, que, como
a anterior, também fracassou, porque entendia justamente o contrário do
que dizia a Lei n° 4.024, ou seja, que só era cidadão quem tivesse uma
formação profissional. Portanto, tinha que fracassar por essa mesma
razão: foi dicotômica. A formação implica no domínio dos dois
instrumentais: o básico, transmitido pelos conteúdos historicamente
acumulados, e, por outro, a parte profissional que permite ao indivíduo
exercer uma atividade produtiva, principalmente num pais como o nosso e
num momento como este, em que o desemprego é tão alarmante.
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Essa lei, com esses dois parágrafos, diz, dentro daqueles princípios: O
ensino médio, atendida a formação geral do educando, - olha lá os
conteúdos historicamente acumulados - "poderá prepará-lo para uma
profissão técnica". Aqui, não se vê mais aquele autoritarismo da Lei no
5.692 nem tampouco aquele autoritarismo da Lei n° 4.024. Pelo contrário,
vem dizer que uma escola, conforme a sua comunidade, poderá ir por um
caminho ou por outro. Para mim, esses dois parágrafos são o que há de
mais importante nesta seção do ensino médio. Volto a dizer, não há a
obrigatoriedade de uma linha nem de outra; nem a linha que só prepara o
indivíduo para fazer vestibular nem a linha que prepara o indivíduo -
usando a expressão de um jovem da Escola Técnica do CEFET, hoje,
pela manhã - "só para apertar parafuso".

Portanto, a formação do cidadão compreende as duas vertentes: não
somente o domínio dos conteúdos historicametne acumulados, mas
prepará-lo para desenvolver urna atividade no campo de trabalho imediato
a ele, que já está se preparando para sair da adolescência.

Então, minha colega de Montes Claros, chamo-lhe a atenção para esses
dois artigos da lei, que impedem as distorções que as leis anteriores
apresentaram e apontam um caminho para resolver essa questão que
você, em tão boa hora, colocou para nós.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Prof a . Vera.
A Sra. Vem Lúcia Alves de Brito - Queria fazer uma pergunta ao Prof.

Leão, que está fazendo essa afirmação, no sentido de analisar uma outra
questão do ensino médio.

São revogadas pela nova LDB todas as legislações anteriores, o que
significa que as habilitações que constavam no ensino médio estão
revogadas, a não ser o curso normal. Então, isso vai depender de uma
regulamentação do Conselho Estadual de Educação, que deve levar em
consideração a nova lei de ensino profissional, elaborada na Câmara e
com o projeto já enviado pelo MEC. Segundo essa nova legislação, o
ensino profissional fica completamente paralelo ao ensino médio, tendo
este apenas uma função formativa geral.

Essa interpretação que estou dando, no seu ponto de vista, é uma
interpretação correta, Prof. Leão?

O Sr. José Leão Marinho Falcão Filho - Estou de acordo com a sua
interpretação, primeiro porque ela está dentro do espírito e do texto
desses dois parágrafos. Haverá uma outra opção que poderá correr
paralelamente, como a senhora disse com muita precisão, dentro do
espírito do projeto do Ministério da Educação. Isso fica bem claro. Mas
essa lei diz que as instituições educacionais, por exemplo, poderão optar
por uma dessas três hipóteses. 0 que ela chama de ensino médio? Estou
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interpretando, acima de tudo, o que está por trás do texto e aquilo que diz
respeito aos conteúdos historicamente acumulados. Mas ela diz também
que poderá preparar para o exercício de profissões técnicas. Ela não fala
em habilitação profissional. Então, ela é uma tentativa de conciliação
daquelas duas vertentes a que eu fiz referência, que são necessárias à
formação do cidadão. E é uma mensagem para todos nós, de que a
formação do cidadão compreende as duas vertentes e não somente uma,
como as duas leis anteriores pretendiam.

O Sr. Presidente - Prof. Adílson Figueiredo, da Secretaria de Educação
de Paraopeba, que formulará pergunta oral aos Profs. João Batista e
Ulysses Panisset.

O Sr. Adílson Figueiredo - A primeira pergunta faço ao ilustre Prof.
João Batista, com base no art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Ela diz, no seu "caput" , que os sistemas de ensino
promoverão a valorização dos profissionais da educação assegurando-
lhes, inclusive nos termos dos estatutos e planos de carreira do magistério
público, uma série de quesitos definidos em seus incisos. Depois,
podemos passar para o art. 90 da Lei n° 9.424, que diz assim: 'Os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, no prazo de seis
meses a partir da vigência desta lei, dispor de novo plano de carreira e
remuneração do magistério, de modo a assegurar o que garante a leio.
Esse prazo se extingue no dia 30 de junho. Mas vemos aqui, no inciso II
do art. 10: "Os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão
comprovar: II- apresentação de plano de carreira, remuneração do
magistério, de acordo com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional
de Educação, no prazo referido no artigo anterior". Sabemos que o
Conselho já se pronunciou, inclusive, por unanimidade, no parecer do
Prof. João Monlevade, mas, até a última informação que temos, isso
ainda não foi referendado pelo Sr. Ministro.

A pergunta ao Prof. João Batista é a seguinte: como ficam os Estados e
os municípios com essa situação? Eles têm cumprido essa determinação
legal, e o prazo se extingue em 30 de junho. Vamos cumprir ou vamos
aguardar? O que fazer?

Outra pergunta, desta feita ao Prof. Panisset, é a seguinte: gostaria que
ele lesse, assim como os demais debatedores dessa Mesa, o art. 69 da Lei
de Diretrizes e Bases, com mais atenção ao 5 0 e a seus incisos, assim
como ao § 60 do art. 69 da LDB, que vem sob o título de Recursos
Financeiros.

Finalizando, gostaria de sugerir ao ilustre Presidente da Comissão de
Educação da Assembléia Legislativa, Deputado José Maria Barros, que
discutíssemos, em primeiro, segundo, terceiro e quarto momentos até a
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Lei n° 9.424, que institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Creio que uma das
partes fundamentais da LDB, no que tange ao ensino fundamental, está
vinculada à lei do fundo e, basicamente, à definição de custo aluno-ano.
Acho que essa é a grande chave de toda essa discussão, um dos pontos-
chave de toda essa discussão. E o custo aluno-ano proposto para Minas
Gerais, a partir de 1998. Ele vai dizer se nós teremos uma educação
fundamental de qualidade ou um retrocesso.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. João Batista de Oliveira.
• Sr. João Batista de Oliveira - Eu falei, no início, que era a pessoa

inadequada para comentar a lei, V. Exa. não acreditou, mas vamos lá. A
questão é importante, independentemente da lei. Entendo a questão de
dois modos: você usa a palavra prudência, e ela é muito oportuna. Acho
que seria imprudente fazer algo tão importante em tão curto prazo de
tempo. A sua pergunta sobre prudência é essa. A outra questão de
prudência, não me consta - mas não sou especialista na questão legal -
que há alguma implicação negativa se isso não for feito até o fim do ano.
Acredito que, a partir de janeiro do próximo ano, poderia haver uma
intervenção no município, se algum não cumpriu a lei, mas, aí, haveria
intervenção em 5 mil municípios, o que é pouco prático. Mas, cumprindo
ou não o plano de carreira, o fundo começa a operar a partir de 1 0 de
janeiro do ano que vem. A idéia inicial é de que o fundo começaria este
ano e teria um prazo de 6 meses depois desse início, mas, como neste
ano ele não foi implementado, passou o tempo. Obviamente a sua
pergunta já vem com muito da resposta. A viabilização dessa lei passa por
duas questões: uma é a lei que regulamenta o fundo e que permite uma
redistribuição mais igualitária - não diria equânime - de recursos entre os
alunos. Ela não é equânime, porque há recursos adicionais de alguns

a municípios, os quais vão manter diferenças entre os recursos que cada
município pode aportar à educação. Mas ela é igualitária no sentido de
que permite um mínimo igual para todos, baseado nessa distribuição de

g	recursos. E ela prevê que "um X" desses recursos será para pagamento do
magistério, de professores da ativa.

A outra questão é prática. Não adianta fazer lei que não dá para cumprir.
O Prefeito, sobretudo, é uma pessoa que tem de viver com o seu
orçamento, o qual, muitas vezes, é pouco maior do que um orçamento
doméstico. Então, fazer uma lei, de um lado municipal, que não vai ser

j cumprida e que vai ter uma incidénca enorme sobre os inativos, prejudica
mais do que resolve a situação. De outro lado, se o Estado faz um plano
de carreira que não leva em conta a tendência inexorável de
municipalização, ele pode inviabilizar - por fazer um plano inaplicável - o
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próprio processo de municipalização.

O que notamos - por acaso terminei de fazer um estudo sobre o salário
de professores para o Conselho de Secretários Estaduais de Educação -
CONSEE, é que no Brasil existe um novo patamar para discussão. De
modo geral, o que se tem, e que é o lado positivo, é uma correlação muito
forte, muito afta, entre o salário de professor e o de pessoas com níveis de
escolaridade equivalente, o que é muito positivo, é uma vitória. A questão,
agora, é adicional: é o quanto a mais do que os iguais o professor deve
ganhar, em função da sua importante missão na sociedade.

A outra observação desse estudo é que, nas políticas públicas
brasileiras, de remuneração e carreira, as carreiras têm muito mais
distorção do que a remuneração. Vou dar alguns exemplos: hoje, um
professor, tipicamente, ganha mais depois que está aposentado do que
quando trabalhava. Então, deve ter algo errado. Uma pessoa que trabalha
no setor produtivo, em geral, quando tem uma carreira, a sua
possibilidade de ter aumentos salariais é de 6%, em média, ao ano, entre
o inicio e o fim da carreira; o professor é de um para dois. E esse um para
dois é independente de qualquer esforço, porque é por tempo de serviço.
Então, há uma série de distorções nos mecanismos da carreira que, esta
sim, seria uma oportunidade muito importante de se repensar isso.
Obviamente, em um mês ou dois, no açodamento, qualquer coisa que for
feita possivelmente será inviável ou inaplicável.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Panisset.
O Sr. Ulysses de Oliveira Panisset - A minha parte referiu-se à leitura

que eu faria do art. 69, principalmente do § 50 , se entendi bem. Mas,
antes, gostaria de fazer uma pequena referência à questão do parecer do
Conselho João Monlevade. Na verdade, cumprindo a determinação da Lei
no 9.424, o Conselho Nacional de Educação se pronunciou estabelecendo
as diretrizes para a remuneração do magistério. Só que, de conformidade
com a Lei n° 9.131, que criou o Conselho Nacional de Educação, essa
matéria depende de homologação do Ministro da Educação.

O Sr. João Batista de Oliveira - Essa matéria depende de
homologação do Ministro da Educação. O parecer foi encaminhado ao
Ministro Paulo Renato, que recebeu, por parte do CONSEDE - Conselho
Nacional de Secretários de Educação -, alguns questionamentos,
principalmente com relação à fixação do piso salarial e sob o fundamento
de que o art. 67 da lei, inciso III, que diz: "os sistemas de ensino
promoverão ... piso salarial". Então, nesse aspecto, a diretriz estabelecida
pelo Conselho Nacional de Educação teria invadido competência expressa
dos sistemas. E há um questionamento porque, na verdade, a
Constituição estabelece que é dever da União fixar piso salarial
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profissional. E o que o parecer do Conselheiro João Monlevade estabelece
é que o piso deverá ser fixado pelo Congresso Nacional porque,
obviamente, quem fixa piso é o Congresso Nacional. A matéria foi
restituída ao Conselho Nacional de Educação com uma exposição do
Ministro e um pedido de reexame da matéria à luz das ponderações do
CONSEDE. E eu estou entendendo que essa matéria será examinada na
próxima reunião, no início de maio. E esse o esclarecimento que presto
quanto a essa matéria.

Com relação à leitura do art. 69, § 5°, a minha leitura é a que está
escrita aqui. Ela não dá margem a dúvida. O repasse dos valores referidos
no artigo do caixa da União, Estados e municípios deve ser feito de dez
em dez dias à respectiva administração da educação. E conclui dizendo
que o atraso na liberação está sujeito à correção monetária e à
responsabilidade civil e criminal das autoridades competentes. Aí vem a
minha leitura. Entendo que a lei está ainda numa fase de compreensão.
Entendo, também, que a administração fazendária, tanto do Estado
quanto da União, terão que se ajustar a essa norma, que é realmente
drástica, mas que para a educação é transcendental. Não acredito que, da
noite para o dia, a partir da vigência da lei, a administração fazendária
possa cumprir isso de imediato. Eles devem estar se ajustando. Ou se
modifica a LDB ou se se ajusta a ela. Espero que eles se ajustem à norma
estabelecida na LDB para que num prazo satisfatoriamente curto os
recursos para a educação estejam sendo repassados aos órgãos
administradores da educação de dez em dez dias.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Prof. Adílson que levará
sua sugestão de uma discussão mais ampla sobre a Lei do Fundo, a Lei n°
9.424, de 1996, à Comissão de Educação, na sua próxima reunião
ordinária; se aprovada, levaremos a efeito esse debate.

Pergunta de Rosemeire, da Prefeitura de Belo Horizonte: "Adotando o
projeto político-pedagógico da Escola Plural, repensamos a avaliação não
apenas periódica e ameaçadora mas contínua e pessoal. A União,
tomando para si a avaliação na nova LDB, não entraria em confronto com
a flexibilidade que o novo momento educacional pede?.

O Sr. João Batista de Oliveira - Não conheço os detalhes da Escola
Plural, mas, na minha opinião, acho que a avaliação externa é a única
coisa que dá legitimidade e condição de autonomia à escola. Se a escola
quiser se auto-avaliar, terá que ser policiada de outra forma. Mas, se ela
quiser ter liberdade, terá que expor o seu produto, como qualquer outro
produto que se faz. E uma avaliação externa. Sou absolutamente adepto
dela, há muitos anos. É uma das funções mais importantes. Não
precisaríamos de outra se tivéssemos uma boa avaliação. Todas as
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escolas poderiam fazer o que quisessem, e a sociedade saberia o produto
daquilo.

A questão importante no entanto é: que avaliação é essa e o que
avaliar? Porque avaliar é que vai, em última instância, sinalizar aquilo que
se espera da educação. Ai temos duas questões fundamentais, ao
respondermos se essa avaliação tem dentes ou se é banguela. Se ela tem
dentes, tem conseqüências, aquilo que ela sinaliza repercute no currículo.
Por exemplo, o vestibular mostra claramente para as escolas que
preparam alunos para a universidade o que elas têm de ensinar. Há
pessoas que consideram que isso não é formação de cidadania, como já
foi abordado. Se a avaliação não tem dentes, não leva a nada, então não
vai servir para nada.

Uma avaliação pública e externa não deve ser feita pelo governo. Tem
de ser feita por organismos especializados em avaliação, mas calibrada
pelo governo. Isso é fundamental. Deve haver várias formas diferentes de
avaliação, diversos conteúdos e objetivos. É essa, considero eu, a única
forma de se dar autonomia total às instituições, para que elas possam
mostrar o que fazem, dentro da sua opção político-pedagógica.

O Sr. Presidente (Deputado José Maria Barros) A Sra. Lourdes, do
SIND-UTE, formulará pergunta oral ao Prof. João Batista de Oliveira.

A Sra. Lourdes - Primeiramente, queria dizer que gostaria que o João
Batista dos Mares Guia estivesse presente também, para ouvirmos a
resposta dele e a sua. Já que ele não está, quero ouvir a sua, apenas.

Um dos princípios e fins da educação nacional é a valorização do
profissional da educação escolar. O Governo de Minas vem dizendo aos
quatro ventos que Minas aponta o caminho da educação. O que você
acha que o Governo de Minas tem feito e fará nesse sentido, visto que há
1 ano e 6 meses nós, da educação, não temos aumento salarial?

A outra pergunta é a seguinte: como o Conselho Estadual de Educação
vê o programa proposto pelo Governo mineiro à luz da demanda, porque
já está se esgotando o prazo da LDB e do fundão, de acordo com o que foi
colocado no III Congresso de Secretários de Educação, já que a proposta
é dialogar com a sociedade? Como você acha que o Governo mineiro vê
isso?

O Sr. João Batista de Oliveira - Vê o quê? Não entendi.
A Sra. Lourdes - Como o Conselho Estadual de Educação vê o

programa, proposto pelo Governo, que se inicia hoje com este debate, em
relação à demanda que já está se esgotando, em junho? Como o
Conselho Estadual de Educação vê isso, qual a opinião de vocês?

O Sr. João Batista de Oliveira - A primeira pergunta é comigo; a
segunda, não.
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O que eu acho de Minas Gerais. Sou muito suspeito para falar, por

várias razões. Minas Gerais tem feito realmente trabalhos importantes
com o objetivo de equacionar os problemas da educação. Há urna
diferença entre equacionar e resolver. Estamos longe de resolver nossos
problemas com a educação, mas estamos encontrando as equações,
estamos sinalizando com as coisas importantes. A professora reiterou aqui
que há coisas que até antecedem ao ano de 1991, portanto, do Governo
que é continuado na atual gestão, o que tem mostrado essa força, essa
tradição importante do Estado em tentar acertar na área de educação.

O que eu considero acerto? Eu considero acerto tudo aquilo que vai na
direção da escola, tudo aquilo que reforça a função e a responsabilidade
do Diretor, tudo que reforça a atuação do Diretor com o apoio da
comunidade e de seus conselhos, aquilo que reforça a escola dotando-a
de recursos que, esperamos, sejam cada vez maiores, para que ela
mesma possa gerir as questões básicas de seu plano, de seus livros
didáticos, de seus materiais escolares. O que reforça a escola - já disse na
resposta à questão anterior - é uma avaliação externa, que calibre essa
escola e dê a ela liberdade de fazer o que ela acha que deve fazer, da
forma que quiser fazer, mas respondendo à sociedade por aquilo que faz.
Tudo isso reforça a escola.

Na área de magistério, reportando-me ao estudo que terminei de fazer,
Minas está na média nacional, com referência ao quanto ela paga a seus
professores em relação aos outros Estados. Não está pior nem melhor que
ninguém. E muito difícil falar nessa questão sem parâmetros de
comparação: ganha mal ou bem em relação a quem, a que tempo. Se o
professor não ganha mais - e eu lamento por isso -, outros também não
ganharão mais. Não há uma perseguição explicita e direta do Estado
contra os professores; é uma questão geral da sociedade, do setor
privado, do setor público. Não sei se há tendências de melhoria em curto
prazo. Há uma melhoria histórica que, até há um ano e meio, foi
acentuada e depois parou para professor, parou para todo mundo.

O que vejo, e nesse estudo fica muito claro, é que existem bolsões de
E recursos que podem ser mobzados e que permitiriam um grande avanço

na remuneração do professor. O Fundo de Valorização do Magistério é um
deles, quer dizer, ele cria uma nova regra, uma nova possibilidade, conige
todos os salários muito baixos, o que é muito importante, sobretudo em
municípios, e permite uma atualização a partir de um patamar mínimo.
Essa é uma fonte importante que vai começar. A equação está montada,
agora temos que preenchê-la com os números que vão permitir que essa

a	coisa ande.
Há uma série de recursos que a sociedade brasileira ainda não
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conseguiu fazer serem cumpridos na Constituição, que eram 50% e hoje
são 30% dos 18% de constitucionais da famosa Lei Senador João Calmon,
que o Governo Federal nunca se deu ao trabalho de cumprir, que o
parlamento nunca se deu ao trabalho de fazer cumprir e que o Tribunal de
Contas faz de conta que é cumprido. Há um bilhão e tanto de recursos
anuais que o Governo Federal deixa de alocar ao V grau, e ninguém se
incomoda com isso.

Você tem a própria fixação do valor no fundo que o Governo, há um ano
e meio, fixou em R$300,00. Hoje a média nacional já é muito acima disso.
Ai você tem uma fonte de questionamento da alocação em termos de
recursos do Governo Federal. Por que ele dá tanto para outros níveis de
ensino, para o superior, em particular, e tão pouco para o ensino privado e
para o sistema de ensino fundamental?

Esta é uma linha: mais recursos. Quanto aos Estados, adio difícil os
Estados terem mais recursos, O Estado de Minas Gerais é o que mais
aloca recursos públicos para a educação, quase 40% das receitas de
impostos. A lei obriga 25%. Há Estados que aplicam até menos do que
obriga a lei. É muito difícil pensar que um Estado consiga aplicar muito
mais do que isso ou consiga continuar mantendo esse percentual, dadas
as outras prioridades da sociedade - saúde, transporte, segurança, etc.
Você pode pensar em aumentar impostos, aumentar arrecadação, e aí
depende muito mais de fatores macroeconômicos, que escapam ao
controle do Estado.

Depois você tem todo um poço de possibilidades, onde está a questão
da eficiência, quer dizer, como você aloca recursos dentro do setor
educacional. A relação professor-aluno em Minas Gerais já é bastante
satisfatória, muito próxima da diretriz nacional de 1 para 25, em média, no
primário, e de 1 para 30 da 53 série em diante. Em alguns Estados essa
vantagem é maior, quer dizer, há mais ineficiência, portanto mais chance
de corrigir. Quando você rebalancear os alunos entre Estado e municípios,
vai ter uma folga de recursos que permitirá certamente algum alívio que
pode ser canalizado para salário de professores.

Outra questão maior é a do fluxo escolar. No Brasil, em geral, temos
60% das crianças com 2 ou mais anos de atraso na escolaridade e, em
Minas, a porcentagem é de 20% a 25%. Isso significa o seguinte: a cada
ano estamos jogando fora 25% do dinheiro, sem falar que estamos
jogando fora a auto-estima do aluno, o que é muito mais grave. Quer
dizer, corrigida a questão do fluxo escolar, adequadamente, temos um
poço de 20% a 25% de recursos a mais, grande parte dos quais podem e
devem ser usados para a melhoria não só dos salários, mas das condições
de trabalho do professor, de recursos na escola, etc. Há outras medidas de
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administração que eu imagino que a municipalização poderá vir a facilitar,
quer dizer, na medida em que você desmonta uma máquina burocrática
grande, custosa e centralizada, você pode novamente gerar mais
recursos, recursos mais próximos da escota e que podem chegar para
melhorar a situação dos professores. Então acho que a equação está
montada. Essas coisas são difíceis, às vezes controversas, mas a
perspectiva, comparada com outras ocupações, vejo que é bastante
positiva. Não estou dizendo que é satisfatória, que os salários estão bons,
mas acho que a equação e as políticas estão marchando na direção
correta. Certamente serão necessários ajustes, modificações no plano de
carreira, mas eu veria com muito mais otimismo do que pessimismo a
marcha, em particular deste Estado com relação a outros, em direção da
melhoria dessa condição. A questão do Conselho fica com nosso
conselheiro.

O Sr. Ulysses de Oliveira Panisset - A pergunta que o ilustre
representante do SIND-UTE faz é como o Conselho vê essa situação e
essa política com relação à remuneração dos professores. Eu costumo
dizer que presido o Conselho mas não falo pelo Conselho quando as
decisões são do colegiado. Mas o que posso dizer é que faz parte de
óbvias preocupações de todos os membros do Conselho o fato de que a
melhoria da qualidade de ensino, portanto da atuação do professor na sala
de aula, passa por uma série de aspectos de qualificação, de treinamento,
de retreinamento, mas também, obviamente, por uma remuneração
adequada dos professores. Embora a remuneração, por si só, não faça
melhorar a qualidade do ensino, a má remuneração contribui para que
essa qualidade não progrida. Estou convencido de que, sem a descoberta
de novas formas de financiamento da educação para melhorar a
remuneração dos professores, demoraremos mais tempo para chegar aos
níveis de qualidade que pretendemos. Para alguns Estados, a criação do
Fundo vai melhorar sensivelmente a remuneração dos professores. Por
incrível que pareça, alguns Estados do Brasil pagam menos de R$30,00
por mês a um professor. Para esses Estados vai melhorar. No caso de
Minas, não creio muito que o Fundo possa trazer grandes benefícios, pelo
menos aos municípios maiores.

A minha leitura é esta: acho que, realmente, ainda remuneramos os
professores muito aquém de suas necessidades; sua remuneração não
pode sequer ser considerada condigna. E uma área que envolve recursos
financeiros, que não são a minha especialidade. Apenas constato, como
cidadão, principalmente, que é preciso remunerar melhor os professores.

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Nilcéa de Menezes, do SESI,
unidade de Juiz de Fora, para a Profa. Vera Lúcia Alves de Brito: "Uma
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das limitações para a aplicação da Lei n° 5.692, de 1971, foi a falta de
condições físicas das escolas públicas, e mesmo das particulares, para
implementarem a formação profissional. Como será resolvida essa
questão, em curto ou médio prazo, com a nova LDBr.

A Sra. Vera Lúcia Alves de Brito - O que estou apontando é que as
tendências em relação à lei do ensino profissional são no sentido de que
ele seja paralelo aos cursos regulares. Se uma instituição mantiver cursos
profissionais - pode ser uma instituição de ensino ou uma outra instituição
qualquer, por exemplo, SENAI, SESI, etc. -, dará aos alunos cursos
modulares - o que é a proposta do projeto de lei - bastante específicos
para formação imediata para o mercado de trabalho. Esses cursos, se
forem de nível médio e formarem técnicos, serão bastante ligados a uma
determinada profissão e poderão ser feitos em unidades diferentes. Cada
um dos módulos poderá ser feito num estabelecimento, e o que oferecer o
último módulo concederá o diploma técnico. É uma proposta muito
diferente do esquema que temos hoje. Na minha interpretação, a não ser
que o Conselho Estadual de Educação mantenha as atuais habilitações de
escolas de contabilidade, nível normal e outras, elas serão provavelmente
extintas, em razão desse novo esquema de profissionalização.

Esse é um assunto que ainda está dependendo da aprovação desse
projeto de lei, que já passou pela Câmara, mas que foi retirado, porque
sofreu uma rejeição muito grande, principalmente dos CEFET5, que
perderiam sua função de formar técnicos e teriam que optar pela
formação de nível médio ou pelos cursos profissionalizantes. Esse projeto
ainda está sofrendo reformulação para ser reapresentado. Vamos ficar
atentos às novas normas sobre o assunto, e esse debate, provavelmente,
vai dar seqüência à discussão sobre o ensino médio. Parece que as
propostas da Secretaria da Educação para o ensino médio enfatizam a
formação geral, e não, os cursos técnicos profissionais. Se as escolas não
tiverem condições, mas quiserem oferecer algum curso profissional, vão
ter que se adaptar ao novo esquema do MEC. Para isso, terão recursos
extras, que nada têm a ver com as verbas da educação: são as verbas do
Banco Mundial, específicas para a formação profissional.

Neste minuto que me resta, gostaria de fazer um alerta aos
representantes dos municípios, a respeito do Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Magistério. Esse Fundo se baseia em que, hoje,
todas as Prefeituras têm que reservar 25% da receita de impostos para a
educação. O que acontece com esses municípios? Muitos deles utilizam
essas verbas indevidamente, em coisas que são apenas indiretamente
ligadas â educação. Com o novo Fundo, terão que reservar 15% desses
25% para ele, e esse valor não ficará mais nas mãos da Prefeitura, irá
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para o Fundo e voltará de acordo com o número de alunos do município.
Esse Fundo poderá ser completado pela União, se a quantia não for
suficiente para que o município tenha R$300,00 por aluno. Se não houver
esse valor, a União complementará o Fundo, mas é muito importante que,
na regulamentação deste, haja um controle da sociedade civil sobre sua
aplicação, haja conselhos apenas para controlá-lo.

Todas as cidades têm que ficar atentas a isso, para que não seja uma
regra não democrática, e seja realmente um controle feito pela população,
que tem condições de fazer isso.

O Sr. Presidente - Pergunta de Clara Maria para o Prof. Leão: "Os pré-
requisitos podem e devem ser abolidos nos projetos pedagógicos
alternativos e inovadores, quer na educação básica, quer no ensino
superior? Refiro-me a pré-requisitos conteudísticos".

O Sr. José Leão Marinho Falcão Filho - Para entendermos essa lei,
muitas vezes temos que recorrer ao livro de Química do Prof. Aluisio
Pimenta, que estudei em distantes anos. Obtemos água juntando dois
átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Se não juntarmos, não temos a
água. Essa lei é mais ou menos assim: tem uma química. Se fizermos
uma leitura de cada artigo de forma linear, não vamos descobrir os
diamantes que estão por trás dos artigos; temos que juntar.

Veja o que diz o art. 12: "Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e a de seu sistema de ensino, terão a incumbência de
elaborar e executar sua proposta pedagógica". Juntando esse artigo com o
art. 15, que diz: "Os sistemas de ensino assegurarão às unidades
escolares públicas de educação básica que os integram progressivos
graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira",
faço a seguinte leitura: pode ser a verdadeira carta de alforria para a
escola pública. A escola pública, que fica sujeita a mudanças a cada
administração, a cada govemante que chega, é estendido e garantido
aquele direito que sempre foi garantido às escolas particulares: o de
elaborarem sua própria proposta pedagógica. Pela primeira vez, uma lei
diz, claramente, em dois artigos, que uma escola pública precisa garantir
sua autonomia, e o diz num artigo aplicado a todas as escolas, mas que,
na realidade, tem o endereço da escola pública, pois a escola particular já
tem esse direito de elaborar sua proposta pedagógica. Então, esses dois
artigos podem garantir, verdadeiramente, a autonomia de cada escola
pública na elaboração de sua proposta pedagógica. Só os profissionais e a
comunidade de cada escola sabem o que cada escola precisa, dai por que
quem tem que elaborar a proposta pedagógica da escola é ela própria.

Esse preâmbulo, minha colega Clara, da Escola Superior de Música da
Universidade do Estado de Minas Gerais, é para lhe dizer que é claro que
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cada escola é que vai decidir que pré-requisitos terá e como vai incluí-los
nos projetos pedagógicos. Essa lei, muito pelo contrário, não impede,
abre, mas nos alerta para o fato de que precisamos lutar para garantir às
escolas públicas esse direito de elaborar sua proposta,
independentemente das interferências externas. Fóruns como o que
começou hoje são o momento de as escolas públicas, nos documentos
finais, dizerem claramente como a questão da autonomia deve ser
tratada, de acordo com as normas do sistema de ensino. A lei diz que tem
que ser garantida a cada escola a elaboração de sua proposta pedagógica.
E com base nisso que respondo a sua pergunta. Os pré-requisitos podem
e devem ser estabelecidos. Cada escola, com seus profissionais, e a
comunidade é que dirão quais serão esses pré-requisitos e como eles
deverão ser inseridos em seu plano pedagógico.

o Sr. Presidente - Esta Presidência declara encerrado o debate sobre o
tema "A Implantação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional" e agradece aos ilustres conferencistas, às demais autoridades e,
principalmente, aos senhores, pela maciça presença.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates
de segunda-feira, dia 28, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 698 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Às onze horas do dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e
sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Emiano Batista, Sebastião Costa, Gil Pereira e Ivair Nogueira, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüinio, declara abertos os trabalhos, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao
Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Registra-se a
presença do Deputado Raul Lima Neto. Passa-se à fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n°s 1.046196 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.114 e
1.127197, este com a Emenda n° 1 (relator. Deputado Ivair Nogueira); e o
parecer que conclui pela inconstitucional idade, pela injuridicidade e pela
ilegalidade do Projeto de Lei n°1.119/97 (relator Deputado Gil Pereira). O
Oficio n° 12197, do TRE-MG, que recebeu parecer preliminar pela
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possibilidade de se deliberar sobre pedido de licença para processar
Deputado, e o Projeto de Lei n° 1.078196, que recebeu parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade na forma do
Substitutivo n° 1, tiveram sua discussão e votação adiadas em virtude de
pedidos de vista deferidos pela Presidência. Passa-se à fase de discussão
e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
dos Projetos de Lei n°5 1.102, 1.107, 1.131, 1.133 e 1.136197, este com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Gil Pereira). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento de todos, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Gilmar

Machado.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA
PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira, Geraldo da Costa
Pereira, João Batista de Oliveira e Arnaldo Penna, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Deputado Ivair Nogueira faz a
leitura da seguinte correspondência: 1- cópia do Manifesto da Comissão
Especial de Segurança Pública do Conselho de Desenvolvimento de
Divinópolis, intitulado "A Fraternidade e os Encarcerados - Cristo Liberta
de Todas as Prisões", que - versa sobre o problema dos encarcerados da
cadeia pública de Divinópolis; 2- o Ofício/GAB n o 026197, datado de
1714197, da Diretora da P Superintendência Regional de Ensino de Belo
Horizonte, solicitando que a unidade carcerária do Bairro Palmital, em
Santa Luzia, seja interditada, uma vez que se localiza ao lado da Escola
Estadual Reny de Souza Lima, com 1.896 alunos e 70 funcionários. O
Deputado Durval Angelo, com a palavra, comenta a segunda
correspondência lida, confirmando a impropriedade da localização dessa
delegacia e cadeia junto à referida Escola. O mesmo Deputado
encaminha correspondência, enviada pela Coordenação Nacional da
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Pastoral Carcerária da CNBB e assinada por todos os coordenadores
nacionais da Pastoral Carcerária e todos os coordenadores regionais da
CNBB, na qual a Comissão recebe uma moção de aplauso pela sua
instalação. Esta correspondência é lida, também, pelo Deputado Ivair
Nogueira. A Presidência informa que a finalidade da reunião é tratar de
assuntos de interesse da Comissão e indaga se algum membro tem
proposição a ser apresentada. O Deputado Ivair Nogueira, com a palavra,
apresenta requerimentos em que pede seja encaminhado ofício ao
Secretário de Estado da Segurança Pública solicitando as seguintes
providências: 1- seja determinada a imediata interdição da carceragem do
1 0 Distrito Policial do Bairro Palmital, pertencente à 11 3 Delegacia
Seccional de Santa Luzia; 2- seja feita a transferência para penitenciárias
do Estado dos presos sentenciados que atualmente se encontram no P
Distrito Policial do Bairro Palmital, da 112 Delegacia Seccional de Santa
Luzia. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os dois
requerimentos aprovados. O Deputado Durval Angelo apresenta os
seguintes requerimentos: 1- sejam encaminhados ofícios aos Secretários
de Estado da Justiça e da Segurança Pública solicitando informações
referentes às empresas fornecedoras de alimentação dentro das entidades
prisionais de competência de cada Secretaria, especificando-se o custo da
refeição e a forma (licitação) e a vigência dos contratos; 2- seja enviado
oficio à Defensoria Pública Estadual pedindo que se esclareça se o
advogado Dimas Rodrigues Soares, OAB n° 444.474, com endereço na
Rua do Carmo, 272, sala 8, é ocupante do cargo de Defensor Público, em
exercício naquela Defensoria. Colocados em votação, cada um por sua
vez, são os dois requerimentos aprovados. O mesmo Deputado apresenta
um terceiro requerimento, em que pede seja enviado ofício ao Secretário
de Estado da Segurança Pública solicitando a relação de todos os
servidores lotados no Departamento de Operações Especiais - DEOESP -,
na Delegacia de Furtos e Roubos e na Delegacia de Tóxicos de Belo
Horizonte, com discriminação de cargos, número de MASP e CPF. O
Presidente informa que já foi aprovado na Comissão requerimento do
Deputado Ivair Nogueira com o mesmo teor. O Deputado Durval Angelo
afirma que, entre os dados solicitados pelo relator no seu requerimento,
não constam os números de MASP e de CPF e pede que o requerimento
de sua autoria seja votado como complementar ao do Deputado Ivair
Nogueira. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Durval Ângelo assume a Presidência e passa a palavra ao Deputado João
Leitê, que apresenta os seguintes requerimentos: 1- solicitando sejam
convidados a participar de reunião desta Comissão membros do Instituto
de Identificação, do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística,
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todos da Secretaria de Estadõ da Segurança Pública, com a finalidade de
subsidiar os trabalhos da Comissão; 2- seja solicitado ao Diretor do
Instituto de Criminalística, Dr. Ronaldo.Jacques Camargo Cunha, cópia do
laudo técnico de vistoria feito no dia 1014197 pelas peritas Acidália e Érica,
na sala localizada no DEOESP e denominada " Igrejinha", para análise
desta Comissão. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Deputado João Leite, ainda com a palavra,
apresenta requerimento oral, para posterior formalização, nos seguintes
termos: sejam levantadas as denúncias ouvidas pela Comissão durante a
visita feita a Nova Contagem, sobre maus-tratos, tortura, etc., com a
finalidade de se enviar documento ao Ministério Público, para abertura de
inquérito. O Deputado Durval Angelo informa que já existe um inquérito
aberto pelo Ministério Público a respeito desses problemas e sugere que o
levantamento das denúncias de tortura seja feito, não só com base na
visita da Comissão a Nova Contagem, mas também com base nas cinco
visitas já realizadas. Sugere, ainda, sejam requeridos os boletins de
ocorrência policial na Delegacia do Palmital, uma vez que as torturas se
davam mais por parte da Polícia Militar quando da prisão dos que lá se
encontram. O encaminhamento desses levantamentos deveria ser feito
não só ao Ministério Público, mas também à Polícia Militar, para
apuração, e às Secretarias de Estado da Justiça e da Segurança Pública.
O Deputado João Leite acolhe em seu requerimento as sugestões do
Deputado Durval Angelo. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
reunião extraordinária a ser realizada no dia 24 do corrente, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - Geraldo da

Costa Pereira - João Batista de Oliveira - Arnaldo Penna.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA
PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira, Geraldo da Costa
Pereira, João Batista de Oliveira e Arnaldo Penna, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes também os Deputados Adelmo Carneiro
Leão e Paulo Schettino. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
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Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Deputado Durval
Ângelo, com a palavra, apresenta questão de ordem ao Deputado João
Leite, na qual sustenta que o Presidente da Comissão não pode agir
individualmente nem se encontrar com o Chefe do Poder Executivo para
conversar ou dar informações a respeito de questões pertinentes à CPI
sem a prévia aprovação dos membros da Comissão, O Presidente informa
que a questão de ordem será respondida oportunamente. Informa, ainda,
que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. William Silvestrini, Juiz da Vara
de Execuções Criminais do Estado, que discorrerá sobre o tema
"Avaliação das Leis de Execução Penal e das Penas Alternativas", e a
Sra. Carmem Pinheiro de Carvalho, Presidente do Conselho de Política
Criminal do Estado, que falará sobre o mesmo tema. O Presidente passa
a palavra ao Sr. William Silvestrini, que faz sua exposição. O Deputado
João Leite responde à questão de ordem do Deputado Durval Angelo,
formulada no início da reunião. O Presidente afirma que não há nada que
o proíba de ter contato com o Governador, que desde o início mostrou
interesse na solução das questões que estão sendo levantadas pela
Comissão; que os Poderes, apesar de independentes, são harmônicos;
que sua preocupação é que a CPI atinja seus objetivos e tenha um fato
determinado, ou seja, as irregularidades no sistema penitenciário, para
não se perder e cair no vazio; que não é objetivo da Comissão a devassa
na vida de policiais; que, se existem policiais envolvidos, que seja feita
denúncia ao Ministério Público para apuração; que essa devassa poderia
ser tema de uma nova CPI; e que a Comissão tem que se limitar ao fato
que a determinou. O Deputado Durval Angelo considera a resposta do
Presidente insuficiente e afirma que recorrerá à Comissão de Constituição
e Justiça. A questão é comentada pelos Deputados João Batista de
Oliveira, Ivair Nogueira, Paulo Schettino e Arnaldo Penna, conforme
consta nas notas taquigráficas. Em seguida, o Deputado Durval Ângelo
formula questões ao expositor, que, após respondê-las, pede licença e se
retira da reunião. O Presidente passa a palavra à Sra. Carmem Pinheiro
de Carvalho, que faz sua explanação e encaminha à Comissão
documentação contendo a composição do Conselho de Política Criminal
do Estado e a legislação que o rege. Após a exposição, fazem perguntas à
convidada os Deputados Ivair Nogueira, Durval Angelo e João Batista de
Oliveira, conforme os registros taquigráficos. O Presidente agradece à
expositora pela participação e pelos valiosos subsídios trazidos à
Comissão e suspende a reunião por alguns minutos para que os membros
possam despedir-se da convidada. Reabertos os trabalhos, o Deputado
Durval Ângelo apresenta requerimento em que pede seja solicitada à
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Secretaria da Justiça a relação das obras e das reformas nos presídios
sob sua responsabilidade, discriminando-se as empresas vencedoras das
licitações e realizadoras das obras, o valor e a vigência dos contratos.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O mesmo Deputado
apresenta requerimento solicitando que o Governador do Estado seja
convidado a participar de visita da CPI a uma instituição prisional do
Estado. A Presidência deixa de receber o requerimento, com base no
Parecem 0 1195, da Comissão de Constituição e Justiça. O Deputado
Durval Angelo deixa registrado o seu desacordo e solicita que o seu
requerimento, mesmo não acatado pelo Presidente, conste nos autos da
Comissão. O Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento solicitando
que, no pedido dirigido à Secretaria da Segurança Pública, aprovado pela
Comissão na reunião do dia 23 do corrente, sejam solicitadas somente as
seguintes informações: nome do servidor, discriminação do cargo ocupado
e número do MASP. O Deputado Durval Angelo questiona que o
requerimento apresentado modifica um requerimento de sua autoria,
aprovado na reunião anterior. O Deputado João Leite esclarece que os
membros da Comissão, votando democraticamente, podem revogar um
requerimento por meio da maioria de seus votos. Colocado em votação, é
o requerimento do Deputado Ivair Nogueira aprovado, com o voto
contrário do Deputado Durval Ângelo. A Presidência, atendendo a
solicitação do Deputado Ivo José, apresenta requerimento no qual se pede
que sejam ouvidos na Comissão os Srs. Francisco Carlos Chico
Ferramenta Delfino, Prefeito de Ipatinga; Geraldo dos Reis Neves,
Prefeito de Ipaba; Carlos Alberto de Faria, Juiz da Comarca de Ipatinga;
Laerle Malta, Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga; Anselmo
Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Ipaba; Dom Lelis Lara, Bispo
da Diocese de Itabira, e a Irmã Paula Angheber, Coordenadora da
Pastoral Carcerária do Vale do Aço. O relator, Deputado Ivair Nogueira,
pede prazo regimental para analisar o requerimento, o qual é concedido
pelo Presidente. O Deputado Durval Ângelo encaminha à Comissão
documentação enviada pelos promotores do Ministério Público, Gilvan
Alves Franco, Cláudia Spranger e Shirley Bertão, que contém o
depoimento do preso Luiz Henrique Santos Batista. A Presidência solicita
à assessoria que anexe a documentação aos autos da CPI. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril, às 14 horas, determina a
lavràtura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo - João Batista de
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Oliveira - Miguel Martini - Geraldo da Costa Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.096/97

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em análise
propõe seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Estrela de
Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

Foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
proposição no 1 0 turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada entidade foi fundada segundo os preceitos da maçonaria:

"desenvolver o principio da fraternidade e da filantropia". Sua finalidade,
portanto, é incentivar a prática do bem, visando ao aperfeiçoamento do
ser humano.

Pelo trabalho de difusão dos bons costumes na comunidade, a entidade
faz jus ao titulo declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.069197 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1997.
Marco Régis, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 252a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE MAIO DE 1997

Presidência dos Deputados Gemido Rezende e

Simão Pedro Toledo

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei n° 1.179197 - Requerimento n o 2.126197 - Palavras do Sr.
Presidente - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gil Pereira,
João Leite, Marcos Helênio, Durval Angelo, Geraldo Nascimento e Paulo
Schettino - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): V Fase: Abertura de Inscrições -
Questões de ordem - Decisão da Presidência - Designação de Comissões:
Comissão de Representação para Acompanhar Negociações entre as
Lideranças do Funcionalismo e o Governo - Comissões Especiais para
Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 37
e 38197 e sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.321 - Questão de
ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo
Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Aulton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
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Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Gemido da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros
- Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro
Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Às 14h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

V PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a
Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.

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



c
215 1

PROJETO DE LEI No 1.179197

Dispõe sobre a Política, o Gerenciamento e o Plano Estadual de
Recursos Hídricos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - A Política, o Gerénciamento e o Plano Estadual de
Recursos Hídricos reger-se-ão pelos princípios e pelas normas
estabelecidos por esta lei.

Capítulo 1

Dos Princípios, das Diretrizes e dos Instrumentos

Art. 20 - A Política Estadual de Recursos Hídricos tem por
finalidade o desenvolvimento e o aproveitamento racional dos recursos
hídricos do Estado, devendo obedecer sempre aos seguintes princípios
básicos:

- é direito de todos o acesso aos recursos hídricos do Estado;

II - a distribuição da água no território do Estado deverá obedecer
sempre a critérios econômicos, sociais e ambientais, de forma global e
sem distinção de prevalência;

III - o planejamento e o gerenciamento da utilização dos recursos
hídricos do Estado serão sempre compatíveis com as exigências do
desenvolvimento sustentado;

IV - a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do Estado
levará sempre em conta a situação econômica e social do consumidor,
bem como o seu fim.

Parágrafo único - Para os fins de planejamento e gerenciamento
da utilização dos recursos hídricos do Estado, cada bacia hidrográfica do
seu território constitui-se unidade físico-tenitorial básica.

Art. 30 - São diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos:
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- o equilíbrio do desenvolvimento regional;

II - a maximização dos benefícios econômicos e sociais
resultantes do aproveitamento múltiplo e/ou integrado dos recursos
hídricos do seu território;

III - a proteção das suas bacias hidrográficas contra ações que
possam comprometer o seu uso atual e futuro;

IV - a defesa contra eventos hidrológicos críticos que ofereçam
riscos à saúde e à incolumidade pública, assim como prejuízos sociais e
econômicos;

V - o desenvolvimento de programas permanentes de
conservação e proteção das águas subterrâneas contra a poluição e a
exploração excessiva ou não controlada;

VI - o registro, o acompanhamento e a fiscalização dos direitos de
pesquisa e exploração dos recursos hídricos do Estado, além da
instituição do mecanismo de outorga de concessão, autorização ou
permissão para uso de suas águas;

VII -	a prevenção dos efeitos adversos de secas, inundações,
poluição, erosão ou qualquer outro efeito natural ou não.

Art. 40 - São instrumentos da Política Estadual de Recursos
Hídricos:

- o Plano Estadual de Recursos Hídricos;

II - a outorga de direito de um dos recursos hídricos;

III - a cobrança da água.

Capítulo II

Do órgão Gestor dos Recursos Hídricos

Art. 50 - 0 órgão gestor dos recursos hídricos do Estado será a
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Diretoria de Recursos Hídricos, autarquia integrante da administração
indireta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.

Art. 6° - Ao órgão gestor compete:

- promover estudos visando à elaboração de inventários de
necessidade de água, características do meio hidrográfico do Estado,
evolução da qualidade da água e pesquisa de inovações tecnológicas;

II - implantar e manter banco de dados sobre os recursos hídricos
do Estado;

III - promover o desenvolvimento de estudos de engenharia e
economia de recursos hídricos do Estado;

IV - elaborar e propor ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável estudos visando à fixação de critérios e
normas quanto à permissão e ao uso, à cobrança e a outras providências
relacionadas com a utilização racional dos recursos hídricos;

V - implantar, operar e manter estações medidoras de dados
hidrometeorológicos;

VI - acompanhar a execução de obras previstas nos planos de
utilização múltipla dos recursos hídricos do Estado;

VII - propor veto às intervenções nas bacias julgadas
incompatíveis com a Política Estadual de Recursos Hídricos ou com o uso
racional das águas, acionando os órgãos competentes;

VIII - controlar, proteger e recuperar os recursos hídricos nas
bacias hidrográficas do Estado;

IX - elaborar relatórios anuais sobre a situação dos recursos
hídricos no Estado;

X - fazer cumprir as disposições legais relativas à utilização, ao
desenvolvimento e à conservação dos recursos hídricos do Estado;

XI - elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Recursos

1
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Hídricos;

XII - fiscalizar o cumprimento das normas decorrentes desta lei;

XIII - exercer o poder de polícia relativo aos recursos hídricos do
Estado;

XIV - exercer o controle do uso da água e proceder à correção de
atividades degradantes dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos
do Estado;

XV - analisar e instruir as solicitações de outorga do uso da água;

XVI - resolver, em primeira instância, as questões decorrentes do
uso dos recursos hídricos do Estado;

XVII - incentivar os usuários dos recursos hídricos a se
organizarem sob a forma de comitês de bacias hidrográficas, destinados a
discutir e propor ao órgão gestor sugestões de interesse das bacias.

Capítulo III

Do Plano Estadual de Recursos Hidrícos

Art. 70 - O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado
em consonância com os princípios e as diretrizes da Política Estadual de
Recursos Hidricos e com base nos planos de suas bacias hidrográficas,
observadas as normas relativas à proteção do meio ambiente, as
diretrizes do Plano Plurianual do Estado e as demais normas desta lei.

Art. 50 No Plano Estadual de Recursos Hídricos deverão constar,
entre outros, os seguintes elementos:

- objetivos e diretrizes gerais visando ao aperfeiçoamento do
sistema de planejamento estadual e inter.'regional de recursos hidrícos,
bem -como à integração de planos setoriais;

II - dispositivos sobre o gerenciamento de recursos hídricos
estaduais, objetivando a compatibilização da oferta e da demanda de
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água, segundo os usos múltiplos ou integrados, e a maximização dos
benefícios bem como a minimização dos efeitos adversos;

III - instrumentos de gestão para permissão de uso de água e sua
cobrança, rateio de custos de obras de aproveitamento de recursos
hídricos de interesse comum e coletivo;

IV - normas especificas para o semi-árido que atendam às
peculiaridades regionais;

V - estudos do balanço hídrico, desenvolvimento tecnológico e
sistematização de informações afins, visando orientar a sociedade quanto
ao manejo adequado da bacia hidrográfica;

VI - mecanismos que permitam a modernização das redes
hidrometeorológicas;

VII - programas de gestão de águas subterrâneas, compreendendo
pesquisa, planejamento e monitoramento;

VIII - programas emergenciais concementes a monitoramento
climático, saneamento das disponibilidades hídricas efetivas, usos
prioritários e avaliação de impactos causados por obras hidrícas;

IX - programas destinados à capacitação profissional e à
comunicação social no âmbito dos recursos hídricos do Estado;

X - programas anuais e plurianuais de recuperação, conservação,
proteção e utilização dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas;

XI - campanhas educativas visando conscientizar a sociedade
quanto à utilização racional dos recursos hídricos do Estado.

Art. 90 - A alocação dos recursos necessários à elaboração e à
implantação do Plano Estadual de Recursos Hidrícos deverá obedecer às
normas orçamentárias do Estado.

Capítulo IV

Da Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidrícos
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Ari. 10 - A implantação, a ampliação e a alteração de projeto de

qualquer empreendimento que demande a utilização de recursos hídricos,
superficiais ou subterrâneos, bem como a execução de obras ou serviços
que alterem o seu regime, quantidade ou qualidade, dependerão de prévia
outorga do órgão competente.

§ jO - Q regulamento estabelecerá critérios e diretrizes quanto
aos prazos para cadastramento e outorga mencionados no "caput" deste
artigo.

§ 20 - Atendida a conveniência do interesse público e
considerado o volume das derivações e das funções sociais, a outorga do
direito de uso da água poderá ser concedida mediante permissão ou
autorização.

Art. 11 - A derivação de água superficial ou subterrânea, para as
diversas utilizações, incluindo o lançamento de efluentes em corpos
d'água, dependerá de cadastramento e da outorga da permissão e do
direito de uso, obedecidas as legislações federal e estadual pertinentes e
atendidos os critérios e as normas estabelecidos em regulamento.

Capítulo V

Da Cobrança pelo Direito de Uso da Água

Art. 12 - A cobrança pelo direito de uso da água é um instrumento
gerencial que visa a:

- conferir racionalidade econômica ao uso dos recursos hídricos;

II - disciplinar a localização dos usuários, buscando a conservação
dos recursos hídricos de acordo com sua classe de uso preponderante;

III - incentivar a melhoria dos níveis de qualidade dos efluentes
lançados nos mananciais;

IV - promover a melhoria do gerenciamento das áreas onde foram
arrecadados.
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Ali. 13 - O regulamento estabelecerá os procedimentos relativos à
cobrança pelo direito de uso da água, a ser implementada de forma
gradual, no prazo de até 2 (dois) anos, a partir da vigência desta lei.

Au. 14 - O cálculo do custo do uso da água, para efeito de
cobrança, observará:

- a classe de uso preponderante em que esteja enquadrado o
corpo d'água objeto do uso;

II - as características e o porte da utilização;

III - as prioridades regionais;

IV - as funções natural, social e econômica da água;

V - a época da retirada;

VI - o uso consuntivo;

VII - o valor relativo da vazão comprometida e da vazão retirada
em relação às vazões de referência para o licenciamento;

VIII	- o nível de quantidade e de qualidade de devolução da
água, desde que limitadas pela legislação em vigor;

IX - a disponibilidade hídrica local;

X - a necessidade de reservação;

XI - o grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;

:1	XII - as condições socioeconômicas do usuário;

XIII - o princípio de tarifa progressiva com o consumo.

§ 1 0 - No caso de utilização de corpos d'água para diluição,
transporte e assimilação de efluente, os responsáveis pelos lançamentos
ficam obrigados ao cumprimento das normas e dos padrões legalmente
estabelecidos, relativos ao controle de poluição das águas.
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§ 20 - A utilização dos recursos hídricos para fins de geração de

energia elétrica reger-se-á pela legislação federal pertinente.

Capítulo VI

Do Rateio de Custos das Obras de Recursos Hídricos

Art. 15 - As obras de usos múltiplos, de interesse comum ou
coletivo, terão seus custos rateados, direta ou indiretamente, podendo ser
financiadas ou receber subsídios, segundo critérios e normas a serem
estabelecidos em regulamento, atendidos os seguintes procedimentos:

- a permissão ou a autorização de obras de regularização, com
potencial de aproveitamento múltiplo, deverá ser precedida de negociação
sobre o rateio de custos entre os setores beneficiados, inclusive as de
aproveitamento hidrelétrico, mediante articulação com a União;

II - a construção de obras de interesse comum ou coletivo
dependerá de estudo de viabilidades técnica, econômica, social e
ambiental, com previsão de formas de retomo dos investimentos públicos
ou justificativa circunstanciada da destinação de recursos a fundo perdido.

Capitulo VII

Das Infrações e das Penalidades

Art. 16 - Constituem infrações às normas de utilização
estabelecidas pelo órgão gestor de recursos hídricos superficiais e
subterrâneos:

- a utilização de recursos hídricos sem a respectiva permissão ou
outorga do direito de uso;

II - o inicio de implantação, ampliação e alteração de qualquer
empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos
hídricos que importem alterações no seu regime, quantidade ou qualidade,
sem autorização dos órgãos ou entidades competentes;
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III - a utilização de recursos hídricos ou a execução de obras ou
serviços em desacordo com as condições estabelecidas na outorga;

IV - a perfuração de poços para a extração de águas subterrâneas
ou sua operação sem devida autorização, ressalvados os casos de vazão
insignificante, assim definidos em regulamento;

V - a fraude nas medições dos volumes de água captados e a
declaração de valores diferentes dos utilizados;

VI - a transgressão das instruções e dos procedimentos prefixados
pelo órgão ou pelas entidades competentes.

Art. 17 - Por infração de qualquer disposição legal ou
regulamentar, referente â execução de obras e serviços hidráulicos, à
derivação ou à utilização de recursos hídricos de domínio ou
administração do Estado, bem como pelo não-atendimento de
determinações, o infrator ficará sujeito às seguintes penalidades,
independentemente de sua ordem de enumeração:

- advertência por escrito, na qual são estabelecidos prazos para
correção das irregularidades;

II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração,
de 100 (cem) a 1.000 (mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas
Gerais - UPFMGs - ou qualquer outro título público que o substituir,
mediante a conservação de valores;

III - embargo administrativo provisório, por razão devidamente
fundamentada, à execução de serviços e obras necessários ao efetivo
cumprimento das condições de outorga para o cumprimento de normas
referentes ao uso, ao controle, à conservação e à proteção dos recursos
hídricos;

IV - embargo administrativo definitivo, devidamente
fundamentado, com revogação da outorga, se for o caso, para reposição
ao seu antigo estudo, os recursos hídricos, leitos e margens, observadas,
no que forem aplicáveis, as disposições do Código das Aguas, aprovado
pelo Decreto Federal n°24.643, de 10 de julho de 1934.

§ 1 0 - Sempre que da infração cometida resultar prejuízo ao
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serviço público de abastecimento de água, riscos à saúde, à vida e ao
meio ambiente ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a
ser aplicada nunca será inferior à metade do valor máximo cominado em
abstrato.

§ 20 - No caso dos incisos III e IV, independentemente da pena
de multa, serão cobradas do infrator as despesas em que incorrer a
administração para tomar efetivas as medidas neles previstas, na forma
dos arts. 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas, código de prejuízos de
responsabilidade pelos danos a que der causa.

§ 30 - Para os efeitos desta lei, considera-se reincidente todo
aquele que cometer mais de uma infração da mesma tipicidade.

§ 40 - Das sanções de que trata o "caput" deste artigo, caberá
recurso à autoridade administrativa competente, na forma de regulamento.

§ 50 - A aplicação das penalidades obedecerá ao princípio do
devido processo legal.

§ 60 - Em caso de reincidência, as multas serão impostas no dobro
do valor da inicialmente aplicada.

Capítulo VIII

Das Disposições Finais

Art. 18 - A concessão de licença de localização de
empreendimento que demande a utilização de recursos hídricos
dependerá de prévia obtenção da respectiva outorga do direito de uso.

Art. 19 - O produto da cobrança pela utilização dos recursos
hídricos bem como da arrecadação de multas por infração à legislação da
água e de controle de sua poluição serão aplicados em ações relativas à
proteção, ao desenvolvimento e ao aproveitamento dos recursos hídricos
do Estado.

Ari. 20 - O regulamento estabelecerá mecanismos visando
articular procedimentos em ações da Diretoria de Recursos Hídricos -
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DRH -, na proteção e no combate à poluição dos recursos hídricos do
Estado.

Art. 21 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
120 (cento e vinte) dias contados de sua publicação.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de maio de 1997.

Gil Pereira

- Publicado vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política
Energética e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO

N° 2.126197, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Agricultura com vistas à instalação de um barracão do produtor rural no
Município de Mateus Leme. (- A Comissão de Agropecuária.)

Palavras do Sr. Presidente

Esta Presidência, traduzindo o sentimento de pesar dos mineiros,
faz registrar nos anais da Casa o falecimento ocorrido ontem, nesta
Capital, do Sr. Manuel Nardy, conhecido com o nome de Manuelzão,
imortalizado como personagem da obra magistral de João Guimarães
Rosa.

Manuelzão tomou-se, sobretudo nos últimos 30 anos, após o
falecimento do autor de "Grande Sertão: Veredas", o símbolo vivo da
sabedoria do homem das nossas gerais, que aprende com a natureza a
própria lição de viver. Como personagem, saiu das páginas de ouro da
literatura roseana para revelar-se como um ser humano que, em sua
linguagem simples e densa, expressava a alma do vaqueiro no verbo livre
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e criador do sertão, que a todos cativava. Participando ativamente da vida
cultural de Minas Gerais e do Brasil, Manuelzão é testemunho eloqüente
da genial criação literária de Guimarães Rosa, pois viveu uma vida longa
e bela, ensinando-nos que a realidade pode ser eterna companheira da
mais formosa ficção.

No amor de sua esposa Diralda Alves, no afeto dos seis filhos, dos
netos e bisnetos, nos incontáveis amigos, Manuelzão deixa uma vida que
seguirá vivendo na lembrança marcante de sua figura humana, tão
lendária e tão real. Essa memória é a que fica para sempre, hoje e
amanhã.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais

uma vez, infelizmente, somos obrigados a ocupar esta tribuna para
lamentar a falta de uma política definida para a região da Área Mineira da
Sudene. Hoje, queremos alertar os nobres colegas para uma situação que
já se toma grave, que é a falta de uma pedagogia política para a gestão
das águas em Minas Gerais, com especial destaque para a região semi-
árida do Norte mineiro.

Hoje, durante toda a manhã, estivemos reunidos com o Secretário
Nacional de Recursos Hídricos, Dr. Paulo Romano, uma das mais
brilhantes autoridades do Ministério do Meio Ambiente, que esteve na
Comissão de Ciência e Tecnologia desta Assembléia, e que nos passou
informações que nos deixam constrangidos e, acima de tudo,
preocupados.

Para se ter uma idéia clara da situação, no orçamento do Governo
Federal, aprovado no Congresso, para a perfuração de poços artesianos
naquela região, a única emenda aprovada pela bancada federal mineira,
em se tratando do semi-árido de Minas Gerais, resume-se a parcos
R$14.800.000,00 para construção de barragens exclusivamente nos vales
do Jequitinhonha e do rio Pardo.

Não queremos tecer críticas aos nossos colegas Deputados Federais,
mas, convenhamos, é preciso reconhecer que a gestão das águas,
incluindo aí o gerenciamento e a execução de obras no setor de recursos
hídricos, nem de longe foi discutida pela bancada federal mineira, com
raras exceções.

Srs. Deputados, não é possível pensar um conceito de crescimento
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econômico, especialmente no Norte de Minas, sem uma preocupação
definida de melhor aproveitamento das águas naquela região. O Norte de
Minas continua gritando por socorro, e este ano poderá contar, apenas e
exclusivamente, com o esforço e os poucos recursos da CODEVASF, que
ainda tem sido o ponto de apoio daquelas populações e da classe
produtora rural. Em nível de orçamento da União, aprovado no Congresso,
o Norte de Minas Gerais, mais uma vez, foi tratado como o primo pobre
do Nordeste e o irmão bastardo do Estado de Minas Gerais.

Não podemos permitir mais atos lesivos como esse aos interesses da
população norte-mineira, sob pena de estarmos roubando a dignidade
humana e o direito à cidadania de uma população regional que, com
certeza, espera muito mais de todos nós.

Nesse sentido, nobres Deputados, queremos anunciar que hoje de
manhã, antes ainda de nos reunirmos com o Secretário Nacional de
Recursos 1-tídricos do Ministério do Meio Ambiente, demos entrada nesta
Casa a um projeto de lei, que dispõe sobre a "Política, o Gerenciamento e
o Plano Estadual de Recursos Hídricos", com a única intenção de
promovermos melhor e mais eficiente ordenamento dessa questão hídrica
em nosso Estado.

Ainda dentro dessa importante questão, hoje tivemos requerimento de
nossa autoria aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, no sentido
de, em curto prazo, realizarmos, em Montes Claros, o "Seminário Gestão
Ambiental das Bacias dos Rios Verde Grande, São Francisco, Pardo e
Jequitinhonha", com a presença de representantes do Ministério do Meio
Ambiente, do Governo do Estado, de universidades, de órgãos e
entidades afins, para discutirmos, com mais eficácia, o problema de
gestão das águas naquela região semi-árida, para melhor atendimento às
populações e classes produtoras, o que é uma sugestão do próprio
Movimento de Cidadania pelas Aguas, que vem sendo coordenado pelo
Ministério do Meio Ambiente.

Para finalizarmos, Sras. e Srs. Deputados, queremos reivindicar o apoio
de todos ao nosso projeto de lei apresentado hoje, que praticamente cria e
instala o Plano Estadual de Recursos Hídricos, lembrando ainda que
também é missão desta Casa Legislativa, na medida do possível, fazer
ver aos nossos Deputados Federais que Minas Gerais não é dividida em
duas. O povo norte-mineiro também é filho do Estado de Minas Gerais,
por isso mesmo merece tratamento social qualificado, para não
reivindicarmos posteriormente tratamento diferenciado e especial diante
das dificuldades de sobrevivência de seu povo. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Prezado Presidente desta Casa, membros da
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Mesa, caros colegas parlamentares e distinto público: como toda CPI que
é constituída para investigar fatos e condições que transgridem as normas
e leis, causando danos importantes à sociedade, aquela que atualmente
tomou a grande responsabilidade de averiguar o sistema carcerário do
Estado, da qual sou Presidente, vem sofrendo ataques e ganhando
inimigos. Isto não nos surpreende, uma vez que temos consciência de que
essas investigações sempre tocam e ameaçam algum lixo autoritário que
tem interesse em manter estas irregularidades. E uma das razões que me
traz a esta tribuna hoje é, exatamente, tranqüilizar todos aqueles que
esperam que esta CPI possa não só expor publicamente as violações aos
direitos humanos e aos objetivos legais e sociais do nosso sistema
carcerário, como também apresentar sugestões importantes e concretas,
em curto e longo prazo.

Se podemos, como já aconteceu, colocar o assunto em discussão na
sociedade para que ela se posicione e interfira na medida do possível, é
também alegria para nós ver, através do Ministério da Justiça, o anúncio
da liberação de recursos para a criação de, pelo menos, 13 mil novas
vagas para presos em penitenciárias, e, se podemos fechar
estabelecimentos como a cadeia pública de Palmital, onde aqueles que
devem pagar por crimes nas formas previstas pela justiça eram
submetidos a condições subumanas, acredito que temos, sim, o que
comemorar. A informação que temos da cadeia de Palmital é a de que,
dos 22 internos, daqueles que já tinham sentença definitiva, pelo menos 4
eram do regime semi-aberto, 2 do regime aberto, e 1 já tinha cumprido a
sua pena.

Estes são, apenas, os primeiros passos. Sabemos que o sistema
carcerário, da forma como se apresenta hoje, tem falhado em sua função
primeira de fazer cumprir penas, podendo, ao mesmo tempo, resguardar a
sociedade desses elementos enquanto representam uma ameaça e
procurar reeducá-los para a vida em comum. Mas as dificuldades não são
poucas para que possamos encontrar o melhor caminho. O próprio
Ministério Público, de forma usual - já que, normalmente, se percorre o
caminho inverso, com uma CPI promovendo a ação deste órgão -, apoiou
a formação desta CPI exatamente para que ela pudesse tentar vencer as
barreiras que os Promotores vinham encontrando, em termos de
burocracia, devido ao pouco acesso àqueles que podiam tomar algumas
providências e às poucas mudanças em um sistema carcerário que, em
tantos casos, tem formado verdadeiros antros de perversão, corrupção,
tortura e constituído excelentes escolas de banditismo. Esta situação pode
explicar, pelo menos em parte, o fato de 85% dos presidiários brasileiros
serem reincidentes.
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Na primeira fase, a Comissão pretende fazer um diagnóstico cuidadoso
da situação do sistema, para, no final, ouvir os responsáveis. Já
poderíamos dizer, inclusive, que também a Assembléia poderá ajudar,
propondo uma nova forma de gestão do fundo penitenciário, a fim de
fazer com que esse fundo possa, realmente, ter agilidade na liberação dos
recursos. A informação que obtivemos, na reunião da CPI, de que
R$9.000.000,00 ficaram em poder do fundo penitenciário no ano de 1996
e nenhum centavo foi destinado á reforma e construção de cadeias e
penitenciárias, sem dúvida, mostra â Assembléia Legislativa a importância
de contribuir para a agilidade da liberação dos recursos do referido fundo.

Outra coisa que pudemos ver, nas nossas visitas, foi a lentidão da
reforma de celas nas penitenciárias. Gostaria de citar o exemplo da
penitenciária de Ipaba, que tem mais de 100 celas danificadas hoje. São
danos pequenos, como pias quebradas, vazamento nos chuveiros e nas
descargas. Agora, foram liberados R$301.000,00 para a reforma de lpaba,
mas as obras estão previstas para 200 dias. Vamos esperar 200 dias para
que 100 novas vagas sejam oferecidas nesse sistema.

A acusação de que a CPI defende bandidos e faz promessa nos
sistemas penitenciários é menor. Tenho a consciência, assim como os
membros da CPI, de que estamos realizando uma grande obra para o
Estado de Minas Gerais. A nossa preocupação é com uma reincidência de
85%. Os números mostram que 75% dos internos do sistema carcerário
tem de 18 a 22 anos de idade. Com a saída deles, teremos mais de 10 mil
novos crimes, se não for feito algo com urgência, no nosso Estado. Por
isso, essa acusação é menor diante da grande obra que está sendo
realizada. Creio que precisamos, neste momento, da união dos Poderes,
da participação da sociedade, a fim de buscar uma solução para essa
situação tão grave.

Considero esse momento especial, quando o Governo Federal propõe a
fusão das polícias. Considero que nós, em Minas Gerais, temos que estar
unidos, gastando tempo com discussões, porque, num segundo momento,
com a fusão das policias, o Governo Federal deixará para os Estados a
regulamentação. Teremos que estar preparados para propor um modelo
de polícia compatível com o nosso Estado. Por isso, a participação sem
nenhum pensamento menor de todos nós é importante e fundamental para
o momento tão rico que estamos vivendo, a fim de que sejam feitas
propostas e tenhamos, realmente, uma policia em Minas Gerais pensada
por todos nós. Concedo um aparte ao nobre Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado João Leite, como
já era de se esperar, V. Exa., todas as vezes que sobe a esta tribuna, já
não nos surpreende pela riqueza dos assuntos. Sua vocação política
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aborda assuntos que emanam de necessidades de segmentos de nosso
povo.	 -

Eu gostaria, apenas, de corroborar a opinião de V. Exa., aproveitando a
sua palavra para dizer que a única solução para que tenhamos uma
polida realmente exemplar no Brasil inteiro, a começar do exemplo de
Minas Gerais - o Estado da Inconfidência -, é aumentar o salário dos
militares. A controvérsia de unir as duas polícias vai até o campo
filosófico, urna vez que há apologistas que mostram que uma fiscaliza a
outra, e, assim, ambas se tomam mais perfeitas. Contudo, queremos
parabenizar S. Exa. o Governador do Estado, por acreditar que ele vai
acatar nossa proposta de lei, concedendo a todos os policiais civis e
militares os 40% de insalubridade. Acreditamos, também, que o debate
levantado por este colega, na época das emendas ao orçamento, a fim de
que os militares passem a ter salário digno, seja levado a sério por nossas
autoridades. Do contrário, com os salários que estão aí, não há modelo
que dê certo.

O Deputado João Leite - Agradeço o aparte do Deputado Raul Lima
Neto. Essa é uma das questões que têm de ser consideradas na discussão
das polícias: o salário, as condições de trabalho dos policiais. Por isso, é
importante a participação desta Assembléia, da Polícia Militar e da Civil e
de todos, nessa discussão. No final da CPI, queremos ter subsídios para
um consistente relatório do Deputado Ivair Nogueira.

Estou apresentando, também, Sr. Presidente, requerimento motivado
por uma questão de ordem apresentada pelo Deputado Durval Angelo,
que coloca sob suspeição este parlamentar e a CPI que, neste momento,
atua no sistema carcerário de Minas Gerais. Em sua questão de ordem, o
Deputado Durval Ângelo fala sobre o encontro que este parlamentar teve
com o Governador do Estado; alega que este Øarlamentar extrapolou os
poderes a ele conferidos pelo Regimento Interno; que foi uma ação
inapropriada; que este parlamentar se tomou porta-voz do Chefe do Poder
Executivo; que se conduziu sem ética, foi parcial e sem isenção na
condução das investigações; que fez uma visita de cortesia ao
Governador do Estado; que teve um encontro com este sem consultar a
CPI, ultrapassando os limites, agredindo as normas processuais. Assim,
numa atitude individualista, precipitada, colocou o Presidente da CPI sob
suspeição e, a partir disso, todo o trabalho da Comissão.

Eu não poderia ficar calado diante dessa questão de ordem colocada
pelo Deputado Durval Angelo, porque ela fere diretamente a mim,
parlamentar e Presidente da CPI. Estou apresentando um requerimento,
porque não tenho esse entendimento. No dia 1 0, representando a
Assembléia Legislativa, participei da abertura das comemorações do
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centenário de Belo Horizonte. Estavam nesse encontro o Presidente do
Tribunal de Justiça e  Governador do Estado. Segundo o entendimento
do Deputado Durval Angelo, eu teria que ficar 120 dias sem me encontrar
com o Governador do Estado. Não é esse o meu entendimento, não me
considero sem ética, nem que o trabalho da CPI está sob suspeição. Por
isso, Sr. Presidente, estou apresentando requerimento para que sejam
tomadas providências, a fim de que se apure a veracidade dos fatos
argüidos pelo Deputado Durval Ângelo. Quero a verdade. (- Lê:)

"Em questão de ordem formulada no Plenário desta Casa em 2914197,
que implica ofensa à honra do requerente, segundo se alega na
mencionada questão de ordem, o requerente, numa atitude individualista e
precipitada, teria entrado em conluio com o Governador do Estado, para,
de forma oportunista e parcial, impedir o bom andamento dos trabalhos da
CPI que preside. Requer, ainda, que, no caso da comprovação da
inexistência dos fatos imputados ao requerente, seja aplicado ao autor da
mencionada questão de ordem a penalidade regimental cabível.

Justificação: Em questão de ordem apresentada em Plenário, na reunião
do dia 2914197, o Deputado Durval Angelo levanta suspeição sobre a
conduta do requerente pelo fato de este ter participado de audiência junto
ao Governador do Estado. Insinua o autor da questão de ordem que o
requerente teria faltado com o respeito à ética parlamentar e, numa
atitude individualista e precipitada, se teria tomado suspeito para conduzir
os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para
apurar irregularidades no sistema penitenciário do Estado. Tais alegações,
completamente infundadas, atingem a honra do requerente, que, com
base no art. 59 do Regimento Interno, vem solicitar a adoção das
providências cabíveis.

Finalmente e apenas a título de exemplo, deve-se lembrar que o contato
com autoridades e representantes da sociedade civil integra a própria
essência da atividade parlamentar, sendo que desse contato não se
podem furtar os representantes de todos os partidos existentes na Casa,
incluindo-se aquele a que pertence o autor das insinuações.

Para terminar, quero dizer que, se a questão de ordem levantada pelo
Deputado Durval Angelo e o requerimento apresentado por ele forem
comprovados, não terei dificuldade nenhuma em abandonar a Presidência
da CPI, mas, se não forem comprovados, quero que a minha honra me
seja restituída. Concedo aparte ao Deputado Amaldo Pariria.

O Deputado Arnaldo Perna (Em aparte)* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, gostaria de manifestar minha solidariedade
e, tenho certeza, a solidariedade de todo o PSDB ao Deputado João Leite.

E importante que se diga que a CPI que se instalou nesta Assembléia e
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que vem realizando seu trabalho visa a conhecer e investigar o sistema
carcerário de Minas Gerais; ela não investiga o Governador do Estado. O
fato de o Deputado João Leite, num determinado momento, ter-se
encontrado com o Governador jamais pode significar qualquer ato de
leviandade, desonestidade ou desequilíbrio de qualquer outra ordem que
contra ele seja levantado nesta Casa. Conhecemos o Deputado João
Leite, sabemos do seu comportamento e temos que trazer a ele a nossa
solidariedade, em meu nome e no da Bancada do PSDB. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, povo aqui presente, profissionais da imprensa, na verdade,
estamos querendo nos manifestar a respeito de dois requerimentos.

Quanto ao assunto que está sendo debatido, preferimos fazer análise
mais acurada, discutir melhor para nos posicionarmos. Temos o maior
respeito pelo Deputado João Leite, o consideramos pessoa ética e séria
com quem convivemos na Casa.

Quanto ao mérito do processo, do requerimento, ainda não tivemos
acesso. Vamos, posteriormente, nos posicionar. Mas gostaríamos que
fosse encaminhado da maneira mais cordial possível, para que não haja
esse tipo de desentendimento, considerando o fato de que se trata de
problema que precisa ser analisado nos seus dois aspectos: o aspecto
constitucional, jurídico e o aspecto moral. Nesse caso, estou dando todo o
meu apoio ao Deputado João Leite, por se tratar de pessoa idônea e séria.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Meu aparte é só para
hipotecar toda a minha solidariedade ao Deputado João Leite. Como autor
da CPI que investiga o sistema carcerário de Minas Gerais, em momento
algum duvidei ou duvido da competência, da seriedade, da imparcialidade
com que o Deputado João Leite conduziu, conduz e conduzirá essa CPI.
Quem parabenizá-lo pela autoria desse requerimento, que poderá
esclarecer toda dúvida levantada. Mas, como membro dessa Comissão,
digo que, conhecendo os outros parlamentares que a integram, não há
dúvida nem suspeita sobre o comportamento do Deputado João Leite.
Acho que o requerimento do Deputado Durval Angelo pode refletir seu
zelo pelo encaminhamento do trabalho, mas acredito que tenha sido um
pouco precipitado porque ele não se justifica em razão de conhecermos o
Deputado João Leite e todo o seu trabalho, toda a sua atuação à frente da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, durante dois anos, com
os conflitos com os quais conviveu e da forma imparcial, serena, firme
com que se manteve e com que está se mantendo agora, inclusive
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sofrendo algumas ameaças de represálias que temos visto noticiadas pela
imprensa.

Como membro da Bancada do PSDB, como autor do requerimento que
criou a CPI, seu primeiro signatário, e como membro da CPI, registro
minha total confiança na condução dos trabalhos pelo Deputado João
Leite. Muito obrigado.

O Deputado Marcos Helênio - Gostaríamos de falar posteriormente
sobre o assunto. Quero, neste momento, manifestar moção de pesar pelo
falecimento do Prof. Paulo Freire. (- Lê:)

TM Q Professor e educador Paulo Neves Freire faleceu no último sábado
em São Paulo, vítima de ataque cardíaco, aos 75 anos, deixando toda a
nação brasileira de luto.

Tendo realizado, ao longo de sua vida, uma das mais profícuas e
singulares obras no campo da pedagogia, Paulo Freire se tomou, pelo
brilho de suas idéias e a força de sua prática educadora, um sinônimo da
luta pela liberdade dos povos oprimidos, a partir de uma ótica destinada a
fazer da educação efetivo instrumento de emancipação do oprimido.
Paulo Freire, como todo grande construtor da humanidade, concebia a
educação como meio de mudança social, de transformação da realidade e
edificação de um mundo mais fraterno.

Por seu profundo comprometimento com a causa dos menos
favorecidos, Paulo Freire foi, muitas vezes, incompreendido em seu
próprio Pais, tendo sido exilado no período da ditadura militar e impedido
de publicar suas obras no Brasil. Nada disso, porém, foi suficiente para
reduzir a dimensão de sua obra, de resto traduzida para 35 idiomas e
publicada em dezenas de países. Com efeito, Paulo Freire é uma
referência para todos aqueles que pensam a liberdade como fonte da ação
cultural. Como diz Carlos R. Jamil Cury, "Paulo Freire se destacou como
promotor de uma nova pedagogia que mobilizou jovens sequiosos de
valores sociais. O método Paulo Freire introduziu muitas gerações na
defesa de valores mais elevados, que superassem o individualismo
estreito e que apostassem na importância do cidadão critico.

Figura rara, a ser perpetuamente lembrada com reverência, Paulo Freire
deixa-nos exemplo ímpar em nossa história, na medida em que inverteu
tradicionais formas de se olhar a sociedade e assumiu profundo
compromisso com a ação para a liberdade plena, a consciência critica do
indivíduo e a importância da integração do povo oprimido enquanto sujeito
de sua própria história, a partir do reconhecimento de sua autonomia no
processo pedagógico.

De uma maneira mais especial, nós, do Partido dos Trabalhadores, nos
sentimos ainda mais consternados com a perda de Paulo Freire, pois,
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intimamente identificado com nossos ideais, o educador chegou, inclusive,
a servir em um governo petista, como Secretário da Educação de São
Paulo na administração Erundina. Certamente que, no momento de sua
morte, uma lágrima caiu de nossa estrela.

Passa Paulo Freire, mas suas idéias e ideais ficam conosco. Queira
Deus possamos nós, brasileiros, ser dignos de sua herança."

Estamos entrando com este requerimento para que seja consignada nos
anais desta Casa esta moção de pesar. Requeremos, outrossim, que da
manifestação emanada sejam cientificados os familiares do falecido.

Numa outra correspondência, prestamos homenagem a outra figura
ilustre, que soube também divulgar Minas Gerais. Que seja consignada
moção de pesar pelo falecimento de Manuel Nardi, o Manuelzão,
personagem etemizado na obra de Guimarães Rosa e um dos maiores
símbolos da cultura mineira. (- Lê:)

"Vaqueiro que, como dizia, aprendeu na escola da vida, Manuelzão, ao
longo de quase 93 anos de vida, deixou, para o povo mineiro e para todo
o Brasil, o legado de uma história rica em experiências e sentimentos.

Pessoa simples, Manuelzão, feito personagem nas páginas imortais de
Guimarães, foi, com o passar dos anos, adquirindo consciência de sua
própria importância cultural. Desde a década de 60 passou a dar nova
dimensão a sua vida, sempre participando ativamente da realidade que o
rodeava. Permanentemente requisitado a participar de eventos os mais
diversos, Manuelzão jamais se furtou a dar sua contribuição a todos que o
procuravam. Ainda cheio de planos, Manuelzâo deixou-nos ontem.
Permanecerá para sempre, porém, seu exemplo de amor à vida."

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos deixar nossa moção
de pesar pelo falecimento de duas pessoas ilustres nacionais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, realmente, a constituição de uma CPI é um fato muito
marcante, que coloca a nu a ausência de uma política de segurança
pública do Governo de Minas Gerais. E um fato que mostra todas as
mazelas e a grande caixa-preta que se tomou o sistema carcerário em
Minas Gerais.

E bom que se diga que essa CPI só foi criada nesta Casa - que tem tido
uma postura de alinhamento total com o Governo, para não dizer de
submissão - porque houve pressão da sociedade. E bom destacar a
intervenção do Ministério Público ao ver na CPI um dos caminhos para
investigar e colocar a nu a situação do sistema carcerário. É bom ainda
ressaltar a intervenção do Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D.
Serafim Femandes de Araújo, que, nesta Casa, nesta tribuna, fez um
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apelo para a criação da CPI. Gostaria de registrar que em dezenas e
dezenas de paróquias de Belo Horizonte foram feitos manifestos e abaixo-
assinados para que se pressionasse esta Casa para a criação da comissão
parlamentar de inquérito.

Acredito eu que durante o movimento pela criação da CPI, quando a
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais já tinha se posicionado,
ela poderia se transformar numa comissão especial para analisar todo o
sistema carcerário. Acredito eu que esse movimento pela CPI ocorreu em
função da força que o art. 56 da Constituição Federal garante às
comissões parlamentares de inquérito, mesmo que elas hoje padeçam de
um grande descrédito diante da opinião pública, em nível nacional. Esse
artigo da Constituição Federal dá poderes de autoridade judicial à
comissão parlamentar de inquérito. O Regimento Interno desta Casa, nos
arts. 113 a 115, melhor explicita a competência e a função da comissão
parlamentar de inquérito. O inciso III do art. 115 diz que a comissão pode
determinar que o Governador do Estado execute suas determinações,
assinalando prazos para isso. Se a CPI tem esse poder em relação ao
próprio Poder Executivo, pode ainda encaminhar suas decisões para que
sejam feitas denúncias pelo Ministério Público e tem a equivalência de
inquérito judicial, o que fizemos em uma questão de ordem na CPI foi em
função do noticiário da imprensa, confirmado pelo Presidente da
comissão. Esse noticiário dizia que, em nome da CPI, o Presidente foi ao
Governador do Estado. O que levantamos em questão de ordem foi que
esse fato era prejudicial ao andamento dos nossos trabalhos. Porque dizer
que a CPI não investiga o Governador demonstra, em termos claros, que
quem hoje tem a guarda e a responsabilidade da execução da política
carcerária e a guarda do preso é o Poder Executivo. Dissemos que não
falávamos em nome da CPI, que não era uma pessoa individualmente,
que ele poderia ter respeito e consideração pelos membros porque quem
falava em nome da CPI era ela própria, por meio de relatórios,
requerimentos, moção, oficio e questões deliberadas por ela mesma.

Este Deputado, também em questão de ordem, questionou a afirmação
do Sr. Presidente, confirmada na CPI, de que iria ao Sr. Governador
quantas vezes fosse necessário. A nossa questão de ordem foi rejeitada
na comissão.

O Regimento Interno é claro: quando o Presidente de uma comissão e
mesmo o Presidente da Assembléia Legislativa não acatam uma questão
de ordem, devemos formulá-la por escrito à Comissão de Constituição e
Justiça. Na nossa formulação à Comissão de Constituição e Justiça,
citamos claramente: são os próprios artigos do Regimento Interno, que
aqui foram lidos e citados pelo Presidente da Comissão. Se provocamos
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uma questão de ordem, usando a nossa prerrogativa como parlamentar, é
na certeza de que é a Comissão de Constituição e Justiça que deverá
respondê-la. Acredito que isso serviria não somente para a CRI do sistema
carcerário, mas também para todas as comissões criadas nesta Casa,
garantindo-lhes, assim, independência e total transparência em função de
quem a comissão está investigando. No caso da CPI, está sendo
investigado quem controla e fiscaliza o próprio sistema, que é o Poder
Executivo. Portanto, a nossa questão de ordem foi feita com total
convicção. Esclarecemos mais ainda: a nossa crítica não era pessoal, não
era ao indivíduo A. 6 ou C, tivesse ele qualquer nome, pois a nossa crítica
era política e institucional. Insistimos nela: se a procura pelo Governador
repetir-se outras vezes os resultados da CRI serão colocados sob
suspeição. Não é coreto que o Presidente, seja o Deputado João Leite ou
o Presidente de qualquer outra CPI desta Casa, tome iniciativas
isoladamente.

Não tememos nenhum tipo de ação nesse sentido. Deixamos bem claro
que não estávamos analisando a questão pessoal, mas no seu âmbito
político. Na nossa questão de ordem citamos o Regimento Interno naquilo
que achamos coreto. Procedimento correto teve o Deputado João Leite,
pois, no caso de qualquer dúvida, deverá ser feita consulta à Casa, à
Mesa Diretora, à Corregedoria, pois elas, sim, têm o papel de esclarecer.

Insistimos: a CRI deve ter total independência. Não pode ser levantado
nenhum tipo de suspeição, nenhum tipo de dúvida sobre o inquérito
judicial, para que ele possa gerar efeitos práticos. Dessa forma, o
Ministério Público poderá denunciar os aspectos que configurem crime
dentro daquilo que for investigado pela CRI.

Portanto, foi esse o nosso procedimento, essa é a nossa atitude, e
mantemos integralmente, Deputado João Leite, a questão que fizemos.
Concedo o aparte ao nobre colega.

O Deputado João Leite (Em aparte) - Deputado Durval Ângelo, o
senhor coloca uma atitude individual na sua questão de ordem. O senhor
diz que essa atitude foi tomada por uma pessoa. V. Exa. deseja, com essa
tese, que, por 120 dias, este Presidente da CPI atual da Casa, assim como
todos os demais Presidentes das CPls que vierem a ser instaladas na
Assembléia, passem 120 dias sem se encontrar com o Governador do
Estado. O senhor defende algo que não existe. No entanto, concordo com
V. Exa.: a Casa tem competência para dirimir essa dúvida que o senhor
coloca sobre a minha pessoa, sobre a Presidência da CPI do sistema
carcerário. Quero reafirmar a minha posição de total liberalidade para, se
o meu procedimento for julgado incorreto pela Assembléia, abrir mão da
Presidência dessa CPI. No entanto, se a Casa julgar correto o meu
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procedimento, quem que seja restituída a minha honra, que o senhor tirou
através de suas colocações.

O Deputado Durval Angelo* - Entendemos que nenhum dos Deputados
tira a minha honra, porque ela subsiste independentemente da opinião de
qualquer um de vocês. Sobre a minha honra eu tenho plena convicção.
Quero deixar bem claro, Deputado João Leite, que a nossa crítica está
mantida, pois V. Exa. afirmou que não teria encontro com o Governador.

O Deputado João Leite (Em aparte) - Deputado Durval Angelo, o meu
requerimento também está mantido.

O Deputado Durval Angelo - V. Exa. afirmou que iria para tratar de
assuntos da CPI. Os jornais documentam muito bem que V. Exa. teria
afirmado que iria para tratar de assuntos da CPI quantas vezes fosse
convidado, quantas vezes fosse necessário ou preciso estar diante do
Governador.

Não concordamos com essa postura e não julgamos que esse seja o
caminho de uma comissão parlamentar de inquérito. Entendemos que
nossas críticas têm cunho político e estão de acordo com o Regimento,
motivo pelo qual estão mantidas.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Quero fazer este aparte,
que V. Exa. me cede gentilmente, para lançar luz sobre o debate ora em
curso. Conheço o Deputado João Leite, sei de sua integridade e da
probidade de seu caráter.

O Deputado Durval Ângelo* - Isso não está em julgamento na questão
de ordem do Deputado.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Só um instantinho, Sr.
Deputado. Evidentemente, sei que quando V. Exa. afirma que um
Presidente ou qualquer outro membro de CPI não deve manter qualquer
conluio, não deve consultar o Governador sobre os assuntos da Comissão,
V. Exa. coloca claramente um dever, mais que um direito do Poder
Legislativo e de uma CPI, que tem de ser totalmente independente. Do
contrário, não poderia ser uma CPI de um Poder como é o Legislativo.
Entretanto, como explicou nosso companheiro João Leite, ele não tem e
não pode, de maneira nenhuma, ter tolhido o seu direito constitucional de
ir e vir, O Sr. Governador é de um partido que nada tem que ver com a
CPI do sistema carcerário.

O Deputado Durval Angelo* - Nossa questão de ordem é que ele não
pode, individualmente, em nome da comissão parlamentar de inquérito,
fornecer esclarecimentos ao Governador ou ouvir sugestões suas. Nossa
questão é de cunho político. Eu só entendo...

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Mas ele foi em nome
pessoal ou em nome da comissão?
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O Deputado Durval Angelo* - Em nome da comissão, se não for

deliberado pela comissão. Minha grande dúvida é o porquê dessa
polêmica. Hoje essa CPI está indo a fundo na questão, investigando um
Governo que tem...

O Deputado João Leite (Em aparte) - A polêmica é sua, Deputado
Durval Ângelo. A questão de ordem foi colocada pelo senhor. A polêmica
é sua.

O Deputado Durval Angelo* - Eu só gostaria de dizer que hoje quero
entender essa polêmica, porque o que está claro é que o Governo tem,
desde maio de 1994, recursos de um fundo penitenciário que não foi
usado para a questão penitenciária. Se usou para outras contas do
Governo durante 1994, 1995, 1996, até abril de 1997, não foi para a
questão carcerária. Onde foram usados R$21.000.000,00? O Governo
atual é omisso com os agentes que trabalham no sistema carcerário. Um
agente penitenciário recebe R$119,00, e um detetive, pouco mais de
R$300,00. Acho que essa é a questão fundamental de um Governo que
não se preocupa com os servidores. E, mais ainda, de um Governo que
fecha os olhos diante das violações de direitos humanos, um Governo que
é omisso. Ele, sim, está sendo investigado pela CPI, porque é ele que tem
a responsabilidade pela execução da política carcerária e a guarda do
preso. E qualquer contato oficial, formal, com esse Governo é contrário à
ética, é contrário aos princípios da CPI. Mantemos aquilo que falamos não
no sentido individual, particular, mas no sentido do enfoque central dessa
comissão parlamentar de inquérito. Se hoje querem desviar as luzes do
problema para cima de um Governo que há pouco, em todos os meios de
comunicação, acusou a CPI, corno um todo, de estar fazendo confusões,
de estar fazendo revolta dentro das cadeias, é claro que o foco deve ser
voltado para a ineficiência e para a falta de política do Governo, para a
omissão do Governo.

Queremos deixar claro nosso desejo de que essa questão seja apurada,
porque fomos nós que provocamos, fomos nós que entramos com a
questão de ordem primeiro, mas queremos, antes de tudo, que a questão
central, a incompetência e a ineficiência de um Governo que não tem
política de segurança em Minas Gerais, seja mantida, seja a discussão
central nessa questão.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
O Deputado Geraldo Nascimento - Quero apenas registrar, antes do

meu pronunciamento, que nós, do PT, estamos refletindo sobre as
lamentáveis ocorrências com os nossos colegas Deputados Durval Angelo
e João Leite.
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Paulo Freire, cidadão que amou o Brasil e os brasileiros, colocou em sua
"Pedagogia do Oprimido", a palavra como uma forma de o homem tomar-
se homem. Assim, a linguagem passa a ser cultura popular. Através da
descodificaç: da palavra, o analfabeto vai se descobrindo como homem,
sujeito de todo o processo histórico. O método de Paulo Freire não
apresenta nenhuma atitude patemalista em relação ao analfabeto. Este,
ao começar a escrever, não deve copiar palavras, mas sim, expressar
opiniões.

O PT buscou no ensinamento do educador e cidadão Paulo Freire a
forma condizente de se organizar através do debate com suas bases. Nós,
que hoje somos lideranças do partido, não podemos deixar de lembrar aos
nossos govemantes a importância desse homem que tão bem soube amar
o Brasil, embora poucos brasileiros tenham sabido amá-lo e colocar seus
ensinamentos na prática de uma educação socialista e mais justa.

A Comissão Pastoral da Terra, a Juventude Operária Cristã e os demais
movimentos católicos, contra a exploração e o analfabetismo, descobriram
também em Paulo Freire, em seus métodos revolucionários, a melhor
forma para o crescimento do homem.

Quero, Sr. Presidente, meus caros colegas presentes e Plenário em
geral, lembrar aqui que, na condição de Prefeito de Timóteo, no Vale do
Aço, busquei também nos ensinamentos do educador Paulo Freire, em
livros como a "Pedagogia do Oprimido", um aperfeiçoamento para nossa
militáncia e para o ensino municipal.

Filiado ao PT, Paulo Freire nasceu em Recife, em 1921, e em 1989
aceitou pela primeira vez assumir um cargo público. Foi durante a
administração da Prefeita Luíza Erundina, em São Paulo. Paulo Freire
aceitou, então, o convite para ser Secretário de Educação entre 1989 e
1992. Nesse período, conseguiu aumentar em 6,35% as vagas nas
escolas públicas, além de criar 960 classes de alfabetização de adultos e
implantar o ensino de educação sexual. Antes desse trabalho, nos anos
60, Paulo Freire foi contratado pela UNESCO, Fundo das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura, para servir em Santiago do Chile,
onde desenvolveu o Plano de Educação em Massa.

Na introdução da "Pedagogia do Oprimido", o professor chileno Emani
Maria Fiori afirma que "Paulo Freire é um pensador comprometido com a
vida: não pensa idéias, pensa a existência. É também educador sustenta
seu pensamento numa pedagogia em que o esforço totalizador da 'praxis'
humana busca na interioridade desta retotalizar-se como prática de
liberdade. Uma pesquisa prévia investiga o universo das palavras faladas,
no meio cultural do alfabetizando. Daí são extraídos os vocábulos de mais
ricas possibilidades fonéticas e de maior carga semântica".
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Pelo método revolucionário de Paulo Freire, os alunos são levados a

raciocinar criticamente a partir de palavras retiradas de seu próprio
universo vocabular. Como bem lembra o jornalista Gilberto Dimenstejn, "o
método Paulo Freire de alfabetização ganhou o mundo porque altera a
relação de arrogância do professor-aluno; o aluno sempre teria algo a
ensinar ao professor, dai surgindo uma relação de aprendizado, a partir da
vivência, e não, das abstrações, distantes da realidade". Nesse contato,
surgia a própria essência da educação como fonte de libertação.

Ao nos despedirmos desse ilustre brasileiro, que desencamou na última
sexta-feira, dois de maio, vítima de parada cardíaca, não poderemos
jamais nos despedir de suas idéias. Nos seus 75 anos, a maioria deles
dedicados à educação, Paulo Freire sofreu com a perseguição dos
militares, que o expulsaram do País, acusando-o de subversão. Antes de
ser exilado, ficou durante 75 dias na prisão, tempo em que conviveu
conosco no Brasil. Depois de viver no Chile e nos Estados Unidos, onde
deu aula na Universidade de Harvard, Paulo Freire só voltou ao Brasil em
1979.

Seus 25 livros foram publicados em 35 idiomas, O interesse em todo o
mundo pelo método de Paulo Freire é medido pelo número de páginas na
Internet, a rede mundial de computadores, que citam sua vida e obra: são
cerca de 800 "sitec.

Uma das primeiras experiências do método Paulo Freire de
alfabetização de adultos foi em 1960, na Prefeitura de Recife. Em 40
horas-aula, os trabalhadores do Departamento de Obras da Prefeitura já
conseguiam ler e escrever. Através do Movimento de Cultura Popular e do
método Paulo Freire, a alfabetização, em Recife, chegou às favelas, aos
morros e aos chamados alagados da cidade. O Movimento, que levava
artes plásticas, teatro, dança e educação à população carente, acabou por
causa do golpe militar de 1964, depois do qual o método Paulo Freire foi
considerado subversivo.

Parece que os atuais governantes, até mesmo o Presidente Fernando
Henrique, que afirmou ter sido amigo de Paulo Freire, não souberam
colocar em prática os verdadeiros ensinamentos desse mestre. Hoje o que
a gente vê é o Governo se preocupando cada vez mais em defender
interesses de grandes empresários, grandes banqueiros e empresas
multinacionais, ao propor, por exemplo, a venda da Vale do Rio Doce.

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, o Governo Femando
Henrique abandona as escolas técnicas profissionalizantes, que acabam
vivendo à custa de esmolas dos Governos Estaduais. Também as
universidades públicas estão vivendo de esmolas, e seus professores,
com salários achatados, oferecem à iniciativa privada seus projetos,
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deixando as idéias desenvolvidas nas universidades federais, para
garantir a sobrevivência de suas famílias.

No dia de sua morte, Paulo Freire iria receber, em Cuba, o título de
Doutor Honoris Causa pela Universidade de Havana. No final do mês de
abril, antes de ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo,
com fortes dores no peito, Paulo Freire escrevia o 3' capítulo de sua 26
obra, intitulada "Cartas Pedagógicas" - uma espécie de cartilha para
educadores.

Finalizo, Sr. Presidente, demais colegas e galerias minhas palavras em
homenagem ao mestre Paulo Freire lembrando outro mestre, Thiago de
Mello, que disse: "No dicionário brasileiro, temos uma palavra que
sintetiza o sofrimento do povo trabalhador: 'Fome'. Nesse mesmo
dicionário, encontramos uma palavra que sintetiza a determinação desse
povo: é a palavra 'amor'".

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradeço o aparte concedido
por V. Exa. e quero parabenizá-lo pela evocação da memória do saudoso
professor e educador Paulo Freire, falecido na semana passada. Desejo
associar-me a V. Exa. nessa manifestação de pesar pela memória do
extinto, considerando que ele granjeou reputação internacional, embora
perseguido neste País, pelas suas idéias. Infelizmente, perto do novo
milênio, as manifestações do pensamento continuam sendo crime em
muitos lugares, o que deploramos sensivelmente.

Aproveito, ainda, o ensejo deste aparte para dizer a V. Exa. e a esta
Assembléia Legislativa que este Governo autocrático que temos no Brasil
nos dias de hoje, o Governo Fernando Henrique Cardoso, embora eleito
pela maioria dos votos dos brasileiros, continua instalando uma ditadura
civil neste País. E um governante que aliciou o Congresso Nacional, em
grande parte, para obter a sua reeleição. E digo isso com tranqüilidade,
porque o meu partido, o Partido Popular Socialista, votou pela reeleição,
porque achamos que a reeleição é um instrumento democrático. Mas,
quando a votamos, abominamos a reeleição de Femando Henrique
Cardoso. Queremos dar a ele a oportunidade de se candidatar a
Presidente da República, mas que nós o derrotemos nas urnas é o nosso
desejo. Chamei esse Governo de autocrático, embora eleito pelo voto
popular, porque ele alicia o Congresso, porque ele tenta passar por cima
do Judiciário, porque ele acha que as decisões do Judiciário têm de estar
de acordo com o pensamento do Governo. E um Governo autoritário,
autocrático, porque quer estar acima das leis, e as leis estão sendo
sobrepujadas por ele. E quanto ao episódio da Vale do Rio Doce, empresa
que V. Exa. e eu tantas vezes defendemos na tribuna, até agora o seu
leilão continua suspenso. Apesar de algumas liminares terem sido
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derrubadas, outras ações foram impetradas no dia de hoje, e continuamos
essa guerra de liminares, que passam pelo Poder harmônico que é o
Judiciário, num mecanismo democrático por meio do qual a Oposição
tenta barrar aquele leilão. E o Governo tem sentido essa derrota, tem
sentido esse baque, porque ele entendia que ia privatizar a Vale a
qualquer preço, a qualquer custo e sob qualquer pretexto. Mas as
Oposições e os grandes juristas deste País - juristas famosos aos quais o
Ministro Sérgio Mota se referiu como pseudojuristas, e eu talvez me refira
a ele como pseudoministro - têm levado o Governo a derrotas
contundentes no Judiciário. Muito obrigado.

O Deputado Geraldo Nascimento .. Para terminar, Sr. Presidente,
agradecemos o aparte do Deputado Marco Régis e lembramos que Thiago
de Mello disse, em seu poema, que no dicionário brasileiro havia a palavra
"fome" e é reproduzido nos dias de hoje o sofrimento de todos os
trabalhadores. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Schettino.
• Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, pessoas presentes nas galerias: (- Lê:)
"Preservemos a polícia.
Defendemos, pois, a polícia como instituição necessária para a defesa

do cidadão.
Através da imprensa, a Nação tomou conhecimento dos barbarismos

cometidos por policiais contra cidadãos presumivelmente inocentes e
inofensivos. Não há nada que justifique tais atos, e a sociedade espera a
punição dos culpados. Atos de tortura não podem prosperar no País. São
hediondos na mais pura acepção do termo.

Contudo, existe, ao que parece, uma campanha de âmbito nacional para
culpar a policia como um todo, atacando-se a corporação numa
inquietante injustiça. Inquietante porque, desmoralizando-se a policia, o
cidadão ficará à mercê da marginalidade que assola o País. Como
sempre, a virtude está no meio. Há que se discutir e julgar com prudência,
porque as corporações policiais são formadas, em sua grande maioria, por
pessoas honradas e dignas.

De outra parte - e isso não é justificativa para atos de desrespeito à
pessoa humana -' sabe-se que a violência da bandidagem contra cidadãos
indefesos vem crescendo e minando a própria sociedade. Nem nos lares,
nem nas ruas, o cidadão está a salvo da delinqüência. Traficantes,
assaltantes, estelionatários, pivetes e pivetões infelizmente se encontram
por todos os lados. Sem esquecer os delinqüentes de colarinho branco.

O policial geralmente é recrutado no meio mais simples da sociedade, é
mal remunerado e enfrenta todos os dias delinqüentes violentos, expondo
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sua vida em tiroteios. Não pode esse homem ser visto como inimigo da
sociedade. No cotidiano, são comuns as cenas de policiais socorrendo
doentes, resgatando acidentados, amparando cegos, dando segurança a
velhos, mulheres e crianças, recolhendo os infelizes meninos de rua,
prestando informações ao transeunte.

Lamentavelmente, no Brasil, o crime vem tomando proporções nunca
vistas. Tal não ocorre no Primeiro Mundo, porque ali o grau de civilização
e cultura é superior, para não se falar em fatores de índole social. Em
outros países ditos em desenvolvimento e em outras nações miseráveis, o
crime também não chega às raias do absurdo, pois lá a impiedade das
penas se faz presente.

Na Inglaterra e nos Estados Unidos, paga quem deve. Não importa se
maior ou menor, se rico ou pobre, se descamisado ou de colarinho branco.
Até adolescentes já foram condenados à prisão perpétua. Na China, nos
poucos redutos comunistas ainda existentes, os fuzilamentos são coletivos
para não se perder tempo. O criminoso teme. O mesmo ocorre na África,
no vasto Oriente Médio, onde se professa o Islã. O Estado pune
criminosos no ato e com rigor extremado. No Brasil não temos um sistema
carcerário que recupere ou mantenha o criminoso atrás das grades. Eles
sempre voltam às mas mais violentos do que entraram.

Defendemos, pois, a polícia como instituição necessária para a defesa
do cidadão. Temos que preservá-la, inclusive punindo culpados. Em
Minas Gerais temos uma Polícia Militar da qual nos orgulhamos, que
fornece cursos sérios e de longa duração: é uma corporação
imprescindível para a sociedade. Se existem distorções, seus
Comandantes saberão como agir. Temos ainda uma Policia Civil que tem
demonstrado competência na apuração dos delitos, cheia de homens que
se desdobram no cumprimento do dever, em sua imensa maioria simples
e honrados.

Punir os culpados é uma necessidade, mas preservar a Policia também
é. Infelizmente, estamos numa era de culto à violência, pois não se há de
esquecer que a tela que criou o herói Rambo, criou também o Rambo de
Diadema, SP".

Apesar da inquestionável coincidência de conceitos, as palavras que
acabo de ler não são de minha autoria, apesar de haver proferido
inúmeros pronunciamentos praticamente do mesmo teor.

Li, na verdade, artigo da lavra do ilustre jurista Dr. Décio Mitre, digno
Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, publicado no
jornal "Estado de Minas" de hoje, com a marca nítida, portanto, da isenção
e da imparcialidade, imune ao sentimento de classe de que são, no mais
das vezes, acusadas as autoridades responsáveis pela segurança pública,
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sejam da Polícia Civil ou da Militar, quando licitamente defendem suas
instituições.

As palavras do honrado jurista devem provocar profunda reflexão neste
momento em que transformações radicais são propostas, em clima de
muita emoção e, conseqüentemente, de riscos institucionais em flagrante
prejuízo da preservação da ordem pública e do resguardo da segurança
da população. Sabe-se que a afoiteza não é boa conselheira.

Cumprimentando pois, o Dr. Décio Mitre, permito-me alertar meus
nobres pares e as autoridades em geral para a gravidade da situação
conforme os rumos a serem perseguidos.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

i a Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Simão Pedro Toledo) - Esgotada a
hora destinada à P Parte, a Presidência passa à r Parte da reunião, com
a 13 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para
o expediente da próxima reunião ordinária.

Questões de Ordem

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, nosso querido
Simão Pedro Toledo, é uma questão de ordem, porque V. Exa. abriu
agora a inscrição para o Pequeno Expediente de amanhã. E é uma
questão de ordem, porque isso não pode ser deixado para amanhã.
Queria registrar, desta tribuna, o passamento do nosso grande sertanejo,
savánico, Manuelzão, que é juntamente com Miguilim, personagem de
nosso grande escritor João Guimarães Rosa. Retrata ele para todo nosso
povo de Minas Gerais e do Pais a boa tradição a nós legada pelo homem
sertanejo, pelo homem savânico, pelo homem bucólico, como foi o nosso
querido Manuelzão.
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Estive em seu velório ontem, em Três Marias, e no seu

sepultamento hoje, em Andrequicé. Ali pude perceber, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, uma ação tocante de comoção municipal. Comoveu-nos a
ponto de dizer este Deputado que se sentia honrado, mesmo com dor, de
estar no meio daquela comunidade tão carinhosa e reconhecidamente
orgulhosa, por seu paradigma de vida sertaneja: Manuelzão.

Poeta citado foi por Guimarães Rosa como exemplo de uma vida
saudosa. Uma de suas frases, lembro-me muito bem, diz assim: "quando
o limão ficar doce, quando o açúcar amargar, quando Deus deixar o
mundo, eu deixo de te amar.". Aos 93 anos de idade, farto de dias,
portanto abençoado por Deus com respeito à longevidade, deixou-nos
ontem o nosso personagem real: Manuelzão. Ocupei esta tribuna apenas
para registrar, porque esta Casa e este Deputado não poderiam deixar
passar em branco uma data como essa, em que temos dor e esperança.
Quero dirigir essas palavras ao nosso povo de Três Marias e de
Andrequicé. Dor, porque Deus não fez o homem para morrer, Sr.
Presidente, o homem foi feito para herdar a vida eterna, para reinar com
ele por séculos e séculos. Dor, porque não somente Andrequicé, Três
Marias e Minas Gerais, mas todo o Brasil perdeu uma personagem, que se
notabilizou pela simplicidade e pela filosofia sertaneja. Esperança, porque
o nosso Manuelzão citava Deus em suas passagens, em suas frases
filosóficas, como esta em que diz assim: "Eu não tenho medo de morrer,
mas tenho medo do amor fingido, que mata sem Deus querer". Na
verdade, Deus não abandona o homem. Deus não mata o homem. Deus
quer que o homem tenha a vida eterna. Temos a esperança, para toda a
cidade, para todos os familiares de nosso amigo Manuelzão, de que um
dia haveremos de estar com ele. Se ele teve Jesus no coração, e cremos
que assim o tenha tido, porque era um cristão confesso, ele está nos
páramos da glória. Parabéns Três Manas, parabéns Andrequicé, parabéns
Minas Gerais por um herói sertanejo como o nosso Manuelzão.

Termino, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exa. e agradecendo a
Deus por ficar registrado nesta Casa o passamento honroso de
Manuelzão, porque nos deixou um exemplo de dignidade, de luta e de
simplicidade, essa personagem de nosso querido João Guimarães Rosa.
Muito obrigado.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, gostaríamos de
abordar, neste minuto, a fala do companheiro Raul Lima Neto e
reconhecer, perante esta Assembléia Legislativa, o contraste que existe
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entre a vida e esta Casa do povo mineiro. Há poucos minutos, o Deputado
Geraldo Nascimento exaltava a figura de Paulo Freire, intelectual
recentemente falecido. Neste momento, o Deputado Raul Lima Neto, um
dos amigos que tenho nesta Casa, exalta a memória de um simples
sertanejo. Embora simples sertanejo, era personagem viva dos livros de
Guimarães Rosa, o Manuelzão, falecido em Belo Horizonte e sepultado
em sua terra, Andrequicé, nas proximidades de Três Marias. Queremos
dizer que esta é a verdadeira Casa do povo, onde, realmente,
personalidades de todos os tipos são reconhecidas e homenageadas,
desde o intelectual Paulo Freire até o sertanejo Manuelzão. Obrigado.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O Sr. Presidente - A Presidência vai ler decisão proferida pelo Sr.
Presidente, Deputado Romeu Queiroz, em resposta a questão de ordem
levantada pelo nobre Deputado Durval Ângelo, encaminhada no dia 29 à
Mesa da Casa. (- Lê:)

"O Deputado Durval Angelo formalizou questão de ordem,
encaminhada à Mesa na reunião ordinária do dia 29, manifestando seu
entendimento de que o Deputado João Leite, Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito para Apurar Denúncias sobre o Sistema
Penitenciário Estadual, teria posto sob suspeição o trabalho da Comissão
por haver comparecido a uma audiência com o Governador do Estado, em
que tratou de assuntos atinentes aos trabalhos do órgão, anunciando,
posteriormente, medidas relativas ao sistema penitenciário, a serem
tomadas pelo Governo do Estado.

O suscitante da questão de ordem expressa, também, seu
entendimento de que, com esse fato, o Deputado referido "extrapolou" os
poderes a ele conferidos pelo Regimento Interno e pela Comissão; e tece,
ainda, uma série de considerações, todas no sentido de condenar a atitude
do dito parlamentar, inclusive por haver feito uma "visita de cortesia" ao
Governador do Estado.

Finalmente, o autor do questionamento pede seja o assunto
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para que esta,
pronunciando-se sobre ele, trace orientação para as comissões de
inquérito.
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Após examinar os argumentos alinhados pelo peticionário, com a
ponderação e o cuidado que o caso está a exigir, a Presidência chega às
conclusões que, a seguir, expressa.

O Deputado João Leite não perde as prerrogativas que lhe vêm de
seu mandato popular pelo fato de ser Presidente de uma comissão
parlamentar de inquérito. Lícito, portanto, e até recomendável é que S.
Exa. se dirija aonde quer que entenda ser necessário para o que considere
o bom exercício de suas funções político-parlamentares.

Desse modo, nada se lhe pode imputar por se haver dirigido ao
Palácio da Liberdade ou a qualquer outro órgão público, a fim de tratar de
assuntos de interesse do povo ou mesmo para uma simples visita de
cortesia ao Governador do Estado, aliás, seu correligionário político.

Da mesma forma, esta Presidência não encontra nenhum
vislumbre de excesso ou impropriedade que caracterize violação, por
parte do Deputado João Leite, das normas regimentais atinentes aos
trabalhos das comissões. Muito menos ainda de que de seus atos possa
resultar a alegada suspeição sobre os trabalhos da Comissão por ele
presidida.

Assim sendo, a Presidência decide a questão de ordem formulada
pelo Deputado Durval Angelo, concluindo pela improcedência de seus
fundamentos e pelo indeferimento de seu pedido de que o assunto seja
encaminhado à doma Comissão de Constituição e Justiça, por não se
tratar de matéria de sua competência regimental.

Romeu Queiroz, Presidente."

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES

O Sr. Presidente - A Presidência, no uso da atribuição que lhe é
conferida pelo disposto no inciso XXI do art. 83, c/c o art. 116, do
Regimento Interno, designa os Deputados Arnaldo Penna, Leonídio
Bouças, Alberto Pinto Coelho, Gilmar Machado e Alencar da Silveira
Júnior para comporem Comissão destinada a representar a Assembléia
Legislativa no processo de negociação das reivindicações das lideranças
do funcionalismo junto ao Poder Executivo.
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A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 37197, do Deputado Miguel
Martini e outros, que dá nova redação ao "caput" do art. 54 da
Constituição do Estado de Minas Gerais. Pelo PSDB: efetivos - Deputados
Aílton Vilela, João Leite, Arnaldo Penna e Hely Tarqüínio; suplentes -
Deputados Roberto Amaral, José Maria Barros, Kemil Kumaira e Elbe
Brandão; pelo PFL: efetivos - Deputados Wilson Pires e Sebastião Costa;
suplentes - Deputados Leonídio Bouças e Djalma Diniz; pelo PPB: efetivos
- Deputados Luiz Fernando Faria e Dimas Rodrigues; suplentes -
Deputados Alberto Pinto Coelho e Antônio Genaro; pelo PMDB: efetivos -
Deputados José Henrique e Anderson Adauto; suplentes - Deputados
Antônio Andrade e Toninho Zeitune; pelo PT: efetivos - Deputados Maria
José Haueisen e Gilmar Machado; suplentes - Deputados Anivaldo Coelho
e Adelmo Carneiro Leão; pelo PDT: efetivo - Deputado José Braga;
suplente - Deputado lbrahim Jacob; pelo PL: efetivo - Deputado Ermano
Batista; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PTB: efetivo - Deputado
Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Paulo Schettino. Designo. A Área de
Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 36197, do Deputado Miguel
Martini e outros, que acrescenta inciso ao § 30 do art. 77 da Constituição
do Estado. Pelo PSDB: efetivos - Deputados Hely Tarqüínio, Elbe
Brandão, Ajalmar Silva e José Militão; suplentes - Deputados Ailton Vilela,
Arnaldo Canarinho, José Bonifácio e Mauri Torres; pelo PFL: efetivos -
Deputados Leonídio Bouças e Jorge Hannas; suplentes - Deputados
Sebastião Costa e Djalma Diniz; pelo PPB: efetivos - Deputados
Sebastião Helvécio e Gil Pereira; suplentes - Deputados Raul Lima Neto e
Glycon Terra Pinto; pelo PMDB: efetivos - Deputados Antônio Júlio e
Geraldo da Costa Pereira; suplentes - Deputados Antônio Roberto e Jorge
Eduardo de Oliveira; pelo PT: efetivos - Deputados Gilmar Machado e
Maria José Haueisen; suplentes - Deputados Durval Angelo e Anivaldo
Coelho; pelo PDT: efetivo - Deputado lbrahim Jacob; suplente - Deputado
José Braga; pelo PL: efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente -
Deputado Carlos Pimenta; pelo PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa;
suplente - Deputado Dinis Pinheiro. Designo. A Área de Apoio às
Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.321, ex-Projeto de Lei n°
668196, do Deputado Dinis Pinheiro, que institui o Programa Mineiro de
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Informação e Apoio ao Consumidor - Pró - Consumidor. Pelo PSDB:
efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputado José Militão; pelo
PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; suplente - Deputado Anderson
Adauto; pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputado
Gilmar Machado; pelo PPB: efetivo - Deputado Luiz Fernando Faria;
suplente - Deputado Antônio Genaro; pelo PFL: efetivo - Deputado Jorge
Hannas; suplente - Deputado Sebastião Costa. Designo. A Área de Apoio
às Comissões.

Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, quero
convidar todos os funcionários da Casa e todos os Deputados para a 2
Feira de Malhas do Sul de Minas, no Minascentro, com início amanhã, às
10 horas, com a presença do Governador Eduardo Azeredo. São mais de
1.600 expositores da região de Jacutinga e Monte Sião, que estarão em
Belo Horizonte trazendo seus produtos a baixo custo. A iniciativa é da
Associação Comercial e da Prefeitura de Jacutinga. E teremos, Sr.
Presidente, um costume diferente, de uma cidade do Sul de Minas onde
não existe desemprego, meninos de rua nem problemas de saúde. Um
único problema existe, Sr. Presidente, e é na área estadual: são as
estradas da região de Jacutinga e Monte Sião.

Gostaria de convidar todos os Deputados e funcionários da Casa
para visitar a arte do Sul de Minas e conhecer o trabalho dos que ali têm,
para sua sobrevivência, a malharia. ,Já fiz chegar dez ingressos a cada
gabinete, e, com certeza, todos os funcionários da Casa serão bem-
vindos. Gostaria de lembrar que, no último ano, na P Feira do Sul de
Minas, tivemos nada menos que 40 mil pessoas visitando o Minascentro
para acompanhar o trabalho que é realizado por essas pessoas.

Sr. Presidente, mais uma vez gostaria de convidar todos os
funcionários da Casa e os telespectadores da TV a cabo, em que tive o
prazer de fazer o primeiro pronunciamento, e hoje temos uma audiência
muito grande do canal 40. Também, Sr. Presidente, já que não existe
"quorum" no Plenário, pediria a V. Exa. que encerrasse, de plano, esta
reunião.

ENCERRAMENTO



250
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência

de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a especial de amanhã, dia 7, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA isa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Às onze horas do dia primeiro de abril de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil
Pereira, Sebastião Costa e Luiz Fernando Faria (substituindo este ao
Deputado Alberto Pinto Coelho, por indicação da Liderança do PPB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Vice-Presidente da Comissão. A seguir, determina a distribuição de
cédulas de votação e designa para atuar como escrutinador o Deputado
Luiz Femando Faria. Recolhidas as cédulas e apurados os votos, é eleito
para Vice-Presidente o Deputado Sebastião Costa, com 3 votos. Em
seguida, o Deputado Gil Pereira empossa o Vice-Presidente eleito. Após,
a Presidência apresenta requerimentos em que solicita sejam convidados
o Prof. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, para divulgar os projetos em
andamento na referida Universidade, os Senadores Francelino Pereira dos
Santos; Eduardo Suplicy, Júnia Mailse, Emilia Femandes e Regina
Assunção e os Deputados Federais Miro Teixeira e Elizeu Rezende, para
participarem de debates sobre o projeto de lei que regulamenta a quebra
da monopólio do petróleo, aprovado na Câmara e encaminhado ao
Senado. O Deputado Gil Pereira passa a Presidência ao Deputado
Sebastião Costa, em virtude de a matéria ser de sua autoria. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Gil Pereira solicita que sejam
incluídos no requerimento aprovado na reunião do dia 1813197 os
seguintes convidados, da UNIMONTES: Marina Queiroz Ribeiro, Pró-
Reitora de Extensãc; Rosivaldo António Gonçalves, Pró-Reitor de
Pesquisa; Paulo César Gonçalves de Almeida, Pró-Reitor de
Planejamento Administrativo e Finanças; Maria Cleonice Souto Freitas,
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Pró-Reitora de Ensino; Itagiba de Castro, Diretor do Hospital Universitário;
uva Ruas de Abreu, Coordenadora de Pesquisa Econômica, e Tânia Marta
Mala Fialho, Coordenadora de Apoio e Pesquisa de Intercâmbio.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1997.

Gil Pereira, Presidente - Sebastião Costa - Luiz Fernando Faria -
Ailton Vilela - Péricles Ferreira.

ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de
abril de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Nascimento, José Militão, Ambrósio
Pinto e Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na ordem do dia e a ouvir representantes ligados à
defesa do consumidor, que discutirão o Decreto n°2.181, de 2013197, que
dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor - SNDC -, estabelece as normas gerais de aplicação das
sanções administrativas previstas na Lei n° 8.078, de 1119190, revoga o
Decreto n° 861, de 917193, e dá outras providências. Após, o Presidente
solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. Ato contínuo, o Presidente registra o comparecimento dos Srs.
Archimedes Pedreira Franco, Diretor-Geral do PROCON-BA; Nélson Lins
D'Albuquerque Júnior, Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor - DPDC -; Geraldo Faria Martins da Costa, Promotor de
Justiça de Defesa do Consumidor; Maria do Céu Paixão, representante da
Sra. Lúcia Pacífico Homem, Presidente do Conselho Diretor do
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais; Maria
Lúcia Scarpelli, Diretora do Instituto Brasileiro de Política e Direito do
Consumidor - Seção MG -; e Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do
PROCON-131. Em seguida, o Presidente procede à distribuição do
Requerimento n° 2.083197 ao Deputado Ambrósio Pinto. Passa-se à
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discussão e à votação de proposição sujeita a deliberação conclusiva da
Comissão, O Deputado Ambrósio Pinto, relator do Requerimento no
2.083197, emite parecer pela aprovação da matéria. Submetido a votação,
é o requerimento aprovado. Na seqüência dos trabalhos, a Presidência
justifica o objetivo da reunião e, em seguida, concede a palavra aos
convidados para que façam as suas exposições e respondam às
perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos convidados e dos Deputados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 1997.

Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N-
1.077196

Mesa da Assembléia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução n°
1.077196, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa, foi
apresentado em 16112196 e publicado em 20112/96.

A matéria está sujeita à tramitação prevista nos mis. 202 a 207,
combinados com o art. 80, VII, "a", e VIII, 'a", do Regimento Interno.

Nestes termos, vem o projeto à Mesa para receber parecer para o
1° turno.

Fundamentação
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O atual Regimento Interno da Assembléia Legislativa, promulgado

em 3115190, imediatamente após o início da vigência da Constituição de
1989, refletiu, em seu conteúdo, a necessidade de adequação do
funcionamento do Legislativo às novas condições políticas do País,
principalmente no que diz respeito ao fortalecimento da atuação do
Legislativo e à democratização da sociedade e dos mecanismos de
participação política.

Fiel ao espírito de redemocratização presente nas Constituições
Federal e Estadual, o legislador mineiro fez incluir no Regimento Interno
diversos mecanismos de dinamização da prática legislativa, a maioria dos
quais recuperados da própria tradição democrática do Legislativo mineiro,
que acumulara, em anos anteriores ao esvaziamento do Poder, um rico
arsenal de procedimentos e experiências em matéria regimental.

Seis anos de prática política e legislativa, entretanto,
demonstraram a necessidade de se aperfeiçoarem ainda mais aqueles
mecanismos regimentais, agora já com os ensinamentos e as experiências
possibilitados por sua aplicação diária. Nesse sentido, a Assembléia, hoje,
já tem como preencher eventuais lacunas do texto original, incorporar
práticas amadurecidas no exercício de novas prerrogativas, bem como dar
solução a questões cuja complexidade não se podia antever à época da
elaboração do Regimento Interno.

O projeto de resolução em exame tem, assim, o mérito de renovar
o Regimento Interno sem perder de vista o seu corpo sistêmico. Mantém-
se basicamente a estrutura da norma regimental, introduzindo-se, ao longo
do texto, alterações pontuais importantes, que, sem comprometerem a
coerência interna do instrumento, conferem-lhe melhor aplicabilidade.

Sua elaboração teve como ponto de partida a análise de mais de
240 propostas encaminhadas por parlamentares e servidores da Casa à
comissão encarregada do estudo da matéria e da apresentação do
anteprojeto respectivo, que foi recebido por esta Mesa em sua reunião de
18/12/96.

A referida comissão foi coordenada pelo Deputado Sebastião
Navarro Vieira e constituída, ainda, pelos Deputados Maria José
Haueisen, Ermano Batista e Antônio Júlio. Ela promoveu cerca de 50
reuniões e contou, ainda, com a participação de diversos assessores da
Casa.
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Entre as alterações introduzidas, destacam-se:

- ampliação do controle de constitucionalidade, com a
possibilidade de a Comissão de Constituição e Justiça apreciar, em 20
turno, as alterações aprovadas em 1 0 turno, bem como as emendas
propostas em 20 tumo;

- ampliação das possibilidades de trabalho das comissões, por
meio da alteração de sua denominação e competência e do número de
seus membros;

- aprimoramento da dinâmica das comissões: por meio de melhor
definição da forma de discussão do parecer e do aperfeiçoamento da
reunião conjunta;

- agilização da tramitação de proposições, com a definição de
turno único para as proposições sujeitas a deliberação conclusiva de
comissões;

- valorização das instâncias coletivas de atuação dos Deputados,
mediante extensão da possibilidade de iniciativa de proposição a
bancadas e a grupos de Deputados;

- ainda visando à valorização das instâncias coletivas, atribuição
ao voto do Líder de bloco parlamentar de peso proporcional ao número de
bancadas coligadas;

- alteração da competência e do número de membros da
Comissão Representativa;

- aperfeiçoamento das normas disciplinares internas, por meio de
melhor definição das competências do Corregedor;

- ampliação das prerrogativas dos Deputados não-membros de
comissão, possibilitando-lhes apresentação de propostas de emenda
durante a discussão de pareceres e computando-se sua presença em
Plenário;

- tratamento especifico para as proposições resultantes de
eventos institucionais (seminários legislativos e fóruns técnicos);
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- incorporação ao Regimento Interno de decisões normativas da

Presidência, de deliberações da Mesa e de resoluções que disciplinem
matéria regimental;

- determinação de não se deliberar sobre nenhum assunto antes
da eleição da Mesa;

- possibilidade de ser desconvocada reunião de debates em casos
específicos;

- revogação da proibição de o Presidente ser autor de proposição
e de o suplente de Deputado ser Presidente ou Vice-Presidente de
comissão.

Não obstante o aprimoramento que se deu à matéria, o seu
reexame nos leva a apresentar algumas emendas. Se, na etapa de
elaboração do projeto, foi dada maior ênfase aos aspectos processuais do
Regimento Interno, neste momento, priorizamos aspectos mais amplos,
que refletem uma preocupação maior com a valorização do Poder
Legislativo. Nesse contexto, são apresentadas as Emendas n°s 1 a 7,
sugeridas pela Mesa da Assembléia, que visam a aperfeiçoar tópicos da
norma interna relacionados com a organização do Poder, tais como
composição da Mesa, prerrogativas das Lideranças, constituição de blocos
parlamentares, entre outros. Tais alterações têm como objetivo consolidar
o processo de racionalização do Legislativo, em consonância com a nova
realidade orçamentária do Estado, e conferir maior agilidade ao processo
decisório da Casa, além de permitir considerável redução de custos.

A vigência das modificações propostas pelas emendas acima
referidas será tratada por ocasião da discussão do projeto em 20 tumo,
quando se pretende dar tratamento geral à matéria.

Constam, ainda, neste parecer, diversas emendas que nos foram
sugeridas pelo Presidente da Casa e por parlamentares, bem como outras
voltadas a sanar falhas detectadas e evitar dúvidas de interpretação.

As Emendas n°s 1 e 2 resultam do Projeto de Resolução n°
1.155197, da Mesa da Assembléia, apresentado em 1614197. Por versar
matéria tratada no projeto em exame, a ele deve ser anexado, uma vez
que sua apresentação se deu em data posterior à deste. Diante disso,
antecipamo-nos, incorporando a este parecer o seu conteúdo por meio das
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referidas emendas, que propõem reduzir de nove para cinco o número de
membros da Mesa e, em conseqüência, suprimir dispositivo que trata da
competência de cargos extintos.

A Emenda n° 3 pretende estabelecer em cinco o número mínimo
de Deputados de uma mesma representação partidária para composição
de bancada.

A Emenda n°4 altera a fórmula da composição numérica de Vice-
Lideranças, que passam a ser indicadas na proporção de um por dez
Deputados ou fração.

A Emenda n° 5 altera a composição mínima de bloco parlamentar
de um e meio décimos para dois décimos dos membros da Assembléia.

A Emenda n° 6 propõe a suspensão das atribuições, dos direitos e
das prerrogativas não só regimentais, mas também legais, das Lideranças
de bancadas coligadas em bloco parlamentar.

A Emenda n° 7 pretende seja submetido a deliberação do Plenário
o pedido de urgência formulado pelo Governador do Estado. Aqui, abre-se
o necessário espaço para que as razões do pedido do Governador sejam
efetivamente sopesadas, dada a excepcionalidade que deve caracterizar a
tramitação em regime de urgência.

As Emendas n°s 8 e 9, sugeridas pelo Presidente da Casa,
prevêem seja encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição
e Justiça a proposição que versar sobre mais de uma matéria, para seu
desmembramento em proposições específicas. Tal proposta se justifica,
pois, ao tratar de matérias que não guardam correlação entre si, a
proposição contraria os pressupostos da técnica legislativa, podendo ter
prejudicado o seu exame pelas comissões competentes.

A Emenda n° 10, também apresentada pelo Presidente, estende a
utilização do painel eletrônico ao processo de votação secreta,
simplificando e agilizando o respectivo procedimento. As formalidades
hoje adotadas serão utilizadas somente em caso de falha no equipamento.

- A Emenda n° 11 pretende conferir maior clareza ao disposto no
art. 240, que trata dos casos de não recebimento de emenda.
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A Emenda n° 12 pretende seja extinto o cargo de Corregedor
Substituto.

A Emenda n° 13 visa ao fortalecimento da figura do Líder,
pretendendo que lhe seja atribuída preferência no encaminhamento de
votação.

A Emenda n° 14 vem preencher lacuna quanto ao prazo da
Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer sobre projeto
submetido à tramitação em regime de urgência, por solicitação do
Governador.

A Emenda n° 15 pretende que se faça constar no projeto o
conceito de proposição, já que o parágrafo único do art. 176 a ele se
refere.

A Emenda n° 16 pretende restabelecer dispositivo suprimido no
projeto, fazendo constar a exigência de subscrição de 113 dos membros da
Assembléia em emenda à proposta de emenda à Constituição. Busca-se
evitar que, da aprovação de emenda subscrita por um só Deputado, possa
resultar, ao final, uma emenda à Constituição cujo conteúdo, total ou
parcial, tenha resultado de proposição que não tenha em sua origem
atendido à exigência constitucional.

A Emenda n° 17 objetiva melhor estabelecer a definição de
Minoria.

A Emenda n° 18, sugerida pelo Deputado João Leite, propõe
alterar a denominação da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
e de Defesa Social para Comissão de Direitos Humanos, uma vez que
assim tem sido a sua identificação pelo público, que prefere
denominações mais sintéticas às similares mais extensas, além do que a
expressão Direitos Humanos é dotada de sentido universalmente
consagrado.

A Emenda n° 19, por sugestão do Deputado Paulo Piau, prevê
seja denominada Comissão de Políticas Agropecuária e Agroindustrial a
Comissão de Agropecuária e Política Agroindustrial, por entender que tal
denominação é mais condizente com o rol de competências dessa
Comissão ante a consolidação de uma agropecuária mais competitiva nos
mercados local e mundial.
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A Emenda n° 20, encaminhada pelo Deputado Carlos Pimenta,

propõe que a Comissão de Saúde e Ação Social passe a denominar-se
Comissão de Saúde e que sua competência se restrinja à área de saúde.
As alterações decorrentes do acatamento dessa emenda serão tratadas
em 20 turno.

A Emenda no 21, que dispõe sobre a contagem dos votos de
parecer, vem restabelecer a redação do atual Regimento Interno, dada a
improcedência da alteração realizada.

A Emenda n° 22 tem por objetivo o aperfeiçoamento da redação
do dispositivo que trata da prejudicial idade de proposições, sem, contudo,
alterar o seu conteúdo.

A Emenda n° 23, ao pretender retirar do texto o art. 210, visa a
evitar a sua prolixidade, pois o artigo seguinte já se refere às proposições
resultantes de eventos institucionais, explicitando os procedimentos a
estes aplicáveis.

A Emenda n° 24 dá nova redação ao dispositivo que trata da
retirada de tramitação de proposição pelo autor. Pela redação que se
propõe, não mais será necessária a inclusão da proposição na Ordem do
Dia, visando unicamente à sua retirada, já que o Presidente informará ao
Plenário, no momento de votação do requerimento de retirada, a
tramitação da proposição a que este se refere.

A Emenda n° 25, além de aperfeiçoar a redação do dispositivo a
que se refere, vem possibilitar ao Presidente de comissão requerer
elaboração de nota técnica sobre proposição.

A Emenda n° 26 visa a complementar a relação dos
requerimentos que devem ser apresentados por escrito, corrigindo
omissão verificada no texto do projeto.

A Emenda n° 27 incorpora disposição constante na Deliberação da
Mesa n° 649, que, por um lapso, deixou de constar no projeto e que trata
da possibilidade de desistência de apresentação de proposição
encaminhada para registro e ainda não recebida pelo Presidente.

A Emenda no 28 corrige a redação do § 1 0 do art. 42 para
restabelecer que é pública a reunião destinada a apreciar pedido de
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intervenção federal, para efeito do disposto no inciso 1 do art. 36 da
Constituição da República, já que a alteração processada foi involuntária,
decorrente de faina verificada.

A Emenda n° 29 pretende que a composição da comissão de
representação seja estabelecida pelo Presidente no momento de sua
constituição, possibilitando, assim, que esta seja mais condizente com a
atribuição que lhe for conferida.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução n° 1.077196 em 10 turno, com as Emendas n°s 1 a 29, a seguir
redigidas.

EMENDA N°1

Dê-se ao art. 76 a seguinte redação, suprimindo-se, em
conseqüência, o ad. 69:

"Art. 76 - A Mesa é composta do Presidente, de dois Vice-
Presidentes e de dois Secretários.".

EMENDA N°2

Dê-se ao art. 66 a seguinte redação:

"Art. 86 - Na ausência ou no impedimento do Presidente, o 1 0-Vice-
Presidente o substituirá e, na falta deste, o 2°-Vice-Presidente.".

o

Eo
'o
o

EMENDA N°3

Dê-se ao "caput M do art. 68 a seguinte redação:

"Art. 68 - Bancada é o agrupamento organizado de, no mínimo,
cinco Deputados de uma mesma representação partidária.".
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EMENDA N°4

Dê-se ao § 40 do art. 68 a seguinte redação:

"Art. 68-

§ 40 - Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de um
por dez Deputados, ou fração, da respectiva Bancada, ressalvado o
disposto nos arts. 69, parágrafo único, e 73, § 30.".

EMENDA N°5

Dê-se ao § 50 do art. 72 a seguinte redação:

"Art. 72-

§ 50 - Não será admitida a constituição de Bloco Parlamentar
integrado por menos de dois décimos dos membros da Assembléia.".

EMENDA N°6

Dê-se ao § 40 do art. 72 a seguinte redação:

"Art. 72-

§ 40 - As Lideranças de Bancadas coligadas em Bloco
Parlamentar têm suspensas suas atribuições, direitos e prerrogativas
regimentais e legais..

EMENDA N°7

Acrescente-se ao ari. 220 o seguinte parágrafo:

"Ari. 220 -

§ .... - Recebida a mensagem, a solicitação será submetida a
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deliberação do Plenário.".

EMENDA N°8

Acrescente-se ao art. 178 o seguinte parágrafo:

"Art. 178 -

§ .... - A proposição que versar sobre mais de uma matéria será
encaminhada, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça para
desmembramento em proposições específicas.".

EMENDA N°9

Acrescente-se ao inciso IV do art. 103 a seguinte alínea:

"Art. 103-

lv -

- adequar proposição às exigências regimentais.!!.

EMENDA N°10

Dê-se ao art. 240 a seguinte redação:

"Art. 240- Não será recebida a emenda se:

- não for pertinente ao assunto versado na proposição principal;
ou

E

II - incidir sobre mais de um dispositivo, salvo matéria correlata.".

EMENDA N°11

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos:
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PArt. .... - O painel eletrônico será usado, a critério da Presidência,

na votação de proposições, por qualquer processo.

Parágrafo único - No processo simbólico, o uso do painel se
restringirá ás verificações de votação.";

"Art. .... - O registro de presença será verificado pelo Presidente
da Assembléia, através do quadro sinótico, e constará no painel na 2°
parte da reunião, ao iniciar-se a votação da matéria da Ordem do Dia.;

"Art. .... - A verificação de "quorum" será feita, de plano, pelo
Presidente, ou por chamada, e, só ao final desta, o resultado constará no
painel.";

"Art..... - Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, serão
adotados os procedimentos estabelecidos nos §1 0 e 20 do art. 269 e no
parágrafo único do ai. 270..

EMENDA N°12

Dê-se ao art. 93 a seguinte redação:

"Ari. 93-A Mesa designará, depois de eleita, um dos membros da
Assembléia para Corregedor.".

EMENDA N°13

Dê-se ao § 20 do art. 273 a redação abaixo, suprimindo-se, em
conseqüência, o parágrafo único do art. 165:

"Art. 273 -

§ 20 - No encaminhamento de votação, serão observados os
seguintes procedimentos:

- o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II - quando houver pedido simultâneo da palavra, atender-se-á ao
critério estabelecido no art. 165;
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III- em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo
prazo de cinco minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o
relator, com preferência para o autor do destaque.".

EMENDA N°14

Dê-se ao art. 222 a seguinte redação:

"Art. 222 - Sempre que o projeto for distribuído a mais de uma
comissão, a Comissão de Constituição e Justiça se pronunciará, no prazo
de cinco dias, e as demais comissões se reunirão conjuntamente para
emitirem parecer sobre o mérito da proposição, nos dez dias
subseqüentes.".

EMENDA N°15

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Ad. .... - Proposição é o instrumento regimental da apreciação de
matéria pela Assembléia.".

EMENDA N°16

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 213:

"Art. 213-

§ .... - A emenda á proposta será também subscrita por um terço
dos membros da Assembléia.".

EMENDA N°17

Dê-se ao "caput" do art. 73 a seguinte redação:

"Art. 73 - Constituí a Maioria a Bancada ou o Bloco Parlamentar
integrado pela maioria dos membros da Assembléia, considerando-se
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Minoria a representação partidária ou o Bloco imediatamente inferior que,
em relação ao Governo, expresse posição oposta à da Maioria.".

EMENDA N°18

Dê-se ao inciso VI do art. 102 a seguinte redação:

Art. 102-

VI - de Direitos Humanos;".

EMENDA N°19

Dê-se ao inciso II do art. 102 a seguinte redação:

"Art. 102 -

II - Comissão de Políticas Agropecuária e Agroindustrial;".

EMENDA N°20

Dê-se ao inciso XII do art. 102 a seguinte redação:

"Art. 102-

XII - de Saúde;".

EMENDA N°21

Dê-se aos incisos 1 e II do art. 140 a seguinte redação:

"Art. 140-

- favoráveis, os "pela conclusão", os "com restrição" e os "em
separado" não divergentes da conclusão;
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II - contrários, os divergentes da conclusão.".

EMENDA N°22

Dê-se ao inciso 1 do art. 294 a seguinte redação:

"Ad. 294 -

- a discussão ou a votação de proposição com objetivo idêntico
ao de outra aprovada ou rejeitada na mesma Sessão Legislativa.".

EMENDA N°23

Suprima-se o art. 210, renumerando-se os demais.

EMENDA N°24

Dê-se ao § 1 0 do art. 295 a seguinte redação:

"Art. 295 -

§ 1 0 - Antes da apreciação do requerimento de que trata este
artigo, o Presidente informará a tramitação da proposição a que ele se
referir.".

EMENDA N°25

Dê-se ao art. 157 a seguinte redação:

"Art. 157 - Poderá ser elaborada nota técnica sobre proposição, a
requerimento de comissão, de Presidente de comissão ou de relator.".

EMENDA N°26

E
o

Dê-se ao § 1 0 do art. 244 a seguinte redação:
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"Art. 244-

§ .... 1 0 - Os requerimentos a que se referem os incisos VIII, XI,
XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII e XXXIII serão apresentados por escrito.".

EMENDA N°27

Acrescente-se ao art. 1790 seguinte parágrafo:

"Art. 179-

§ .... - O autor de proposição registrada nos termos deste artigo
poderá, mediante manifestação por escrito, entregue no local a que se
refere o § 1 0, desistir de sua apresentação, desde que o Presidente não
tenha proferido decisão quanto ao seu recebimento.".

EMENDA N°28

Dê-se ao § 1 0 do art. 42 a seguinte redação

"Au. 42-

§ 1 0 - Será secreta a reunião em que se deliberar sobre as
matérias de que trata o art. 270, ressalvados os incisos 1, VII, IX e X.".

EMENDA N°29

Dê-se ao § 20 do art. 111 a seguinte redação:

Art. 111-

§ 20 - A omissão temporária será composta de cinco membros,
salvo:

1 a de representação, cuja composição será determinada pelo
Presidente;
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li - a indicada na alínea "d" do inciso 1 do art. 112, cuja
composição obedecerá à legislação pertinente.".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de maio de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Cleuber
Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José -
Marcelo Gonçalves - Maria Olivia.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.133197

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n°
1.133197 tem coma objetivo declarar de utilidade pública o Abrigo Cristão
Ary Rolim Costa, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça para exame preliminar, a qual concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 1 0 tumo, de
acordo com o que preceituam as normas do Regimento Interno.

Fundamentação

A entidade em destaque, que tem como base os princípios do
Evangelho de Cristo e da doutrina espírita codificada por AlIan Kardec,
desenvolve importante trabalho de auxilio a pessoas carentes.

Principalmente a idosos, a instituição presta assistência
psicológica e proporciona alimentação e moradia, entre outros benefícios.
Numa sociedade em que os idosos mais necessitados são discriminados e
excluídos do convívio social, avulta a grandeza da iniciativa da entidade.
E justa, portanto, a declaração de sua utilidade pública.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.133/97 em sua forma original.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 294/95

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n° 294195
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Martinho Campos, com sede no
Município de Martinho Campos.

Aprovado o projeto no 1 0 tumo, com a Emenda n°1, da Comissão
de Constituição e Justiça, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 20 tumo, nos termos regimentais.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer, conforme o disposto no art. 196, § 1 0 , do Regimento Interno.

Fundamentação

O referido Conselho desenvolve valioso trabalho em busca do
desenvolvimento socioeconômico de Martinho Campos. Para tanto, reúne
os recursos materiais e humanos disponíveis, visando a prestar auxilio de•
diversas maneiras.

Por tais razões, ratificamos o posicionamento desta Comissão
exarado no 1 0 turno, considerando ser a entidade merecedora da
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declaração de sua utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
294195 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das Comissões, ide maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 294195

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Martinho Campos, com sede no Município de Martinho
Campos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Martinho Campos, com sede no
Município de Martinho Campos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 763196

1	
Comissão de Saúde e Ação Social

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação e
Reabilitação Vida Plena - CRER-VIP Gospel Serra Verde, com sede no
Município de Vespasiano.

Aprovada a proposição no 1 0 turno, na forma apresentada, vem
agora a esta Comissão para o 20 turno de deliberação conclusiva, em
atendimento ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação

Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre a matéria,
exarado em parecer no 1 1 turno, consideramos justa e oportuna a outorga
do título declaratõrio de utilidade pública ao referido Centro.

De fato, a entidade presta relevantes serviços assistenciais a
pessoas carentes da localidade onde está sediada, como a criação e a
manutenção de creches, estabelecimentos de ensino, asilos e casas de
recuperação de viciados em drogas.

Conclusão

Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
763196 no 20 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 989196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
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em epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Pró-Melhoramentos da Comunidade do Parque Riachuelo e Adjacências,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovada a matéria no 1 0 turno, na forma original, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação

Reafirmando o parecer favorável exarado anteriormente sobre a
matéria, destacamos algumas atividades desenvolvidas pela Associação
em referência: a prática da filantropia, a defesa dos interesses do Parque
Riachuelo e adjacências e as ações de natureza desportiva e cultural.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
989196 no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.043196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Centro Social São
Sebàstião - CESE -, com sede no Município de Coimbra.

Aprovada a proposição no 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme
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dispõe o art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o
assunto, entendemos ser justa a pretensão de se declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista seus objetivos
filantrópicos, sociais e culturais, direcionados aos fiéis da Paróquia de São
Sebastião.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.043196 no 20 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.044/96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Três Corações.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 tumo, nos
termos regimentais.

Fundamentação
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Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o

assunto, entendemos que é justa a pretensão de se declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância de seus
trabalhos assistenciais e filantrópicos, bem como o incentivo por ela dado
às atividades culturais e desportivas na comunidade de Três Corações.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1 .044196 no 20 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.051/96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Creche Branca de Neve, com
sede no Município de Itaúna.

Aprovada a proposição no 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme
dispõe o art. 104, 1, na", do Regimento Interno,

Fundamentação

o
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a

matéria, entendemos ser justa a pretensão de se declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância de seus
trabalhos assistenciais, direcionados a crianças carentes de até 6 anos de
idade.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.051196 no 20 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.052196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

O Projeto de Lei n° 1.052/96, do Deputado Djalma Diniz, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento de
Franciscópolis - ADEF -, com sede no Município de Franciscópolis.

A matéria foi aprovada no 1 0 tumo, sem emenda; cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação

A ADEF trabalha para integrar o povo e o poder público do recém-
emancipado Município de Franciscópolis, com o objetivo de promover o
bem-estar e o progresso da comunidade.

Por outro lado, de acordo com parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, a instituição atende ao disposto na Lei n° 12.240,
de 517196, estando apta, portanto, a ser reconhecida sua utilidade pública.

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

1.052196 no 20 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.072196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em exame
pretende declarar de utilidade pública a Comunidade Carente de Central
de Minas, com sede no Município de Central de Minas.

Aprovado o projeto em 1 0 turno, na sua forma original, cabe,
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20
tumo, nos termos regimentais.

Fundamentação

A referida Associação tem por objetivo a promoção e o apoio a
toda e qualquer iniciativa que vise ao desenvolvimento social e econômico
do Município de Central de Minas. Objetiva, ainda, prestar assistência
médica a menores carentes; para tanto, promove um trabalho de alcance
social incontestável.

Dessa forma, a entidade merece ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.072/96 no 20 turno, como proposto.
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Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.075/96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ivair Nogueira, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Mateus Leme, com sede no Município de Mateus
Leme.

O projeto foi aprovado no ? tumo, sem emenda. Cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação

A finalidade da APAE de Mateus Leme é a reintegração do
excepcional na sociedade, no intuito de alcançar o seu completo bem-
estar. Para tanto, desenvolve uma proposta de educação baseada no
respeito à individualidade e no compromisso com o crescimento de seus
alunos, com ênfase no prazer ao longo das etapas de aprendizagem.

Numa demonstração de reconhecimento ao relevante trabalho da
referida Associação, julgamos oportuno que seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.075196 no 20 turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.079/96

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Bom Pastor
- CCBP -, com sede no Município de Betim.

Aprovado o projeto de lei no 1 0 turno, em sua forma original, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno,
em cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação

A referida entidade, sem fins lucrativos e de natureza beneficente,
foi criada com o objetivo de prestar assistência a menores carentes, no
tocante á educação, alimentação e saúde.

Por realizar importante trabalho de ajuda ao próximo, necessário à
comunidade, a entidade é merecedora do título declaratório de sua
utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.079196 no 2° turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Adelmo Carneiro Leão, relator.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.080197

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

O Projeto de Lei n° 1.080197, do Deputado Leonídio Bouças,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Ester Rosa - Centro de
Nutrição e Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda, com sede
no Município de São João do Paraíso.

Aprovada no 1 0 turno, sem modificação, deve a matéria agora ser
apreciada para o 20 turno de deliberação conclusiva, em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação

A entidade em exame desenvolve atividades de caráter
filantrópico, visando à melhoria das condições de vida das crianças
desnutridas de São João do Paraíso e adjacências. Para a consecução de
seus objetivos, presta diversos serviços, como assistência médica,
distribuição de alimentos e remédios.

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.080197 no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.086/97
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Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Alto
Palestina e Camposaltinho, com sede no Município de Campos Altos.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, em sua forma original, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, em
cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundaméntação

A entidade em exame desenvolve atividades de caráter
filantrópico, visando à melhoria das condições de vida da comunidade.
Para a consecução de seus objetivos, presta diversos serviços, como
assistência social, distribuição de alimentos e remédios.

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.086197 no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.094197

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em exame
pretende declarar de utilidade pública o Instituto José Geraldo Gonçalves,
com sede no Município de Sabará.

A matéria foi aprovada no 1 0 turno, em sua forma original e cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela no 20 turno,
nos termos regimentais.

Fundamentação

Os serviços prestados pela referida entidade abrangem a
manutenção de creches, asilos e escolas profissionalizantes na cidade de
Sabará. Ela desenvolve, pois, importante trabalho, que visa à melhoria
das condições de vida de pessoas carentes.

Para que o Instituto possa dar continuidade ao seu trabalho,
entendemos ser de grande valia que esta Casa reconheça sua utilidade
pública.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.094197 no 20 tumo, na forma proposta.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.117/97

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n°

1.117197 visa a declarar de utilidade pública a Associação Municipal de
Amparo aos Sem-Casa de Betim - AMUASCAB -, com sede no Município
de Betim.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta Comissão para .o 10
turno de deliberação conclusiva, conforme as disposições regimentais.

Fundamentação

A entidade que se pretende beneficiar vem prestando serviços
significativos à comunidade, notadamente no que se refere à busca de
soluções para os problemas enfrentados pelos sem-casas de Betim.
Proporciona ainda incentivo e apoio a todas as iniciativas que visem a
beneficiá-los.

Configurando-se o seu trabalho como necessário e importante,
justifica-se a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.117/97 na forma original.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 2532 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE MAIO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz

e Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA .. l PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagens n°5 191 a
196197 (encaminham os Projetos de Lei n°s 1.180 a 1.185197,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofício e telegrama -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.186 a 1.188197 -
Requerimentos n°s 2.127 a 2.129197 - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Antônio Andrade, Maria José Haueisen,
Gados Pimenta e Anderson Adauto - r PARTE (ORDEM DO DIA): 12
Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Encerramento da
discussão, em turno único, dos Projetos de Lei n°s 1.105 a 1.108197 -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia -
AlIton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - DjaIma Diniz - Durval Angelo
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - 1-lely
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Tarqüínio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto God!nho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio- Sebastião Navarro
Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 14h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para procederá leitura da ata da reunião anterior.

ja PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- A Deputada Maria OlIvia, 53Secretária, nas funções de 20-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 191197*

Belo Horizonte, 6 de maio de 1997.
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Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei que altera a
denominação do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas
Gerais - DRHIMG para Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -,
dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.

A proposta integra o conjunto de medidas relacionadas com a
racionalização administrativa do Poder Executivo, destacando-se que o
projeto de lei cuida da alteração da denominação da autarquia
Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais para
Instituto Mineiro de Gestão das Águas e de sua reorganização, como parte
integrante também da consolidação da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, objeto de projeto de lei próprio,
à qual a referida entidade se integra por vinculação.

Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de lei em
destaque o prazo de tramitação a que se refere o artigo 69 da Constituição
do Estado, sirvo-me da oportunidade para renovar-lhe a manifestação do
meu elevado apreço e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N°1.180/97

Altera a denominação do Departamento de Recursos Hídricos do
Estado de Minas Gerais - DRH/MG para Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas - IGAM -, dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1

Disposições Preliminares

Art. 1" - O Departamento de Recursos Hídricos do Estado de
Minas Gerais - DRHIMG, autarquia estadual, de que trata a Lei n° 9.528,



rÁCk
285

de 29 de dezembro de 1987, e o artigo 30 da Lei n° 12.188, de 10 de junho
de 1996, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, passa a denominar-se Instituto Mineiro de
Gestão das Águas - IGAM -, regendo-se por esta lei.

Parágrafo único - A sigla IGAM e a palavra autarquia equivalem à
denominação legal do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas, para efeito
desta lei.

Art. 20 - O IGAM integra, no âmbito do Estado e na esfera de sua
competência, o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA -, criado
pela Lei Federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981, e o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituído pela Lei Federal n°
9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Art. 3°- O Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM - é uma
autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, tem
autonomia administrativa e financeira, sede e foro na Capital, e jurisdição
em todo o território do Estado de Minas Gerais.

Capítulo II

Da Finalidade e da Competência

Art. 40 - O Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM - tem por
finalidade, no âmbito estadual:

- propor e executar diretrizes relacionadas à gestão das águas no
território mineiro e a política estadual dos recursos hídricos;

II - programar, coordenar, supervisionar e executar estudos que
visem a elaboração e aplicação dos instrumentos de gestão das águas e
da política estadual de recursos hídricos;

III - promover, avaliar, incentivar e executar estudos e projetos de
proteção e conservação das águas, visando a sua utilização racional
integrada e seu aproveitamento múltiplo.

Art. 50 - Ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -
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compete:

- propor e executar diretrizes relativas à proteção das águas;

II - executar a política estadual de recursos hídricos e a do meio
ambiente, estabelecidas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e
pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM;

III - desenvolver, em cooperação com órgãos e entidades
encarregados de implementar a política estadual de recursos hídricos, as
funções técnicas e administrativas necessárias à utilização racional das
bacias hidrográficas do Estado, objetivando o seu aproveitamento
múltiplo;

IV - incentivar e prestar apoio técnico à criação e à implantação de
Comitês e Agências de Bacias Hidrográficas;

V - atuar, junto ao COPAM, como órgão seccional de apoio, nas
matérias de sua competência;

VI - analisar, preparar e fornecer ao órgão competente, parecer
técnico e conclusivo quanto aos processos relativos à outorga de direito de
uso das águas estaduais e federais, estas últimas mediante convênio com
os órgãos e as entidades correspondentes;

VII - exercer a fiscalização e o controle da utilização dos recursos
hídricos no Estado de Minas Gerais;

VIII - coordenar tecnicamente a elaboração dos Planos Diretores
de Recursos Hídricos;

IX - programar, implantar e operar as redes hidrometeorológica e
sedimentométilca do Estado;

X - proceder à avaliação da rede de monitoramento da qualidade
das águas no Estado;

XI - orientar a elaboração e acompanhar a aprovação e o controle
da execução de planos, estudos, projetos, serviços e obras na área de
recursos hídricos, bem como participar de sua elaboração quando
desenvolvidos por órgãos conveniados;



rÀ
287

XII - proporcionar, na área de sua competência, assistência
técnica aos municípios e aos demais segmentos da sociedade;

XIII - desenvolver atividades informativas e educativas, visando o
conhecimento e a compreensão social dos problemas ambientais, com
ênfase na questão da utilização e da preservação do recurso natural da
água;

XIV - exercer outras atividades correlatas.

Art. 6° - As ações descentralizadas do IGAM, obedecidas as
diretrizes fixadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, serão estabelecidas, em nível regional,
através dos Comitês de Bacias Hidrográficas, articuladamente com a
Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais - FEAM-MG
- e o Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Capítulo III

Da Organização

Art. 70 - O Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM - tem a
seguinte estrutura orgânica:

- Órgão Colegiado:

- Conselho de Administração;

II - Unidade de Direção Superior:

- Diretoria-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Assessoria de Planejamento e Coordenação;

c) Assessoria Jurídica;
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d) Assessoria de Educação e Extensão Ambiental;

e) Superintendência de Administração e Finanças:

1. Divisão Contábil-Financeira;

2. Divisão Administrativa;

3. Divisão de Recursos Humanos;

O Diretoria de Controle das Águas:

1. Divisão de Cadastramento e Outorga;

2. Divisão de Hidrometeorologia;

3. Divisão de Ordenamento de Bacias;

g) Diretoria de Desenvolvimento Hídrico:

1. Divisão de Tecnologias de Oferta Hídrica;

2. Divisão de Tecnologias de Prevenção de Cheias.

§ 1 0 - Os cargos de Diretor-Geral, Diretor, Superintendente, Chefe
de Gabinete e Assessor Chefe são de recrutamento amplo, de livre
nomeação e exoneração do Governador do Estado, nos termos do
parágrafo único do artigo 2 0 da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992.

§ 20 - A descrição e a competência das unidades administrativas
mencionadas neste artigo serão estabelecidas em decreto.

Capitulo IV

Do Conselho de Administração

Art. 80 - Ao Conselho de Administração do Instituto Mineiro de
Gestão das Aguas - IGAM - compete:
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II - aprovar

a) os planos e os programas gerais de trabalho;

b) as propostas orçamentárias anual e plurianual;

e) as propostas de organização administrativa da autarquia;

d) as propostas de alteração do quadro de pessoal da autarquia;

e) o regimento interno da autarquia.

III - autorizar a aquisição de bens imóveis e sua alienação;

IV - decidir, em grau de recurso, contra os atos do Diretor-Geral e
seus delegados;

V - exercer outras atividades correlatas na área de sua
competência;

VI - decidir sobre casos omissos compatíveis com esta lei.

Art. 9°- O Conselho de Administração tem a seguinte composição:

- membros natos:
z
o

	

	
a) Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, que é o seu Presidente;

b) Diretor-Geral do IGAM, que é o seu Vice-Presidente;

c) um representante da Secretaria de Estado de Minas e Energia;

d) Superintendente de Administração e Finanças do IGAM, que é
o seu Secretário;

e) pelo Diretor de Controle das Águas do IGAM;

Q pelo Diretor de Desenvolvimento Hidrico do IGAM;
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g) pelo Assessor-Chefe da Assessoria de Planejamento e

Coordenação do IGAM;

II - membros designados:

a) 1 (um) representante das entidades civis ambientalistas, por
elas indicado em lista tríplice;

b) 1 (um) representante de usuários de recursos hídricos, indicado
por seus órgãos representativos, em lista tríplice;

o) 1 (um) representante dos servidores do IGAM, por eles indicado
em lista tríplice;

d) 1 (um) representante da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária, por ela indicado;

e) 2 (dois) membros livremente escolhidos pelo Governador do
Estado entre pessoas de notório saber e de destacada atuação na área.

§ 1° - Os membros designados do Conselho são de livre
designação e dispensa do Governador do Es:ado.

§ 20 - O mandato dos membros designados do Conselho de
Administração é de 2 anos, permitida a recondução por mais um período.

§ 30 - A cada membro designado corresponde um suplente, que o
substitui nos seus impedimentos.

§ 40 - No caso de vacância de membro designado, o suplente
respectivo assume a titularidade, sendo designado novo suplente.

§ 50 - A função de membro do Conselho de Administração do
IGAM é considerada de relevante interesse público.

§ 60 - A concessão de diárias a membro do Conselho de
Administração, quando em viagem de interesse da autarquia, será da
responsabilidade do IGAM, vedada a percepção na repartição de origem,
pelo mesmo fato, no caso de ser servidor de outro órgão ou entidade
estadual, disciplinada no Decreto n°35.621, de 8 de agostc de 1994.
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Capítulo 

Do Patrimônio e da Receita

Art. 10 - Constituem patrimônio do IGAM o acervo de bens móveis
e imóveis, as ações, o direitos e outros valores de que é proprietário e os
que vier a adquirir.

Art. 11 - Constituem receitas do IGAM:

- as oriundas de dotações consignadas no Orçamento do Estado;

II - dividendos;

III - multas;

IV - créditos adicionais;

V - rendas auferidas com a execução dos serviços a seu cargo,
juros, aluguéis, taxas, arrendamento e outras provenientes da utilização
de seus bens e direitos;

VI - recursos federais e municipais, de organismos internacionais
ou de qualquer natureza, atribuídos ao IGAM ou ao Estado e transferidos à
autarquia;

VII - contribuições e doações de particulares, de municípios, de
associações municipais e de entidades públicas ou privadas, relacionadas
com as atividades da autarquia;

VIII - rendas eventuais;

IX - receitas resultantes de trabalhos técnicos prestados aos
comitês, agências e consórcios de bacias hidrográficas.

Capítulo VI

Do Regime Econômico e Financeiro
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Art. 12 - É vedado ao IGAM realizar despesas que não se refiram

aos seus serviços e programas, podendo, entretanto, incentivar e apoiar
entidades associativas, educativas e culturais que contribuam para a
consecução das suas finalidades.

Art. 13-O Instituto Mineiro

de Gestão das Águas - IGAM - submeterá à aprovação do seu
Conselho de Administração e, posteriormente, ao Tribunal de Contas do
Estado e à Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente, no prazo
determinado pela legislação específica, relatório de sua administração no
ano anterior e a prestação de contas.

Art. 14 - A prestação de contas dos resultados físicos alcançados
e dos recursos aplicados, federais ou provenientes de outras entidades,
será feita nos prazos regulamentares ou no constante dos respectivos
instrumentos legais.

Capitulo VII

Do Pessoal e dos Cargos

Au. 15 - O regime jurídico dos servidores do Instituto Mineiro de
Gestão das Aguas é o referido no parágrafo único do artigo 1 0 da Lei n°
10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 16-O Anexo XXIII da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992,
fica substituído pelo Anexo 1 desta lei.

Art. 17- Fica a autarquia incluída no Grupo 2 constante do Anexo
1, a que se refere o artigo 60 do Decreto n°36.796, de 19 de abril de 1995,
excluindo-se do Grupo 4 do mesmo Anexo o atual Departamento de
Recursos Hidrícos do Estado de Minas Gerais - DRH-MG.

Parágrafo único - Em virtude do disposto neste artigo, os
ocupantes dos cargos de Diretor-Geral e Diretor passam a perceber a
verba anual a título de pró-labore, relativas aos cargos respectivos do
Grupo 2, e correspondentes valores previstos no Anexo II, a que se refere
o artigo 1 0 do Decreto n° 36.796 mencionado neste artigo.
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Art. 18- Ficam criados, no Quadro de Pessoal do IGAM, os cargos

de provimento em comissão constantes no Anexo II desta lei.

Art. 19-O quadro de cargos de provimento efetivo da autarquia é
o constante no Anexo III desta lei.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração fará a revisão do Anexo 111-E do Decreto n° 36.033, de 14
de setembro de 1994, para a devida adaptação ao disposto neste artigo.

Art. 20 - A tabela de vencimentos do IGAM é a constante no
Anexo IV desta lei, para a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais.

§ 1 0 - A jornada de trabalho poderá ser reduzida, em caráter
excepcional, para 6 (seis) horas diárias, de acordo com as normas a
serem baixadas pelo Conselho de Administração, mediante pagamento
proporcional de vencimentos correspondentes a esta jornada.

§ 20 - A vigência da tabela de vencimento a que se refere este
artigo ocorrerá a partir do dia 1 0 do mês subseqüente ao da data de
publicação desta lei.

Capitulo VIII

Disposições Finais

Art. 21 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
á conta das dotações próprias do orçamento da autarquia.

Art. 22- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lei n° 9.528, de 29 de dezembro de 1987, e o inciso III do artigo 70 da
Lei n°10.635, de 16 de janeiro de 1992.

* - As Tabelas mencionadas foram publicadas na edição do Diário
do Legislativo de 915197.
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"MENSAGEM N° 192197

Belo Horizonte, 6 de maio de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e
manifestação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências.

A proposta visa consolidar e adequar a organização da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de que trata
a Lei n°11.903, de 6 de setembro de 1995, o artigo 3 0 da Lei n° 12.188, de
10 de junho de 1996, e o artigo 40 da Lei n° 12.277, de 25 de julho de
1996, como órgão responsável pela formulação e coordenação da política
estadual de proteção do meio ambiente e do gerenciamento dos recursos
hídricos, juntamente com os outros projetos de lei que, ao mesmo tempo,
estão sendo encaminhados a essa Casa Legislativa, referentes às
entidades vinculadas à Secretaria de Estado de que se trata.

Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de lei o
prazo de tramitação a que se refere o artigo 69 da Constituição do Estado,
sirvo-me da oportunidade para renovar-lhe a manifestação do meu
elevado apreço e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 1.181197

Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
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Disposições Preliminares

Art. l - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, criada pela Lei no 11 .903, de 6 de setembro
de 1995, com as alterações introduzidas pela Lei n° 12.188, de 10 de
junho de 1996, e o artigo 40 da Lei n° 12.277, de 25 de julho de 1996,
passa a ser regida por esta lei.

Art. 20 - A sigla SEMAD equivale à denominação da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 30 - A SEMAD atua no âmbito do Estado de Minas Gerais
como Órgão Seccional Coordenador do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, de acordo com o inciso IV do artigo 6 0 da Lei
Federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981, modificado pelo inciso 111 do
artigo 10 da Lei Federal n° 7:804, de 18 de julho de 1989, e integra o
Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, criado pela
Lei n°9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Capítulo II

Da Finalidade e da Competência

Art. 40 - A SEMAD tem por finalidade formular e coordenar a
política estadual de proteção do meio ambiente e de gerenciamento dos
recursos hídricos, bem como articular as políticas de gestão dos recursos
ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável do Estado de Minas
Gerais.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, recursos ambientais são os
recursos bióticos e abióticos existentes no território do Estado, essenciais
à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e â sadia
qualidade de vida da população, compreendendo a atmosfera, as águas
'interiores, superficiais e subterrâneas, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, as florestas, a fauna e a flora.

Art. 50 - Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável:
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- promover a aplicação das normas e da legislação especificas

de meio ambiente e recursos naturais, bem como coordenar e
supervisionar as ações voltadas para a proteção ambiental;

II - zelar pela observância das normas de preservação,
conservação, controle e desenvolvimento sustentável dos recursos
ambientais, em articulação com órgãos federais, estaduais e municipais;

III - planejar, propor e coordenar a gestão ambiental integrada no
Estado, com vistas à manutenção dos ecossistemas e do desenvolvimento
sustentável;

IV - articular-se com os organismos que atuam na área do meio
ambiente e especificamente com recursos hídricos, com a finalidade de
garantir a execução da política ambiental e de gestão de recursos hídricos
do Estado;

V - estabelecer e consolidar, em conjunto com órgãos e entidades
que atuam na área ambiental, as normas técnicas a serem por eles
observadas, coordenando as ações pertinentes;

VI - identificar os recursos naturais do Estado essenciais ao
equilíbrio do meio ambiental, compatibilizando as medidas
preservacionistas e conservacionístas com a exploração racional,
conforme as diretrizes do desenvolvimento sustentável;

VII - coordenar e supervisionar planos, programas e projetos de
proteção de mananciais e de gestão ambiental de bacias hidrográficas;

VIII - coordenar e supervisionar as atividades relativas à qualidade
ambiental e ao controle da poluição;

IX - coordenar e supervisionar as atividades relativas à
preservação, conservação e uso sustentável das florestas e da
biodiversidade, incluindo os recursos ictiológicos;

X - coordenar e supervisionar as atividades relativas à
preservação, conservação, uso múltiplo e sustentável dos recursos
hídricos;

Xl - coordenar o Zoneamento Ambiental do Estado, em articulação



297 1
com instituições federais, estaduais e municipais;

XII - planejar e coordenar planos, programas e projetos de
educação e extensão ambiental;

XIII - representar o Governo do Estado de Minas Gerais no
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA - e em outros Conselhos
nos quais tenham assento os órgãos ambientais e de gestão dos recursos
hídricos das Unidades Federadas;

XIV - homologar e fazer cumprir as decisões do Conselho
Estadual de Política Ambiental - COPAM - e do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CERH -, observadas as normas legais pertinentes;

XV - estabelecer cooperação técnica, financeira e institucional
com organismos internacionais e estrangeiros, visando à proteção
ambiental e ao desenvolvimento sustentável do Estado;

XVI - propor a formulação da Política Global do Estado relativa às
atividades setoriais de saneamento ambiental e supervisionar a execução
na sua área de competência;

XVII - planejar e organizar as atividades de controle e fiscalização
referentes ao uso dos recursos ambientais do Estado e ao combate da
poluição, definidas na legislação federal e estadual.

Art. 60 - A SEMAD exercerá as funções de Secretaria Executiva
do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - e do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CERH.

Capítulo III

Da Estrutura Orgânica

Art. 7°-A SEMAD tem a seguinte estrutura orgânica:

- Gabinete;

11 - Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC:
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a) Centro de Planejamento e Orçamento;

b) Centro de Racionalização e Informação;

III - Superintendência de Administração e Finanças:

a) Diretoria de Pessoal;

b) Diretoria de Contabilidade e Finanças;

c) Diretoria Operacional;

IV - Superintendência de Política Ambiental:

a) Diretoria de Normatização;

b) Diretoria de Articulação Institucional;

V - Superintendência de Apoio Técnico:

a) Diretoria de Estudos e Projetos;

b) Diretoria de Zoneamento Ambiental;

c) Diretoria de Educação e Extensão Ambiental.

Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades
administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas em decreto.

Capitulo IV

Dos Órgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas

Art. 80 - Integram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável:

- por subordinação:
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a) Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM;

b) Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH.

II - por vinculação:

a) Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais -
FEAM-MG;

b) Instituto Estadual de Florestas - IEF;

c) Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM.

Capítulo V

Dos Cargos

Art. 90 - Ficam criados, no quadro de pessoal da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, QS cargos de
provimento em comissão, de recrutamento amplo, constantes no Anexo 1
desta lei, observado o disposto no artigo 20 do Decreto n°37.711, de 29 de
dezembro de 1995.

§ 1 0 - Os cargos em comissão de recrutamento limitado serão
providos por servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função
pública da administração direta e indireta do Estado.

Art. 10 - Passam a ser de recrutamento amplo 4 (quatro) cargos
de provimento em comissão de Assistente Administrativo, constantes do
quadro de pessoal da SEMAD.

Art. 11 - O Quadro Especial de cargos de provimento efetivo da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é
o estabelecido nos Anexos II e III desta lei, a ser incluído no Decreto n°
36.033, de 14 de setembro de 1994.

Art. 12- Os cargos de que tratam os artigos 90 e 10 desta lei serão
codificados e identificados em resolução do Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração, nos termos do artigo 13 da Lei n°
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12.159, de 27 de maio de 1996, que adotará também as medidas
necessárias para o cumprimento do artigo 11.

Art. 13 - Em virtude do disposto no artigo 9 1 , o Anexo a que se
refere o artigo 12 da Lei n° 11.903, de 6 de setembro de 1995, fica
substituído pelo Anexo IV desta lei.

Art. 14 - A jornada de trabalho dos servidores da SEMAD será
disciplinada em decreto, especialmente a dos ocupantes de cargo dos
segmentos de classe de atividade fim.

Capítulo VI

Disposições Finais

Art. 15 - Os órgãos subordinados e as entidades vinculadas a que
se refere o artigo 8 0 prestarão apoio material e de recursos humanos em
ações conjuntas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

Art. 16 - Cada Secretaria de Estado que compõe o Conselho
Estadual de Política Ambiental formará um núcleo de gestão ambiental,
destinado a apoiá-lo e com a finalidade de compatibilizar as políticas
públicas setoriais com a proteção do meio ambiente, cujos componentes
serão indicados pelo respectivo Secretário, mediante resolução.

§ 1 0 - Os núcleos mencionados no "caput" deste artigo atuarão,
técnica e normativamente, em articulação com a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através da sua
Superintendência de Política Ambiental.

§ 20 - A SEMAD proporá as regras de funcionamento dos núcleos
de gestão, que serão aprovadas em decreto.

Art. 17 - O policiamento de defesa do meio ambiente a cargo da
Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - será exercido, técnica e
normativamente, em articulação com a SEMAD.

MI. 18 - Os recursos provenientes da compensação financeira
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pela utilização de recursos hídricos atribuídos ao Estado, de acordo com a
Lei Federal n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989, serão consignados no
orçamento da SEMAD e de entidades vinculadas e aplicados conforme
dispuser a Lei do Orçamento do Estado.

Art. 19 - As ações descentralizadas da SEMAD, obedecidas as
diretrizes fixadas pela Secretaria, serão desenvolvidas através de
unidades regionais existentes na estrutura administrativa do Poder
Executivo, até a definitiva implantação das Regiões Administrativas,
previstas no artigo 11 da Lei n° 11.962, de 30 de outubro de 1995,
articuladas com o IGAM, FEAM e o IEF.

Art. 20 - Ficam a SEMAD e as entidades vinculadas
autorizadas a credenciar empresa ou profissional de notória
especialização para atuar, como perito, em processos de licenciamento
ambiental de atividade efetiva ou potencialmente poluidora, em análise de
projetos, emissão de pareceres e perícias necessárias para subsidiar o
COPAM em decisões de sua competência.

Parágrafo único - A remuneração de profissional ou empresa a ser
contratado para atuar como perito obedecerá ao regulamento da
respectiva categoria profissional e será efetuada pelo órgão ou entidade
competente, mediante a cobrança do valor correspondente, a ser
previamente depositado pela pessoa física ou jurídica responsável pelo
empreendimento submetido ao processo de licenciamento ambiental,
observados, ainda, as normas e os critérios estabelecidos na legislação
específica.

Art. 21 - A SEMAD passa a integrar o Conselho Estadual de
Ciência e Tecnologia, o Conselho Estadual de Energia, o Conselho
Estadual de Política Agrícola, o Conselho de Industrialização, o Conselho
Estadual de Geologia e Mineração, o Conselho Estadual de Saúde, o
Conselho de Coordenação Cartográfica, o Conselho Consultivo de
Irrigação e Drenagem e o Conselho Estadual de Turismo.

Art. 22 - Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável representar o Governo do Estado de Minas
Gerais na celebração de convênios, acordos, ajustes e instrumentos
similares com órgãos e entidades da administração pública federal, cujo
objeto esteja relacionado com a implementação da política nacional do
meio ambiente, de gestão de recursos hídricos e a aplicação da legislação
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federal pertinente no território do Estado.

Art. 23 - O artigo 40 da Lei no 4.612, de 18 de outubro de 1967,
alterado pela Lei n° 5.093, de 5 de dezembro de 1968, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 40 - Para deliberar sobre a execução desta Lei e a concessão
do Diploma de Mérito Florestal fica criada uma Comissão Especial, para
escolha dos agraciados, que será presidida pelo Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Parágrafo único - A constituição e as normas de funcionamento da
Comissão Especial prevista no "caput" deste artigo serão estabelecidas
em decreto."

Art. 24 - Fica criado o Diploma de Mérito Ambienta[, a ser
concedido, anualmente, durante as comemorações alusivas à Semana do
Meio Ambiente, às pessoas físicas e jurídicas que tenham se destacado,
por relevantes serviços prestados ao Estado, nas atividades de melhoria
do meio ambiente, de proteção dos recursos hídricos e de conservação da
natureza.

Parágrafo único - Os critérios de escolha dos agraciados serão
estabelecidos em decreto.

Art. 25 - Para atender as despesas decorrentes da execução desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de
R$9.295,88 (nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito
centavos), observado o disposto na Lei Federal n°4.320, de 17 de março
de 1964.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 27 - Revogam-se as disposições em contrário e, em especial,
a Lei no 7.175, de 19 de dezembro de 1977, e o artigo 18 e seu parágrafo
único, da Lei n°7.772, de 8 de dezembro de 1980.

- * - As tabelas foram publicadas na edição do Diário do
Legislativo" de 915197.

"MENSAGEM N° 193197
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Belo Horizonte, 6 de maio de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe
sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM e dá outras providências.

O incluso projeto de lei tem por objetivo estabelecer uma nova
estrutura organizacional para o Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM, com vistas ao cumprimento mais eficiente de suas funções
institucionais, especialmente quanto à propositura de políticas e diretrizes,
normas técnicas e padrões de preservação do meio ambiente e recursos
ambientais a serem aplicados pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A medida faz parte do piano de racionalização administrativa
proposto pelo meu Governo no sentido da modernização dos serviços
públicos.

Solicitando que o projeto de lei seja examinado em regime de
urgência nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-me do
ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de estima e
consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 1.182197

Dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1

Disposições Preliminares
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Art. 1 0 - O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM,

instituído pelo Decreto n° 18.466, de 29 de abril de 1977, e alterado pela
Lei n°9.514, de 29 de dezembro de 1987, passa a ser regido por esta lei.

Parágrafo único - A sigla COPAM e a palavra Conselho equivalem
à denominação Conselho Estadual de Política Ambiental, para efeito desta
lei.

Art. 20 - O Conselho é órgão colegiado, consultivo e deliberativo,
subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.

Capítulo II

Da Finalidade e da Competência

Art. 30 - o COPAM tem por finalidade deliberar sobre diretrizes,
políticas, normas técnicas e padrões de preservação e conservação do
meio ambiente e recursos ambientais a serem aplicados pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através das
entidades a ela vinculadas, dos demais órgãos seccionais competentes da
administração pública estadual e dos órgãos locais.

§ 1 0 - São considerados órgãos seccionais os órgãos ou entidades
da administração pública estadual direta, cujas atividades estejam
associadas às de proteção e disciplinamento do uso dos recursos
ambientais.

§ 20 - São considerados órgãos locais os órgãos ou entidades
municipais responsáveis pelo controle e pela fiscalização, nas suas
jurisdições, das atividades referidas no parágrafo primeiro, por
competência originária ou delegada.

Art. 4°- Compete ao COPAM:

- aprovar o Plano Estadual do Meio Ambiente, propondo
diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente, para a gestão
de recursos naturais e para o desenvolvimento sustentável;
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II - estabelecer normas técnicas e padrões de proteção e

conservação do meio ambiente, observada a legislação federal e estadual
vigente e os objetivos definidos nos Planos de Desenvolvimento
Econômico e Social do Estado;

III - compatibilizar planos, programas e projetos potencialmente
modificadores do meio ambiente com as normas e padrões estabelecidos
pela legislação ambiental vigente, visando à garantia da qualidade de vida
e dos direitos fundamentais da sociedade e do indivíduo;

IV - propor diretrizes e normas para criação, implantação e
funcionamento de Conselhos Municipais de Meio Ambiente e delegar-lhes
competência, quando couber;

V - orientar e informar aos municípios quanto a normas e diretrizes
estabelecidas, visando ao correto cumprimento delas, em nível municipal;

VI - requerer, quando necessário, ações fiscalizadoras, visando à
observância das normas contidas na legislação de proteção e à
conservação do meio ambiente, aos órgãos seccionais, no âmbito de suas
competências;

VII - determinar ações relativas ao exercício do poder de polícia
administrativa e nos casos de infração à legislação de proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente e de gestão dos recursos
ambientais;

VIII - aplicar penalidades, através do Plenário ou das Câmaras
Especializadas e dos órgãos seccionais, no âmbito de sua competência e
observada a legislação vigente;

IX - responder a consultas sobre matéria de sua competência,
bem como orientar interessados e o público em geral quanto à aplicação
de normas e padrões de proteção ambiental e divulgar relatório sobre
qualidade ambiental;

X - analisar, orientar e licenciar, através do Plenário, das Câmaras
Especializadas e dos órgãos seccionais de apoio, no âmbito do Estado, a
implantação e operação de atividade efetiva ou potencialmente poluidora
ou degradadora do meio ambiente, inclusive a respectiva outorga do
direito de uso das águas, determinando igualmente a relocalização,
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suspensão ou encerramento dessas atividades, quando necessário e
ouvido o órgão seccional competente;

XI - discutir e propor programas de fomento à pesquisa aplicada à
área ambiental, bem como projetos de desenvolvimento sustentável;

XII - homologar acordos, visando à transformação de penalidade
pecuniária em obrigação de execução de medidas de interesse de
proteção ambiental, além das exigidas em lei;

XIII - aprovar relatórios de impacto ambienta];

XIV - aprovar seu Regimento Interno;

XV - propor ao Executivo a criação e extinção de Câmaras
Especializadas, bem como instituir e extinguir comissões técnicas para
análise de temas específicos, quando se fizer necessário, através de
deliberação;

XVI - atuar no sentido de formar consciência pública da
necessidade de participação no processo de proteção, conservação e
melhoria do meio ambiente, com vistas ao uso sustentado dos recursos
naturais;

XVII - decidir sobre penalidades aplicadas por infrações às normas
e aos padrões de controle, qualidade e gestão dos recursos ambientais
definidos em lei, em grau de recurso, após pedido de reconsideração
julgado na esfera competente;

XVIII - exercer atividades correlatas que lhe forem delegadas.

Capítulo III

Da estrutura

Art. 50 o COPAM tem a seguinte estrutura:

- Presidência;



•1-	307
II - Plenário:

III - Câmaras Especializadas;

IV - Secretaria Executiva.

§ 1 0 - A Presidência é exercida pelo Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 20 O Plenário é o órgão superior de deliberação do COPAM.

§ 30 - As Câmaras Especializadas são apoiadas e assessoradas
tecnicamente pelo órgão seccional competente, ao qual incumbe prover
os meios necessários ao seu funcionamento.

§ 40 - A função de Secretário Executivo do COPAM é exercida
pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, com apoio da Superintendência de Política
Ambiental e das entidades vinculadas à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

§ 5° - O Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, a
composição e as regras de funcionamento do COPAM.

Capítulo IV

Disposições finais

Art. 60 - O inciso II do artigo 16 da Lei n°7.772, de 8 de setembro
de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:

"II - multa de 63,30 a 37.911,16 LJFIR's, calculada conforme a
natureza da infração, o seu grau, espécie, extensão, área, região, unidade,
nível de esclarecimento e sensibilidade do infrator à autuação, o dolo ou a
culpa, bem como a respectiva proposta ou projeto de reparação do dano
ambiental causado".

Art. 7° - As multas aplicadas pelo COPAM constituirão receitas
dos órgãos seccionais responsáveis pelo funcionamento das respectivas



308
Câmaras Especializadas.

Parágrafo único - Para efeito deste artigo são considerados órgãos
seccionais o Instituto Mineiro de Gestão das Aguas, a Fundação de
Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais - FEAM - e o Instituto
Estadual de Florestas - IEF.

Art. 80 - Os órgãos seccionais de apoio ao COPAM instituirão os
emolumentos e outros valores pecuniários, necessários à aplicação da
legislação do meio ambiente e de gestão dos recursos hídricos, incluindo
os custos operacionais relacionados com as atividades de licenciamento
ambiental.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário."

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 194197*

Belo Horizonte, 6 de maio de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe
sobre a reorganização do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e dá
outras providências.

A proposta de reorganização da autarquia Instituto Estadual de
Florestas - IEF - decorre também das medidas relacionadas com a
reestruturação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e das entidades a ela vinculadas, às quais
incumbe a formulação, coordenação e execução da política estadual de
proteção do meio ambiente, cujos correspondentes projetos de lei estão
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sendo simultaneamente submetidos à manifestação dessa Casa
Legislativa.

Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de lei em
destaque o prazo de tramitação a que se refere o artigo 69 da Constituição
do Estado, sirvo-me da oportunidade para renovar-lhe o meu elevado
apreço.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 1.183197

Dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de Florestas -
IEF - e dá outras providências.

Capitulo 1

Disposições Preliminares

Art. 1 0 - O Instituto Estadual de Florestas - IEF -, autarquia criada
pela Lei n° 2.606, de 5 de janeiro de 1962, vincula-se à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e passa a
reger-se pelas disposições desta lei.

Parágrafo único - A sigla IEF e as palavras autarquia e Instituto
equivalem à denominação legal do Instituto Estadual de Florestas, para
efeito desta lei.

Art. 20 - O IEF integra, no âmbito do Estado de Minas Gerais e na
esfera de sua competência, o Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA -, criado pela Lei Federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 30 - O Instituto Estadual de Florestas - IEF - é uma autarquia
dotada de personalidade jurídica de direito público, tem autonomia
administrativa e financeira, sede e foro na Capital e jurisdição em todo o
território do Estado de Minas Gerais.

Capítulo 11
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Da Finalidade e da Competência

Art. 40 - O Instituto Estadual de Florestas - IEF - tem por
finalidade, no âmbito estadual, propor e executar a política florestal do
Estado, a preservação e a conservação da fauna e da flora, o
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e a
promoção e a realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade.

Ad. 50 - Compete ao Instituto Estadual de Florestas - IEF:

- coordenar, orientar e supervisionar a execução de pesquisas
relativas à manutenção do equilíbrio ecológico e da preservação da
biodiversidade, bem como promover o mapeamento, inventário e
monitoramento da cobertura vegetal e da fauna silvestre do Estado e a
elaboração da lista atualizada de espécies ameaçadas de extinção;

II - administrar Unidades de Conservação de modo a assegurar os
objetivos e a consolidação do Sistema Estadual de Unidades de
Conservação;

III - desenvolver e promover a recomposição da cobertura florestal
do Estado, a recuperação de áreas degradadas e o enriquecimento de
ecossistemas florestais, mediante o incentivo, a coordenação e a
execução de programas de florestamento e reflorestamento e outras
ações pertinentes;

IV - promover, apoiar e incentivar, articuladamente com órgãos
afins, o florestamento e o reflorestamento com finalidade múltipla e o
suprimento da demanda de matéria-prima de origem vegetal susceptível
de exploração, de transformação, de comercialização e de uso, mediante
assistência técnica, prestação de serviços, produção, distribuição e
alienação de mudas;

V - promover o disciplinamento, a fiscalização, o licenciamento e
o controle da exploração, utilização e consumo de matérias-primas
oriundas das florestas e da biodiversidade, bem como coordenar e
promover ações de prevenção, controle e combate a queimadas e
incêndios florestais;

VI - coordenar, orientar, fiscalizar e supervisionar a execução de
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atividades de preservação, conservação e uso racional dos recursos
naturais, bem como promover o desenvolvimento de atividades que visem
à proteção da fauna ictiolôgica;

VII - fazer cumprir, mediante delegação de competência ativa ou
passiva, quando for o caso, a legislação relativa às florestas, aos
mananciais, à fauna e à flora;

VIII - promover a educação ambiental visando à compreensão
social da importância das florestas e da biodiversidade, bem como manter
sistema de documentação, informação e divulgação dos conhecimentos
técnicos relativos a florestas e biodiversidade e dos serviços prestados
pela autarquia;

IX - apoiar e orientar os municípios, os produtores rurais e os
demais setores da sociedade organizada, quanto ao desenvolvimento de
ações que visem à preservação e à conservação das florestas e da
biodiversidade;

X - baixar atos, na forma da lei e na esfera de sua competência,
visando à regulamentação e à normatização infralegal, bem como aplicar
penalidades, multas e demais sanções administrativas, promovendo a
arrecadação, a cobrança e a execução de tributos e emolumentos
decorrentes de suas atividades;

Xl - movimentar a conta Recursos Especiais a Aplicar, destinada a
arrecadar recursos para a recomposição florestal, a formação de florestas
sociais e a implantação de Unidades de Conservação, nos termos do
artigo 21 da Lei n°10.561, de 27 de dezembro de 1991;

XII - movimentar a conta Recursos Especiais de Proteção à Fauna
Aquática, destinada a arrecadar as receitas previstas na Lei n o 12.265, de
24 de julho de 1996;

XIII - atuar junto ao COPAM, como órgão Seccional de Apoio, nas
matérias de sua competência;

XIV - exercer outras atividades correlatas.

Capítulo 111
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Da Organização

Art. 60 - O IEF tem a seguinte estrutura orgânica:

- órgão Colegiado:

Conselho de Administração e Política Florestal;

II - Unidade de Direção Superior.

Diretoria-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Assessoria de Planejamento e Coordenação;

C) Assessoria Jurídica;

d) Assessoria de Educação e Extensão Ambiental;

e) Auditoria Interna;

9 Diretoria de Proteção à Biodiversidade:

1. Coordenadoria de Proteção à Vida Silvestre;

2. 000rdenadoria de Unidades de Conservação;

g) Diretoria de Gestão da Pesca:

1. Coordenadoria de Ordenamento Pesqueiro;

2. Coordenadoria de Recuperação de Ictiofauna;

h) Diretoria de Desenvolvimento Florestal Sustentável:

1. Coordenadoria de Fomento e Restauração de Ecossistemas
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Florestais;

2. Coordenadoria de Manejo Florestal;

3. Coordenadoria de Tecnologia Florestal;

1) Diretoria de Monitoramento e Controle:

1. Coordenadoria de Monitoramento;

2. Coordenadoria de Controle e Fiscalização;

3. Coordenadoria de Cadastro e Registro;

j) Diretoria de Administração e Finanças:

1. Divisão de Administração;

2. Divisão de Finanças;

3. Divisão de Recursos Humanos;

4. Divisão de Arrecadação;

k) Escritórios Regionais em número de 14 (quatorze).

§ 1 0 - A descrição e a competência das unidades administrativas
mencionadas neste artigo serão estabelecidas em decreto.

§ 20 - Os cargos de Diretor-Geral, Diretor, Chefe de Gabinete,
Auditor Chefe e Assessor Chefe são de recrutamento amplo e de livre
nomeação e exoneração do Governador do Estado, nos termos do
parágrafo único do artigo 2 0 da Lei ri0 10.623, de 16 de janeiro de 1992.

§ 30 - O provimento de um dos cargos de Diretor recairá em
servidor de carreira do IEF.

Capítulo IV

Do Conselho de Administração e Política Florestal
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Art. 70 - Ao Conselho de Administração e Política Florestal do

Instituto Estadual de Florestas - IEF - compete, nos termos da lei:

- estabelecer as normas gerais de administração da autarquia;

II - aprovar

a) os planos e os programas gerais de trabalho;

b) as propostas orçamentárias anual e plurianual;

e) as propostas de organização administrativa da autarquia;

d) as propostas de alteração do quadro de pessoal da autarquia;

e) regimento interno da autarquia;

III - definir a sede dos Escritórios Regionais, mediante proposta
motivada da direção da autarquia;

IV - autorizar a aquisição de bens imóveis e sua alienação;

V - decidir, em grau de recurso, contra os atos do Diretor-Geral e
seus delegados;

VI - exercer outras atividades correlatas, na área de sua
competência;

VII - decidir sobre casos omissos compatíveis com esta lei.

Art. 90 - o Conselho de Administração e Política Florestal tem a
seguinte composição:

- membros natos:

a) Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, que é o seu Presidente;

b) Diretor-Geral do IEF, que é o seu Vice-Presidente;

c) Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
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d) Diretor de Administração e Finanças do IEF, que é o seu

Secretário;

e) Diretor de Proteção da Biodiversidade do IEF;

O Diretor de Monitoramento e Controle do IEF;

g) Diretor de Gestão da Pesca do IEF;

h) Diretor de Desenvolvimento Florestal Sustentável do IEF;

i) Assessor-Chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenação
do IEF;

j) Presidente da Comissão de Agropecuária e Política Rural da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

II - membros designados:

a) 1 (um) representante das entidades civis ambientalistas, por
elas indicado em lista tríplice;

b) 1 (um) representante de entidade ligada à atividade florestal
com finalidade industrial, indicado por seus órgãos representativos, em
lista tríplice:

c) 1 (um) representante dos servidores do IEF, por eles indicado
em lista tríplice;

d) 1(um) representante da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FAEMG -, por ela indicado;

e) 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -, por ela indicado;

fl 1 (um) representante da Sociedade Mineira de Engenheiros
Florestais, por ela indicado;

g) 2 (dois) membros livremente escolhidos pelo Governador do
Estado entre pessoas de notório saber e de destacada atuação na área
florestal.
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§ 1 0 - Os membros designados do Conselho e seus respectivos

suplentes são de livre designação e dispensa do Governador do Estado.

§ 20 - O mandato dos membros designados do Conselho de
Administração e Política Florestal é de 2 (dois) anos, permitida a
recondução por igual período.

§ 30 - No caso de vacância de membro designado, o suplente
respectivo assume a titularidade, devendo ser indicado novo suplente.

§ 40 - A função de membro do Conselho de Administração e
Política Florestal é considerada de relevante interesse público.

§ 5°- A concessão de diárias a membro do Conselho, quando em
viagem de interesse da autarquia, será da responsabilidade do IEF,
vedada a percepção na repartição de origem, pelo mesmo fato, no caso
de ser servidor de outro órgão ou entidade estadual, disciplinada no
Decreto n°35.821, de 8 de agosto de 1994.

Capitulo V

Do Patrimônio e da Receita

Art. 10- Constituem patrimônio do IEF o acervo de bens móveis e
imóveis, as ações, os direitos, os títulos e outros valores de que é
proprietário e os que vier a adquirir.

Art. 11 - Constituem receitas do IEF:

- as oriundas de dotações consignadas no Orçamento do Estado;

II - dividendos;

III - multas;

IV - créditos adicionais;

V - rendas auferidas com a alienação de mudas e exploração e
venda dos serviços a seu cargo, produtos ou subprodutos oriundos destes
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serviços, juros, aluguéis, arrendamento e outras provenientes da utilização
de seus bens e direitos;

VI - recursos federais e municipais, de organismos internacionais
de fomento e auxilio ou de qualquer origem ou natureza atribuídos ao IEF
ou ao Estado e transferidos à autarquia;

VII - contribuição de particulares e de entidades públicas ou
privadas;

VIII - recursos oriundos da Taxa Florestal;

IX - receitas provenientes das autuações, multas, cadastros,
registros, taxas, emolumentos e licenciamentos;

X - rendas eventuais.

Capitulo VI

Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 12-O exercício financeiro do IEF coincidirá com o ano civil.

Art. 13 - O orçamento do IEF é uno e anual e compreende as
receitas, despesas e investimentos dispostos em programas.

Art. 14 - O IEF submeterá à aprovação do Conselho de
Administração e Política Florestal e, posteriormente, à Secretaria de
Estado da Fazenda e ao Tribunal de Contas, nos prazos estipulados pela
legislação específica, relatório dos atos de sua administração, balanços e
prestação de contas.

Art. 15 - A prestação de contas dos resultados físicos alcançados
e dos recursos aplicados, federais ou provenientes de outras entidades,
bem como os instrumentos resultantes da aplicação, será feita a quem de
direito, nos prazos regulamentares.

Capítulo VII
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Do Pessoal e dos Cargos

Art. 16 - O regime jurídico dos servidores do IEF é o referido no
parágrafo único do artigo 1 0 da Lei n°10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 17 - Ficam transformados, no Quadro de Pessoal do IEF, os
seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo de Chefia e
Assessoramento Intermediários e de Execução:

- o de Gerente Técnico Regional em Gerente Regional;

li - o de Gerente de Núcleo de Florestas e Biodiversidade em
Assistente de Núcleo de Florestas e Biodiversidade;

III - ode Chefe de Seção Regional em Subgerente Regional.

AU. 18 - Ficam criados no quadro de pessoal do IEF os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- 1(um) cargo de Diretor, no Anexo XXII a que se refere o artigo
20 da Lei n°10.623, de 16 de janeiro de 1992;

II - os cargos constantes no Anexo 1 desta lei, no Grupo de Chefia
e Assessoramento Intermediários e de Execução.

AU. 19 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em
comissão do Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediários e de
Execução do quadro de pessoal do IEF:

- 9 (nove) cargos de Chefe de Serviço;

II - 3 (três) cargos de Secretária de Diretoria;

III - 1 (um) cargo de Secretária Executiva.

AU. 20-O Anexo XXII da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992,
alterado pelas Leis n°s 10.850, de 4 de agosto de 1992. e 11.337, de 21 de
dezembro de 1993, fica substituído pelo Anexo II, em virtude do disposto
no artigo 60 e no inciso 1 do artigo 18 desta lei.
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Art. 21 - Os cargos de provimento em comissão de Chefia e

Assessoramento Intermediários e de Execução, com sua quantidade,
forma de recrutamento, nível e grau são os constantes no Anexo III,
incluídos os criados no inciso II do artigo 18 desta lei.

Art. 22 - A tabela de vencimentos dos servidores do IEF é a
constante do Anexo IV desta lei, para a jornada de trabalho de quarenta
(40) horas semanais.

Parágrafo único - A jornada de trabalho dos servidores do IEF
será disciplinada em ato do Diretor-Geral, ouvida previamente a Comissão
Estadual de Política e Pessoal.

Capítulo VIII

Disposições Finais

Art. 23 - A Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento passa
denominar-se Diretoria de Desenvolvimento Florestal Sustentável.

Art. 24- Os artigos 19 e 26 da Lei n°10.561, de 27 de dezembro
de 1991, este último alterado pelo artigo 13 da Lei n° 11.337, de 21 de
dezembro de 1993, ficam acrescios do § 14 e do § 5°, respectivamente,
com as seguintes redações:

"Ali. 19 -

§ 14 - A pessoa física ou jurídica, consumidora de matéria-prima
florestal poderá, a critério do órgão competente, optar pela compensação,
mediante alienação ao patrimônio público, de área técnica e
cientificamente considerada de relevante e excepcional interesse
ecológico.";

"Art. 26 -

- § 50 - Em se tratando de infração cometida em processos sujeitos
ao licenciamento do COPAM, através de seu Plenário ou de suas
Câmaras Especializadas, o pedido de reconsideração contra decisão do
Diretor-Geral do IEF deverá ser dirigido ao Conselho de Administração e
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Política Florestal, devidamente instruído com o respectivo comprovante
de recolhimento do depósito prévio correspondente ao valor da multa
aplicada, observado o disposto no § 3 0 do artigo anterior.".

Art. 25 - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das
dotações próprias do orçamento da autarquia.

Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário e, em especial,
as da Lei n° 10.650, de 4 de agosto de 1992, ressalvados os seus artigos
21,22 e 23, a Lei n°10.174, de 31 de maio de 1990, o artigo 29 da Lei no
11.432, de 19 de abril de 1994, e os artigos 10, 12 e 14 da Lei n°11.337,
de 21 de dezembro de 1993.

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
ressalvado o disposto no artigo 22, cuja vigência ocorrerá a partir do dia 10
do mês subseqüente.

* - As tabelas mencionadas foram publicadas na edição do "Diário
do Legislativo" do dia 915197.

"MENSAGEM N° 195197*

Belo Horizonte, 6 de maio de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que altera a
denominação da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, dispõe
sobre sua organização e dá outras providências.

O projeto de lei ora encaminhado estabelece nova estrutura
orgânica, incluída a estrutura intermediária, e amplia a área de atuação da
referida entidade, que, além de propor e executar a política de proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente, passará a realizar estudos e
pesquisas sobre poluição, qualidade do ar, da água e do solo.

Trata-se de medida que faz parte do programa que vem sendo
desenvolvido pelo meu Governo, com vistas à modernização da máquina
administrativa.
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Solicitando que o projeto de lei seja examinado em regime de

urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-me do
ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de estima e
consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N°1.184197

Altera a denominação da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM para Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais -
FEAM-MG, dispõe sobre sua reorganização e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1

Disposições Preliminares

Art. 1 0 - A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM,
instituída pelo Decreto n° 28.163, de 6 de junho de 1988, nos termos da
Lei n° 9.525, de 29 de dezembro de 1987, entidade com personalidade
jurídica de direito público, •dotada de autonomia administrativa e
financeira, com sede e domicílio na Capital do Estado, vinculada à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
passa a denominar-se Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de
Minas Gerais - FEAM-MG.

Parágrafo único - As expressões Fundação e FEAM-MG
equivalem à denominação legal da Fundação de Engenharia do Meio
Ambiente de Minas Gerais, para efeito desta lei.

Art. 20 - A FEAM-MG integra, no âmbito estadual e na esfera de
sua competência, o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

-	criado pela Lei Federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981.

Capitulo 11
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Da Finalidade e da Competência

Art. 30 - A Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de Minas
Gerais - FIRAM-MG tem por finalidade propor e executar a política de
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, no que conceme à
prevenção e correção da poluição ou da degradação ambiental provocada
por atividades poluidoras, bem como promover e realizar estudos e
pesquisas sobre poluição, qualidade do ar, da água e do solo.

Art. 4°- Para o cumprimento de sua finalidade, compete à FEAM-
MG:

- pesquisar, monitorar e diagnosticar a poluição ou degradação
ambiental;

II - desenvolver pesquisas, estudos, sistemas, normas, padrões,
bem como prestar serviços técnicos para a prevenção e correção da
poluição ou degradação ambiental;

III - desenvolver atividades informativas e educativas visando à
compreensão social dos problemas ambientais relacionados à poluição ou
degradação ambiental;

IV - apoiar os municípios na implantação e desenvolvimento de
sistemas de gestão para a prevenção e correção da poluição ou
degradação ambiental;

V - exercer a fiscalização do cumprimento da legislação de
controle da poluição ou degradação ambiental, inclusive através da
aplicação de penalidades;

VI - atuar em nome do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM, nos termos de regulamento, no licenciamento de fonte ou
atividade poluidora ou degradadora do meio ambiente;

VII - atuar junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental, como
órgão seccional de apoio, nas matérias de sua competência;

VIII - exercer outras atividades correlatas.
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Capítulo III

Da Organização

Art. 50 - A Fundação de Engenharia do Meio Ambiente de Minas
Gerais - FEAM-MG tem a seguinte estrutura orgânica:

- Unidade Colegiada:

- Conselho Curador,

II - Unidade de Direção Superior

- Presidência;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Assessoria Jurídica;

c) Assessoria de Educação e Extensão Ambiental;

d) Assessoria de Planejamento e Coordenação;

e) Diretoria de Atividades Industriais e Minerárias:

1 - Divisão de Indústria Química e Alimentícia;

2- Divisão de Indústria Metalúrgica e de Minerais Não Metálicos;

3 - Divisão de Extração de Minerais Metálicos;

4- Divisão de Extração de Minerais Não Metálicos;

f) Diretoria de Atividades de Infra-Estrutura:

1 - Divisão de Saneamento;
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2 - Divisão de Projetos Urbanísticos e Infra-Estrutura de

Transporte;

3- Divisão de Infra-Estrutura de Energia e Irrigação;

g) Diretoria de Qualidade Ambiental:

1 - Divisão de Avaliação e Planejamento Ambiental;

2- Divisão de Qualidade da Água e do Solo;

3 - Divisão de Qualidade do Ar;

4 - Divisão de Normas e Padrões;

h) Superintendência de Administração e Finanças:

1 - Divisão de Recursos Humanos;

2 - Divisão de Contabilidade e Finanças;

3 - Divisão Administrativa;

4 - Divisão de Documentação e Informação.

§ 1 0 - A competência e a descrição das unidades administrativas
previstas neste artigo serão estabelecidas no Estatuto da Fundação, a ser
baixado em decreto.

§ 20 - Os cargos de Presidente, Diretor, Superintendente, Chefe de
Gabinete e Assessor-Chefe são de livre nomeação e exoneração pelo
Governador do Estado.

Seção 1

Do Conselho Curador

Art. 6°- Ao Conselho Curador da FEAM-MG, unidade colegiada de
direção superior da Fundação, compete:
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conclusivamente sobre o projeto no 1 0 turno, conforme prevêem as
disposições regimentais.

Fundamentação

A entidade em análise promove seminários, conferências,
palestras e congressos, que contribuem para o aprimoramento e o
crescimento dos profissionais da área oftalmológica.

Para que possa prosseguir seu trabalho, auxiliando o Estado a
ocupar um lugar de destaque nessa área, reconhecemos a necessidade de
declará-la de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.131/97 no 1° turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO 00 PROJETO DE LEI N° 1.027196

!1
	 Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a entidade Grêmio de Radioamadores
Maçons - GRM -' com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos
termos regimentais.
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Fundamentação

Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o
assunto, reconhecemos que é justo e oportuno declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista o valor de seu trabalho
humanístico e filantrópico, com o ideal de servir não só à comunidade
maçônica, mas também ao povo em geral.

Conclusão

Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.027196 no 20 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1997.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.073196

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei err
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação Recreativa €
Comunitária Domésticas de Luxo, com sede no Município de Juiz de Fora.

Após a aprovação do projeto no 1 0 turno, em sua forma original,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20
tumo, nos termos regimentais.

Fundamentação

A referida entidade tem por objetivo propiciar melhor nível de vida
às comunidades carentes. Para consolidar esse trabalho, desenvolve
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programas de natureza filantrópica € promove eventos culturais,
divulgando obras de autores juiz-forenses.

A prática de tais iniciativas credencia a instituição a receber o
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 1.073196 no 20 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 256a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE MAIO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e

Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos
de Resolução n°s 1.207 e 1.208197 - Projetos de Lei n°s 1.205, 1.206,
1.209 e 1.210197 - Requerimentos nos 2.138 a 2.140197 - Requerimento do
Deputado Marcos Helênio - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Marcelo Gonçalves, Paulo Schettino (2), Maria Olivia (2), Alberto Pinto
Coelho e Simão Pedro Toledo - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Alvaro Antônio, Marcos Helênio, Carlos Pimenta, Cleuber
Carneiro e Simão Pedro Toledo - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): V Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Investigar a Falta de
Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, no Período dos Últimos Dez
Anos, das Parcelas Referentes à Contribuição dos Servidores e da
Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em Cumprimento aos
Arts. 29 e 30 da Lei n° 9.380, de 18 de Dezembro de 1986, e, Ainda,
Apurar os Motivos Que Levaram às Irregularidades no Gerenciamento do
Instituto, Diagnosticadas pela Comissão Especial da Assembléia
Legislativa em Março do Corrente Ano (1997) - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Marcos Helênio; encaminhamento à Comissão de Fiscalização Financeira
- Questão de ordem - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Marcos Helênio; renovação de votação; inexistência de
"quorum" para votação; anulação da votação; chamada para
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.
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COMPARECIMENTO

Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Iva José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olívia -
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho
- Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Pariria - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa
- Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Marcos Helénio - Mana José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às
14h15min, a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
o

- O Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a
Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.

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

PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS
DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM

N° 145/96

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório

No intuito de se dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV,
da Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a este
Legislativo, por via da mensagem em epígrafe, 1.233 autos de processos
administrativos de legitimação de terras devolutas do Estado, instruídos
pela RURALMINAS, dos quais 881 processos dizem respeito a lotes
urbanos e 352 a terras localizadas em zona rural.

Em observância às regras contidas na Decisão Normativa da
Presidência n° 18, de 1716193, que disciplina a tramitação da matéria,
compete-nos, nesta fase preliminar de tramitação, examinados os autos
dos processos administrativos quanto aos pressupostos legais, concluir
pela apresentação de projeto de resolução no qual se aprova a alienação
das terras devolutas cujos processos não apresentam vícios de qualquer
natureza.

Fundamentação
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Os mencionados dispositivos constitucionais conferem à
Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente,
a alienação ou a concessão de terras públicas, ressalvado o disposto no
art. 247, § 30, da Carta Estadual.

As exceções a que se faz remissão se referem à alienação ou à
concessão de terra pública abrangida pelo plano de reforma agrária
estadual, previsto em lei, e à concessão gratuita de domínio.

Do exame dos autos remetidos, verifica-se que nenhum deles se
ajusta às mencionadas ressalvas e que, por outro lado, desses, 59
processos urbanos e 48 rurais devem ser convertidos em diligência à
RURALMINAS - o que será feito ainda nesta reunião - por suscitarem
dúvidas ou providências para se alcançar a sua perfeita instrução.

Os demais autos de processos foram devidamente instruídos e
devem, desde já, para o bom andamento dos trabalhos, compor os anexos
do projeto de resolução a ser apresentado no final deste parecer por este
órgão colegiado, conforme fizemos alusão no início.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela apresentação do seguinte
projeto de resolução.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.207197

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. l - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto no
ad. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas nos termos dos Anexos 1 e II desta resolução,
observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho, relator - Maria José
Haueisen - Roberto Amaral.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

* - Os referidos anexos foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo de 16.5.97.

PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS
DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM

N°166/96

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório

A fim de se dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Cada mineira, o Governador do Estado fez remeter a este Legislativo, por
via da mensagem em epígrafe, 795 autos de processos administrativos de
legitimação de terras devolutas do Estado, instruídos pela RURALMINAS,
dos quais 620 processos dizem respeito a lotes urbanos e 175 a glebas
localizadas em zona rural.

Em observância às regras contidas na Decisão Normativa da
Presidência n° 16, de 1716193, que disciplina a tramitação da matéria,
compete-nos, nesta fase preliminar de tramitação, examinados os autos
dos processos administrativos quanto aos, pressupostos legais, concluir
pela apresentação de projeto de resolução em que se aprova a alienação
das terras devolutas cujos processos não apresentam vicio formal ou
material.
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Fundamentação

Os dispositivos constitucionais anteriormente citados conferem à
Assembléia Legislativa competência privativa para aprovar previamente a
alienação ou a concessão de terras públicas, ressalvado o disposto no art.
247, § 30 , da Carta Estadual.

É bom esclarecer que as exceções a que se faz remissão se
referem à alienação ou à concessão de terra pública abrangidas pelo
plano de reforma agrária estadual, previsto em lei, e à concessão gratuita
de domínio.

Do exame dos autos remetidos, verifica-se que nenhum deles se
enquadra nas mencionadas ressalvas e que 38 processos urbànos e 16
rurais devem ser de pronto convertidos em diligência à RURALMINAS por
suscitarem dúvidas ou necessitarem de providências para que sejam
perfeitamente instruidos.

Os demais autos de processos foram devidamente instruídos e
devem, desde já, para o bom andamento dos trabalhos, compor os anexos
do projeto de resolução a ser apresentado no final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela apresentação do seguinte
projeto de resolução.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.208197

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, d
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

- Art. V - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto no
art. 62. XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas nos termos dos Anexos 1 e II desta resolução,
observada a enumeração dos respectivos beneficiários.
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Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Roberto Amaral, relator - Maria José
Haueisen - Olinto Godinho.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 195, cio o art. 103, do Regimento Interno.

* - Os referidos anexos foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo" de 1615197.

PROJETO DE LEI N° 1.205197

Institui procedimentos especiais para prevenção e detecção dos
casos de Lesões por Esforços Repetitivos - LER.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - O Estado instituirá procedimentos especiais de vigilância
e fiscalização com vistas à prevenção e à detecção dos casos de Lesões
por Esforços Repetitivos - LER - nos trabalhadores.

§ 1 1 - Entende-se por vigilância o conjunto de ações que
proporcionam a detecção ou a prevenção de mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde, com a finalidade de prevenir e
controlar as lesões por esforços repetitivos.

§ 20 - Os procedimentos especiais de fiscalização a que se refere
esta lei destinam-se a aferir a aplicação, pelos empregadores, das
seguintes medidas:

- l - informação aos trabalhadores, por meio de cartazes, cartilhas e
palestras, dos riscos de se contraírem as lesões por esforços repetitivos,
em razão da natureza do trabalho desempenhado;
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II - estabelecimento de uma pausa de 10 (dez) minutos para cada
50 (cinqüenta) minutos de trabalho, não deduzidos da jornada normal de
trabalho, nas atividades de entrada de dados;

III - definição de uma escala de alternância de tarefas e de um
plano de controle do ritmo de trabalho;

IV - adequação de máquinas, mobiliários, equipamentos e
ferramentas de trabalho, visando à redução da intensidade dos esforços
físicos a que estão submetidos os trabalhadores e à correção de posturas
inadequadas;

V - adequação do ambiente de trabalho aos níveis de ruído e
iluminação estabelecidos pela legislação vigente;

VI - realização de exames clínicos nos trabalhadores,
periodicamente, e no momento da rescisão contratual.

Art. 20 - A suspeita ou a constatação de lesões por esforços
repetitivos serão comunicadas ao órgão responsável pela saúde do
trabalhador ou à entidade representativa de classe a que ele pertença.

Art. 30 - Constatado o descurnprirnento de qualquer das medidas
enumeradas nos incisos 1 a VI do § 2 0 do art. 1 0 desta lei, será o infrator
notificado para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sanar as
irregularidades ou apresentar plano detalhado para saná-las.

§ 1 0 - Vencido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que
tenham sido tomadas as providências previstas no "caput" deste artigo, o
infrator estará sujeito às seguintes penalidades:

- multa diária no valor de 2.000 UFIRs;

li - suspensão temporária das atividades em caso de reincidência
ou risco iminente à saúde do trabalhador.

§ 20 - O plano a que se refere este artigo será avaliado pelo poder
público, que decidirá, motivadamente, sobre a sua aprovação ou não, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 30 - Não havendo aprovação do plano apresentado, o infrator
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terá 72 (setenta e duas) horas para sanar a irregularidade, e, não o
fazendo, setilhão impostas as penalidades previstas no § 1 0 deste artigo.

Art. 40 - Para a execução dos procedimentos especiais previstos
nesta lei, o poder público estadual poderá firmar convênios com
municípios e entidades representativas patronais ou sindicatos
profissionais.

Parágrafo único - Os convênios firmados com entidades
representativas de classe, previstos no "caput" deste artigo, terão como
objeto apenas os procedimentos especiais relativos às funções de
vigilância.

Art. 50 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
por conta de verba consignada no orçamento do Estado.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 1997.

Maria José Haueisen

Justificação: É sabido por todos que o número de casos de lesões
por esforços repetitivos aumenta a cada dia, fruto da automação da vida
moderna.

Tais lesões causam grandes transtornos na vida do trabalhador,
que, além do sofrimento físico a que está exposto, é submetido a longos
períodos de recuperação, na maioria das vezes por meio de licenças
médicas que acabam por acarretar perdas salariais.

Nossa proposta tem a pretensão de instituir procedimentos
especiais de vigilância e fiscalização, a fim de orientar empregadores e
trabalhadores para a correção de posturas, rotinas e ambientes de
trabalho, diminuindo, assim, os riscos de se contraírem as mencionadas
lesões.

Além disso, a proposição está em consonância com os ditames
constitucionais e legais pertinentes á matéria. De acordo com o art. 24,
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XII, da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e
defesa da saúde.

A Lei n° 8.080, de 1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde -
SUS -, inclui no campo de sua atuação a execução de ações de saúde do
trabalhador (art. 60, "c") e a colaboração na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho (art. 6 0 , V).

Mais adiante, ainda no § 30 do art. 60 , a referida lei define:

"Art. 6° -

§ 30 - Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um
conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de
trabalho, abrangendo:

II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de
Saúde - SUS -, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e
agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho".

No Capítulo IV, "Da Competência e das Atribuições", optou o
legislador federal por definir como atribuições comuns à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municípios "a elaboração de normas
técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da
saúde do trabalhador (art. 15, VI, da Lei n°8.080, de 1990).

Como se vê, não há dúvidas quanto à competência do Estado
membro para legislar sobre a questão.

Passemos, pois, a analisar a matéria quanto â competência
legislativa no âmbito estadual.

O legislador constituinte estadual, seguindo o modelo consagrado
pela Carta da República, optou por enumerar as matérias de competência
privativa do Governador, possibilitando aos parlamentares iniciar o
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processo legislativo nos demais casos.

O tema em questão não se encontra enumerado no art. 66, III,
onde estão definidas as matérias de competência privativa do Governador
do Estado. Por exclusão, conclui-se ser da competência do Poder
Legislativo propor matérias que versem sobre saúde.

Em vista do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e
Ação Social e de Fiscalização Financeira para parecer nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.206/97

Declara de utilidade pública o Grupo das Crianças Carentes da
Vila São Caetano - GRIASC -, com sede no Município de Betim.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Ari. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo das Crianças
Carentes da Vila São Caetano - GRIASC -, com sede no Município de
Betim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de de 1997.

Glycon Terra Pinto

Justificação: Fundado em 1516187, o GRIASC vem, desde então,
desenvolvendo programas direcionados às crianças carentes do Município
de Betim, abrangendo as áreas de educação, saúde e alimentação.

No intuito de proporcionar-lhes melhor qualidade de vida,
administra programas comunitários que atendem às suas necessidades
emergenciais, apontadas pelas famílias sócias do Grupo ou pela



661 1
comunidade do Bairro São Caetano.

Como se vê, a entidade a que se refere o projeto tem finalidade
essencialmente social, e os documentos exigidos por lei instruem
devidamente o processo. Por conseguinte, justa e oportuna se toma a sua
declaração de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno,

PROJETO DE LEI N°1.209/97

Declara de utilidade pública a entidade Movimento Jovem Jeová -
Jiré - MOVIJ, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 Fica declarada de utilidade pública a entidade Movimento
Jovem Jeová - Jiré - MOVIJ, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de de 1997.

Djalma Diniz

Justificação: Trata-se de uma associação que tem por finalidade a
recuperação e a reintegração social de toxicómanos, alcoólatras e grupos
carentes de um modo geral. A entidade mantém pessoas que
espontaneamente se submetem ao tratamento por laborterapia e a terapia
espiritual que visa à eliminação de toda dependência física ou psíquica.
Atualmente, cerca de 30 famílias são beneficiadas com o tratamento
gratuito de seus familiares com problemas de dependência.

A entidade satisfaz os requisitos legais de funcionar há mais de
dois anos e ter personalidade jurídica e diretoria idônea e não
remunerada. Assim, peço aos nobres pares a aprovação da presente
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proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.210/97

Institui o Programa de Promoção do Desenvolvimento de Minas
Gerais - PROMINAS - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 - Fica instituído o Programa de Promoção do
Desenvolvimento de Minas Gerais - PROMINAS -, com os seguintes
objetivos:

- promover a diversificação de indústrias, complementando a
matriz industrial do Estado;

II - estimular a transformação, no próprio Estado, dos seus
recursos naturais, interiorizando o processo industrial;

III - incentivar o aumento da capacitação tecnológica, da
qualidade e da produtividade dos bens do parque industrial mineiro,
visando a sua maior competitividade.

Art. 20 - Os recursos para implementação do PROMINAS
constituirão o Fundo de Promoção ao Desenvolvimento Industrial -
PROIND - e terão as seguintes fontes:

- dotações fixadas no Orçamento Fiscal do Estado, em limites
definidos anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - receitas decorrentes da aplicação de seus recursos;

III - recursos de origem interna ou externa decorrentes de
financiamentos;

IV - outros recursos que lhe venham a ser destinados.
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Art. 3°- Os recursos do PROIND se destinam ao financiamento de
novos empreendimentos industriais que vierem a se instalar no Estado ou
à ampliação dos existentes, de acordo com condições estabelecidas em
regulamento.

Parágrafo único - Não serão contemplados com os benefícios
previstos nesta lei projetos que já estejam em implantação na data de sua
promulgação.

Art. 40 - O financiamento equivalerá aos percentuais da
arrecadação total do ICMS que vierem a ser recolhidos pelo beneficiário,
nos seguintes limites máximos, conforme a localização do
empreendimento industrial:

- até 50% (cinqüenta por cento) na Região Metropolitana de Belo
Horizonte;

II - até 70% (setenta por cento) no interior do Estado, excluindo a
chamada área mineira da Sudene;

III - até 80% (oitenta por cento) na região da área mineira da
SUDENE.

Art. 50 - O financiamento concedido nos termos do artigo anterior
fica sujeito às seguintes condições:

- prazo máximo de fruição de 6 (seis) anos;

- incidência da Taxa Referencial de Juros - TR - ou, na sua
extinção, do índice que vier a substitui-Ia por determinação das
autoridades econômicas do Governo Federal ou, na falta de sucedâneo,
de taxa fixada pela Secretaria de Estado da Fazenda que preserve o valor
real do financiamento;

III - os pagamentos serão feitos em tantas prestações mensais e
sucessivas quantas forem as parcelas de financiamento concedido,
observada a carência de 3 (três) anos.

Art. 60 - Fica criado o Conselho Deliberativo do PROMINAS,
constituído pelos Secretários de Estado de Indústria e Comércio, que o
presidirá, da Fazenda, do Planejamento e Coordenação Geral, de Ciência
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e Tecnologia, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pelo Presidente do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG.

§ 1 0 - O Conselho Deliberativo terá por finalidade formular as
políticas operacionais por meio do estabelecimento de programas
prioritários, aprovar os projetos que lhe sejam encaminhados e orientar os
mecanismos de gestão, conforme dispuser o respectivo regimento.

§ 20 - A Diretoria de Indústria da Secretaria de Estado de Indústria
e Comércio funcionará como Secretaria Executiva do Conselho
Deliberativo, competindo-lhe analisar tecnicamente os pleitos, ouvindo,
sempre que necessário, órgãos e instituições envolvidos.

Art. 70 - O BDMG será o gestor financeiro do PROIND, para o que
formulará as normas operacionais a serem aprovadas pelo Conselho
Deliberativo do Fundo.

§ 1 0 - O BDMG fará jus à taxa de administração de 3% (três por
cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo e apropriada
mensalmente.

§ 20 - O PROIND terá contabilidade compatível com o sistema
adotado pelo BDMG.

§ 30 - O BDMG remeterá ao Conselho Deliberativo do PROIND,
por meio da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, relatórios
trimestrais e anuais sobre as aplicações do Fundo.

Art. 80 - É vedada a concessão de empréstimos, com recursos do
PROIND, às empresas que apresentem restrições cadastrais ou estejam
inadimplentes em suas obrigações para com o Fisco estadual.

Art. 90 - Na hipótese de extinção do PROIND, o seu patrimônio,
após a devida avaliação, terá a seguinte destinação:

- 50% (cinqüenta por cento) do apurado serão destinados à
subscrição e à integralizaçáo do capital social do BDMG;

11 - o remanescente será revertido ao Tesouro do Estado.
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Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento

Fiscal vigente, nos Encargos Gerais do Estado, crédito especial para a
constituição do PROIND.

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias, dispondo sobre condições de operacionatização dos
programas, habilitação e competência dos órgãos e instituições
envolvidos, fixação dos percentuais de financiamento durante o tempo de
fruição do benefício, proporção de incidência da TR e taxas de juros.

Ali. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Au. 13- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de maio de 1997.

Gil Pereira

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o ali. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N° 2.138197, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica
Bello Horizonte n° 001, localizada nesta Capital, por seus 100 anos de
existência. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.139197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes
e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que liga os
Municípios de Mato Verde e Rio Pardo de Minas. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.140197, do Deputado Raul Lima Neto e outros, solicitando
seja encaminhada ao Congresso Nacional moção de repúdio ao Projeto de
Lei n° 1.151195, da Deputada Marta Suplicy. (- A Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais.)

- É, também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
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Marcos Helênio.

COMUNICAÇÕES

- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos
Deputados Marcelo Gonçalves, Paulo Schettino (2), Maria Olíva (2),
Alberto Pinto Coelho e Simão Pedro Toledo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio.

O Deputado Álvaro Antônio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, senhores e senhoras, imprensa, desde minha posse
como Deputado Estadual, em 1991, tenho ocupado esta tribuna para
alertar os nobres colegas Deputados e o Poder Executivo para a
gravidade do problema da ausência de adequado e especifico órgão de
planejamento e gestão dos transportes em nosso Estado.

Desde a desativação da Secretaria dos Transportes,em 1988, a
gestão dos transportes em Minas Gerais funciona de forma semelhante a
um polvo sem cérebro. Seja pela inexistência de planos, programas e
projetos ou pela completa desarticulação dos vários órgãos gestores, nos
três níveis de Governo.

O certo é que nosso Estado está a perder inúmeras oportunidades
de investimentos no setor dos transportes. Vejam-se, por exemplo, os
seguintes fatos.

1 - O metrô de superfície de Belo Horizonte teve suas obras
iniciadas em 1982 e ainda não está concluído: não tem o ramal até a
região do Barreiro e não chega a Venda Nova. Enfim, é um projeto
inacabado, que tem trazido muitos transtornos para nossa Capital.

2- O metrô de Brasília foi iniciado em 1984 e está em fase muito
mais adiantada que o nosso.

3 - O programa hidroviário mineiro teve seu ponto de partida no
Plano Diretor Hidroviário do Estado de Minas Gerais, de 1983, e ainda não
saiu do papel.
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4- O programa hidroviário de São Paulo, iniciado à mesma época

do plano mineiro, já teve como resultado a hidrovia Paraná-Tietê, com
mais de 1.000km em plena operação, devendo atingir a casa dos 2.000km
antes do ano 2000 e constituindo-se em importantíssimo vetor de
transporte para a integração do Sul e do Sudeste ao MERCOSUL.

Recentemente, recebi importante publicação intitulada "O
Transporte no Brasil em Ação", enviada pela Confederação Nacional dos
Transportes - CNT -, presidida pelo mineiro Dr. Clésio Andrade, a qual
contém importantes tópicos relacionados com o setor de transportes no
Brasil. Nessa publicação, consta pronunciamento do Ministro do
Planejamento e Orçamento, Antônio Kandir, em que expõe as metas
indicadas pelo Presidente da República, no seu programa "Brasil em
Ação". O referido programa revela com toda a clareza as preocupações
que o Governo tem com a área dos transportes e seu papel na redução do
assim chamado "custo Brasil".

O PPA (Programa Plurianual) contempla o País com importantes
obras estruturais, tais como a BR-174, que - ligará a região amazônica à
Venezuela e ao oceano Pacífico, e a hidrovia do rio Madeira, que, junto
com as BRs 364 e 163, se destina a escoar a produção da Região Norte a
partir do terminal portuário da cidade de Porto Velho.

Para Minas Gerais, o plano "Brasil em Ação" prevê a
implementação da hidrovia do rio São Francisco, ligando-a à Ferrovia
Transnordestina, projetada para desafogar a Rodovia 262, em direção ao
Porto de Suape, em Pernambuco. Temos ainda, em Minas, outro
importante projeto, que é o da ligação ferroviária Unaí-Pirapora.

Vemos que uma grande revolução irá modificar paulatinamente a
nossa matriz de transportes, a partir da ênfase dada pelo plano "Brasil em
Ação" às hidrovias, pois, nesse plano elaborado pelo Governo Federal,
além da hidrovia do rio Madeira, estão previstas as do rio São Francisco, a
Tocantins-Araguaia e a Tietê-Paraná.

Como vêem, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, no cenário que
está se desenhando para o setor dos transportes, Minas Gerais está sendo
inserida de forma passiva, muito mais por força de sua natural importância
geográfica. Minas detém a r maior bacia hidroviária do Brasil e uma das
maiores do mundo. Nossos rios potencialmente navegáveis são o São
Francisco, o Grande, o Doce, o das Velhas, o Paraíba do Sul, o
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Paranaíba,o Paracatu, o Paraopeba e o Jequitinhonha. Juntos, perfazem
mais de 5.000km de vias navegáveis; nossa rede rodoviária é a maior do
País, os potenciais ferroviário e aeroviário são enormes.

A posição geográfica predestina Minas Gerais a desempenhar
importantíssimo papel estratégico no setor dos transportes. Mas corremos
o risco de, mais uma vez, perdermos as oportunidades que se abrem para
o Estado pela falta de um interlocutor especializado em transportes em
nosso Estado.

É mais que urgente criarmos novamente a Secretaria dos
Transportes e seu sistema operacional, pois, sem programas e projetos
estaduais, não há como nos inserirmos nos programas do Governo
Federal.

Também já chamei a atenção dos Srs. Deputados para o fato de
que, embora o nosso Estado tenha, essencialmente, vocação para o
transporte rodoviário, devemos dar importância aos transportes aeroviário
e ferroviário, devido às nossas dimensões territoriais.

Mais uma vez, chamamos a atenção para a necessidade da
estruturação de um órgão central, capaz de executar planos, programas e
projetos, para que o Governo Federal não mais encaminhe ao nosso
Estado somente projetos enlatados, sem a discussão nem o conhecimento
do povo mineiro, os quais, sem dúvida alguma, sairão do papel com
deficiências, como saiu o projeto do metrô de superfície da nossa Capital.
Um exemplo disso é o trajeto entre a Estação do Calafate e a do Bairro
Eldorado, sem estação de embarque no Bairro Cabana do Pai Tomás, um
dos mais povoados da Capital. Foi um erro dos planejadores e técnicos,
até hoje não reparado.

É para isto que chamamos a atenção dos Srs. Deputados: a
necessidade de termos uma secretaria dos transportes. A criação dessa
secretaria deve recolocar Minas na discussão do transporte nacional, na
discussão da implantação do transporte de massa. Cito como exemplo,
aqui na nossa Capital, a implantação do metrô, que se arrasta por mais de
15 anos, sem nenhuma solução em curto ou médio prazo, - talvez em
longo prazo, assim mesmo se contarmos com a boa-vontade do Governo
Federal -, exatamente por não termos um interlocutor para o transporte
em nosso Estado. Isso nos traz problemas sérios, porque não há o
planejamento do transporte em Minas Gerais; não há programas para o
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setor; não há, assim, ninguém cuidando desse assunto.

Quando ocupamos esta tribuna levantando a necessidade da
criação de uma secretaria dos transportes, não estamos desconsiderando
a Secretaria de Transportes e Obras Públicas. Não há nada que ver com
sua administração atual. Simplesmente, dois elementos essenciais para a
nossa comunidade e para o nosso Estado, como o transporte e as obras,
não podem ficar a cargo de uma mesma secretaria, tendo em vista a sua
importância. Se cada um ficar sob a responsabilidade de uma secretaria,
ainda assim fica difícil gerenciá-Ios.

Portanto, quero contar com a colaboração dos Srs. Deputados,
que podem perfeitamente solicitar ao Sr. Governador do Estado a criação
da Secretaria dos Transportes. Inclusive, a Assembléia Legislativa já dá o
primeiro passo, estabelecendo, por meio das modificações no Regimento
Interno, a possibilidade da criação de uma comissão permanente dos
transportes nesta Casa. É incrível que esta Casa Legislativa seja uma das
poucas no País que não possuem a sua comissão permanente dos
transportes. Parece incrível o que estamos falando. Não sabemos,por que,
mas há uma apatia generalizada para com os transportes em nosso
Estado.

Assim, mais uma vez volto a esta tribuna para solicitar o empenho
dos demais companheiros, em dotarmos o nosso Estado de uma
secretaria encarregada dos transportes e criarmos aqui uma comissão
permanente dos transportes, a fim que de Minas Gerais não continue de
fora de um macroprograma para o nosso País e para todos os Estados;
enfim, para que possamos fazer de Minas Gerais um exemplo de como
cuidar do transporte. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, público presentes, não poderíamos deixar passar em
branco, sem repercutir aqui na Assembléia, mais um escândalo que
envolve políticos e que cada vez mais prejudica a imagem dos
representantes que tiveram a outorga da população para representá-los no
Congresso Nacional, nas Assembléias e nas Câmaras. (- Lê:)

"Infelizmente assistimos, outra vez, a mais uma vergonhosa rede
de corrupção, promovida por detentores de mandato público da base de
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sustentação do Governo de Fernando Henrique.

Não bastasse a mancha deixada em nossa história recente por
Colior e seus cúmplices, o escândalo dos anões do orçamento e dos
precatórios e tantas outras nódoas, estamos presenciando a demonstração
cabal de que muitos parlamentares se vendem por qualquer preço para se
manter sob os pés do Governo Federal.

Os votos obtidos por Fernando Henrique na Câmara, garantindo
sua reeleição, foram contados a dedo. Cada um dos 336 Deputados
Federais que disseram sim ao projeto, de alguma forma, estavam
comprometidos com troca de favores, fisiologismos, projetos pessoais e
corrupção. Segundo a "Folha de S.Paulo" de ontem, uma enquete
realizada pelo jornal no inicio do mês de janeiro registrou apenas 228
Deputados favoráveis à emenda da reeleição no 1 0 turno da votação na
Câmara. Tudo indicava que o Govemo teria sérias dificuldades para fazer
aprovar sua tese com esse reduzido apoio. Como num passe de mágica,
no dia da votação, 28 de janeiro passado, esse número subiu para 336, e
no segundo turno, espantosamente, foi para 368.

A denúncia da compra de votos levada a cabo pela "Folha de S.
Paulo" presta um favor ao Pais e desmascara de vez a política do
Governo de Femando Henrique: da mesma forma que se submete aos
ditames dos banqueiros internacionais, que determinam qual deve ser o
rumo do Brasil, numa política de liberalismo econômico sem precedentes,
de desmonte do Estado, FHC, juntamente com sua equipe, mantém a
bancada de sustentação política sob o mais vil servilismo. Dizer que o
Palácio do Planalto não sabia desse esquema é, no mínimo, querer fazer
o povo brasileiro de bobo. Dias antes da votação da emenda da reeleição,
esses mesmos Deputados e Governadores envolvidos no escândalo foram
recebidos no Palácio por FHC e seus Ministros, segundo apuração da
imprensa, para urna "conversa sobre obras" no Estado do Acre.

Nem corruptos nem corruptores vão assumir o pagamento da
propina. Evidentemente, negarão o crime cometido contra todos os
brasileiros, até que uma investigação em suas contas bancárias seja
deflagrada por uma CPI. O Governo de Fernando Henrique se afunda
num emaranhado de trambiques, e o mínimo que o povo deve exigir é a
imediata anulação da sessão que aprovou a emenda da reeleição, a
investigação rigorosa dos fatos e, se comprovadas as denúncias de
corrupção, a cassação e a abertura de processo criminal contra os
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Deputados comprados e a demissão dos Ministros e de todos os membros
do Executivo Federal envolvidos no escândalo. Esse episódio odioso não
pode ficar restrito apenas aos Deputados do Acre, que são a ponta do
sicebem da corrupção.

Há pouco tempo fomos às ruas para pedir o "impeachment" de
Collor. Ainda sentimos em nossos corações o fervor daqueles dias. Os
ocupantes do Legislativo e do Executivo de nosso País precisam entender
que os cargos que ocupam é por delegação popular, para cuidar com zelo
e honra da coisa pública. Não pode servir para projetos pessoais e uso de
recurso público para enriquecimento.

Lamentamos profundamente mais essa vergonha nacional e
exigimos rigor na investigação e punição para todos os culpados".

Voltando para Minas Gerais, para esta Assembléia Legislativa,
queremos dizer que entramos com o pedido de formação de uma
comissão especial para apurar irregularidades no sistema financeiro, mais
especificamente no BDMG, no CREDIREAL e no BEMGE. Gostaríamos
que o Presidente aprovasse esse pedido de plano, uma vez que ele não
precisa ser submetido a Plenário. Estamos aguardando que o Líder do
Governo também seja sensível a essa investigação. Não estamos
propondo uma comissão parlamentar de inquérito. Queremos uma
comissão especial. Remeter à Comissão de Administração ou à de
Fiscalização Financeira seria reduzir um problema que já tomou uma
grandeza maior. A imprensa tem publicado que o Estado gastaria em
tomo de R$1.100.000.000,00 no CREDIREAL, para depois privatizá-lo por
R$100.000.000,00.

Portanto, gostaríamos que o Presidente da Casa, juntamente com
o Líder do Governo, deixasse que essa comissão especial apurasse as
responsabilidades com relação à pnvatização do CREDIREAL, aos
empréstimos feitos pelo Estado, à transformação do BDMG em Banco de
fomento e de desenvolvimento e ao BEMGE - que futuramente também
será privatizado. Queremos investigar como estaria, hoje, a situação dos
devedores do BEMGE, a continuação das demissões e o fechamento de
algumas de suas agências.

Estamos aguardando a aprovação para a formação de urna
comissão especial. Entendemos que é responsabilidade da Casa
acompanhar, para que não haja novos escândalos, para que não sejamos
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acusados de omissos, para que não digam que estamos gastando
R$1.100.000.000,00 para privatizar um Banco que vai ser leiloado depois
por R$60.000.000,00 ou até R$100.000.000,00. Entendemos que é preciso
discutir qual a solução mais viável para o problema do CREDIREAL.
Colocamos duas questões básicas que têm de ser respondidas: a primeira,
se é para resolver a aposentadoria móvel, vitalícia daquele Banco, que
está em R$300.000.000,00, haveria outras alternativas, mas, se é para
proteger Presidentes que assumiram administrações nefastas naquelas
instituições, a situação é mais grave. Portanto, estamos aguardando a
aprovação, para que esta Assembléia possa cumprir o seu papel. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta * - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Romeu Queiroz, Srs. Deputados, antes de entrar propriamente no assunto
que me traz hoje à tribuna da Assembléia Legislativa, gostaria de
apresentar, em nome do meu partido, o Partido Liberal, e em nome dos
companheiros Deputados, os melhores votos de pleno êxito ao
companheiro Simão Pedro Toledo, que, na próxima segunda-feira, estará
assumindo o importante cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais. A sua vida pública, Simão, por si só indica o
caminho do êxito. Temos a certeza absoluta de que Minas Gerais e o
Tribunal de Contas muito ganharão com a presença de V. Exa. como
Conselheiro, mercê do seu conhecimento jurídico, da sua vida como
parlamentar nesta Casa e, principalmente, devido ao profundo
conhecimento que V. Exa. teve ao longo da sua vida parlamentar. Não se
esqueça de que, mesmo estando nesse órgão, que é da maior grandeza,
da maior importância, V. Exa. conta e sempre continuará contando com a
amizade dos seus companheiros Deputados, que acreditaram no seu
trabalho e que votaram em V. Exa. sabendo que esta Casa estará muito
bem representada a partir do dia 19. Felicidades a V. Exa.

Queria também, Srs. Deputados, chamar a atenção para o
primeiro ato da nova diretoria da Vale do Rio Doce, que, na sua primeira
reunião, acabou com o investimento de 8% que aquela empresa,
historicamente, vinha empregando na área social. Nós mesmos já tivemos
conhecimento da importância de se empregarem 8% do lucro líquido da
Vale do Rio Doce, proporcional a cada Estado: algumas estradas foram
asfaltadas, alguns programas sociais tiveram recursos garantidos, enfim,
foi realizado um grande trabalho. E com muito pesar que recebemos essa
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noticia de que a diretoria da Vale do Rio Doce, como primeiro ato,
resolveu acabar com essa aplicação de 8% na área social. Aliás, isso não
é nenhuma novidade. Quando se fala em aplicação social, quando se fala
em pnorizar os programas que vão dar sustentação e seqüência à
programação de investimento em benefício das classes menos
favorecidas, sempre esse ato fica em segundo plano e nunca se toma
prioritário. Esperamos que aqui em Minas Gerais não aconteça como
aconteceu na Vale do Rio Doce. Quando a CEMIG estiver com as suas
ações na Bolsa de Valores, esperamos que a diretoria que somar com a
atual diretoria não acabe com aquela aplicação de 5% na área social,
porque 5% significam ajuda às pequenas Prefeituras, significam
investimentos nos setores mais carentes e pobres do Estado. O
Governador Eduardo Azeredo nos garantiu, quando fomos ao Palácio
discutir a possibilidade de se colocarem à venda essas ações da CEMIG,
que esse recurso é sagrado, é intocável. Confiamos e temos todos os
motivos para continuar confiando no Governador, porque é um homem
que está empenhado em transformar o Estado de Minas Gerais e é uma
das pessoas responsáveis pela preservação dos programas sociais aqui
no nosso Estado.

Gostaríamos, Sr. Presidente, de levantar um problema que acho
da maior gravidade e seriedade. Referimo-nos às taxas, aos juros e às
multas que são cobradas por órgãos do Governo do Estado. Eu começaria
chamando a atenção para o IPSEMG. Ao longo destes dois últimos
meses, estivemos no IPSEMG acompanhando alguns Prefeitos, todos eles
inadimplentes com aquele órgão do Estado. E, apesar da boa-vontade do
Presidente do IPSEMG, Dr. José Maria Borges, em fazer um
parcelamento mais amplo e proporcionar maior oportunidade para que os
municípios possam saldar seus débitos com o IPSEMG, o município toma-
se inadimplente e não consegue fazer convênios nem contratos com
nenhum órgão estadual ou federal. O Dr. José Maria prorrogou esse prazo
em até 44 meses, até o término dos mandatos dos atuais Prefeitos. Mas,
ao se fazer levantamento do débito, todo esse débito, toda a dívida ativa é
acrescida de juros de 10% e de multa de 1% ao mês. Isso tem onerado os
cofres dos pequenos municípios, principalmente agora que vivemos numa
economia estabilizada, com a caderneta de poupança rendendo 1,06%, e
os Prefeitos sendo obrigados a pagar essa multa e esses juros. A divida
cresce assustadoramente. Fomos questionar o Presidente e S. Exa. nos
mostrou toda a legislação. Acho que é dever histórico desta Casa reverter
esse quadro. E preciso acompanhar de perto a economia estabilizada
deste Pais e fazer com que o IPSEMG possa receber os seus recursos,
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mas dentro de um patamar de juros e multas equiparados ao que paga
hoje a caderneta de poupança, com os juros que se cobram no mercado.

Fica aqui o nosso apelo. Acredito até mesmo que essa Comissão
Parlamentar de Inquérito pode aprofundar-se nesse aspecto, para rever a
dívida do Estado e a dos municípios com o IPSEMG. É esse o nosso
apelo.

Queremos abordar, ainda, o problema da Secretaria da Fazenda,
que tem aspecto muito mais grave: o Estado tem para receber dos seus
contribuintes cerca de R$4.000.000.000,00. E muito dinheiro. Isso significa
quase a arrecadação do Estado em seis meses. Sabem quando o Estado
vai receber esse dinheiro, por meio da CPMF, de multas e juros? Nunca,
porque o contribuinte não tem como saldar esse débito com o Estado. As
multas são estratostéricas e os juros fogem da capacidade de pagamento
dos contribuintes. Isso tem gerado, incentivado e aumentado,
principalmente, a economia informal. Estamos vendo, a cada dia, os
camelôs invadindo as ruas de Belo Horizonte e dos pequenos e grandes
centros deste Estado. Estamos vendo evasão de renda como nunca vimos
em Minas Gerais. Sabemos que existe sonegação sem precedentes no
nosso Estado. Vou citar um exemplo.

Um pequeno produtor rural de Monte Azul procurou-me esta
semana. Ele vendeu, há três anos, 200 garrotes, 200 bezerros. Ele queria
pagar a sua divida com o Estado, mas foi até enganado na sua boa
intenção, inclusive foi aconselhado por uma pessoa da Secretaria da
Fazenda a dar baixa, como se o gado estivesse morrendo de raiva, ao
longo desses três anos. Ele, com intenção de tentar saldar sua divida,
descobriu que o seu valor era em tomo de R$18.239,00, quando hoje, se
ele pegar 200 garrotinhos e vendê-los no Norte de Minas ao preço que se
pratica no mercado daquela região, ele arrecada pouco mais de
R$22.000,00. E um disparate muito grande. Eles não parcelam a dívida,
mas têm que parcelar, porque recorreram até a última instância e o
Estado ganhou. Quem julga são pessoas do Estado. Esse exemplo mostra
claramente o que acontece em Minas Gerais.

É necessário que o Secretário João Heraldo, pessoa da maior
capacidade e competência, faça análise urgente da legislação vigente no
Estado de Minas Gerais. Não se admite mais falar que o Estado de Minas
Gerais não participa mais de leilão fiscal. Com isso vemos os Estados
vizinhos arrecadarem seus impostos, recolhendo o débito da dívida ativa,
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enquanto Minas Gerais fica no pedestal, dizendo que não participa de
leilão fiscal. Temos de rever essa situação.

Não é beneficiar quem está sonegando impostos, porque ninguém
está sonegando porque quer. Hoje o cidadão está sonegando impostos,
porque não tem condições de pagar o imposto cobrado pelo Estado.
Temos de arrecadar um débito de R$4.000.000.000,00. Mas temos de
rever essa situação, rever o tratamento dado ao contribuinte e prorrogar
essa dívida, como fez o INSS ao proporcionar 240 meses de prazo para
que o município contribuinte pudesse saldar sua dívida com a União.

Temos de seguir esse exemplo para que possamos arrecadar o
que é devido ao Estado, para aplicar nas grandes obras que o Governador
Eduardo Azeredo tem para fazer com sua boa intenção e capacidade em
nosso Estado.

Fica aqui o nosso apelo ao IPSEMG, para que reveja a
possibilidade de diminuir a multa de 10%, e à Secretaria da Fazenda, para
que reveja a sua legislação. Somente assim poderemos arrecadar os
R$4.000.000.000,00 de débito que os contribuintes têm com o Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cleuber Carneiro.

O Deputado Cleuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
para registro e por uma questão de justiça, estamos aqui, na tribuna desta
Casa, para saudar a vinda do Sr. Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, amanhã ao nosso Estado, a nossa região do Norte de
Minas e, especificamente, ao Projeto Jaíba, na área do Mocambinho, no
extremo Norte do Estado. Por uma questão de justiça sim, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, porque o Projeto Jaíba representa a alavancagem da
nossa região. No Norte de Minas, representa a redescoberta da nossa
área, principalmente nos setores da agroindústria, da agricultura e da
organização do assentamento dirigido e produtivo do trabalhador rural.
Amanhã, S. Exa. o Presidente da República aciona as estações de
bombeamento e reclaque do Distrito de Irrigação e assiste ao
assentamento do milésimo colono do Jaíba em área produtiva, irrigada,
assistida tecnicamente, área que certamente não trairá a esperança do
trabalhador que vai produzir riquezas.O Projeto Jaiba, sonho de muitos,
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sintetiza a obstinação e a garra do Secretário da Agricultura, Alysson
Paulinellj, por meio da RURALMINAS, do Governo Federal, por meio da
CODEVASF, na busca da viabilização daquele que é o maior projeto
irrigado, o maior projeto da agroindústria do País. Projeto discutido,
combatido, projeto que já vai há anos e anos, há décadas, podemos dizer
assim, desafiando o tempo e os governos, mas que tem, no próprio
entendimento internacional, o apoio financeiro para a sua implantação. A
nossa palavra aqui, hoje e agora, é a palavra de entusiasmo da região e
de testemunho de quem vive, sofre e moureja naquela região, de quem
conhece, sabe e tem a consciência de que a implantação do Projeto Jaiba
será a ressureição e a redescoberta de novas alternativas, novos
caminhos para a agricultura, a agroindústria, a pecuária e o assentamento
dirigido e vitorioso que se faz na nossa região. Meus cumprimentos ao
Governador Eduardo Azeredo, que amanhã, em nome de todos os
mineiros, recepcionará, naquela região, S. Exa. o Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Simão Pedro
Toledo.

O Deputado Simão Pedro Toledo - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu
Queiroz, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, representantes da imprensa,
meus senhores e minhas senhoras, assumo esta tribuna nesta tarde para
as minhas despedidas. E o faço tomado, naturalmente, de grande
emoção, porque verifico ainda que, neste momento, ao me despedir desta
Casa, encerro a minha vida pública. Foram 27 anos de trabalho constante
dedicado à minha cidade e ao meu Estado. Por isso, a emoção é muito
grande, e eu me recordo, Sr. Presidente, da afirmativa do poeta, quando
diz que "partir é, de certa forma, morrer um pouco". Agradeço a Deus o
privilégio de ter aqui nesta Casa, durante quase dois mandatos, a
convivência diuturna, constante, em regime integral, com os Srs.
Deputados. Eu me vejo ligado fortemente a todos os nobres
parlamentares, que durante todos esses anos me dedicaram um carinho
muito grande, uma atenção especial, de que jamais me esquecerei.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu lanço o meu olhar
retrospectivo ao passado, às minhas origens, à minha Pouso Alegre, lá no
Sul de Minas, suave vinheta do meu pensamento. Sinto-me embalado
dessas emoções, quando me recordo, ainda bastante jovem, elegi-me
Vereador à Câmara Municipal e, depois, Presidente da Câmara. Logo
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depois, na década de 70, fui chamado a assumir a Prefeitura para um
primeiro mandato, que se renovou na década seguinte. Durante todos
esses anos, tive o feliz privilégio de emprestar a minha modestíssima
colaboração à política da minha terra e do meu Estado. Calcado no
trinômio educação-saúde-desenvolvimento, realizamos um acervo de
obras em benefício de Pouso Alegre e do Sul de Minas.

Felizmente, estou vinculado ao início do processo de
industrialização da minha cidade, à época do Governo Rondon Pacheco,
que grande obra realizara nesse setor. Tivemos o ensejo de levar para a
minha cidade as primeiras grandes indústrias, que levaram o
desenvolvimento àquela região, seja pela geração de empregos, seja
ainda por aumentar fortemente a receita municipal.

Em seguida, ainda na política sul-mineira, exerci, em duas
oportunidades, o cargo de Presidente da Associação dos Municípios do
Médio Sapucaí - AMESP -, no qual, ao lado dos companheiros Prefeitos,
tive oportunidade de emprestar minha modesta colaboração.

Depois, em 1990, lançamos o nosso nome como candidato a
Deputado Estadual e, louvado seja Deus, fomos bem sucedidos. E
quando, em meu primeiro pronunciamento nesta Casa, eu ocupava esta
tribuna, tive a honra de saudá-la como a suprema instância da política
mineira.

Mas, Srs. Deputados, quero lhes dizer que, tendo vindo para cá,
em janeiro de 1991, tive a satisfação de constatar que esta Assembléia
estava sintonizada com a realidade nacional, estava atenta às exigências
do momento histórico, porque vínhamos de uma Assembléia Nacional
Constituinte em que os vários segmentos da nossa Pátria tiveram uma
participação importante na elaboração da Carta Magna. Os jovens haviam
ido à praça pública para reivindicar eleições diretas, e o povo ansiava,
cada vez mais, por uma participação nas soluções dos problemas
nacionais. E aqui, nesta Casa, pudemos sentir exatamente essa
preocupação em atender aos reclamos da sociedade, e fomos assistindo,
uma a uma, a implantações de medidas que a Mesa de então tomava,
para que efetivamente se estabelecesse um liame entre o parlamento e a
sociedade mineira. E, à época, era Presidente o nobre Deputado Romeu
Queiroz, o mais jovem Presidente depois do retomo à democracia. E
pudemos constatar que a Mesa de então erigiu como principio dos seus
trabalhos a abertura de suas podas à sociedade. Vieram, então, inúmeras



678
medidas que, efetivamente, revelaram a sensibilidade do parlamento
mineiro.

O Projeto Assembléia On Line foi uma primeira abertura
importante, que interligou o parlamento mineiro às macrorregiões do
nosso Estado, colocou seu banco de dados à disposição das Câmaras
Municipais e das associações, facilitou o acesso à legislação do Estado
àqueles que necessitavam dela, tomando possível, ainda, o
acompanhamento dos projetos de lei.

A seguir, outra medida importantíssima foi a implantação das
audiências públicas. Foi uma medida realmente salutar, que permitiu que
Minas saísse à frente para o cumprimento da meta de aproximação com
as regiões mais distantes do nosso Estado. Este é o efetivo exercício da
cidadania: levar a Assembléia ao povo, à população, para auscultar suas
necessidades, a fim de que possa, efetivamente, colaborar no orçamento.
E as audiências públicas têm se aperfeiçoado através dos anos.

Depois, outra medida importante foi a criação da Escola do
Legislativo, porque a instituição precisa se preparar adequadamente para
responder às necessidades de uma Casa de leis que precisa ter um
processo legislativo fecundo, rico, ágil, correto e transparente. E a Escola
do Legislativo também se projetou. Seus cursos visam a preparar os
nossos servidores, com base nos princípios do mérito e da capacidade. E
os nossos servidores realmente se projetam pela qualidade do seu
serviço, por sua capacidade e sua dedicação. E não é sem razão que a
nossa Assembléia de Minas, especialmente, tem servido de modelo para
as demais Assembléias Legislativas do País. Essas medidas foram se
repetindo, com os noticiários feitos pela televisão, os informativos...

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Meu caro e ilustre
Deputado Simão Pedro Toledo, quero me desculpar por entrar no discurso
de V. Exa., mas justifico minha atitude por dois motivos. Primeiramente,
pela nossa amizade, e para justificar o trabalho que desenvolvi para a
candidatura de Nemíl Kumaira na disputa com V. Exa., mas V. Exa.
conhecia meu ponto de vista, sabe que sempre respeitei-o como cidadão
de bem, como parlamentar da melhor estirpe, corno um companheiro que
aqui, junto conosco, exercitou a verdadeira e legítima democracia neste
Estado e neste parlamento.

Gostaria de dizer a V. Exa. que estou satisfeito pelo fato de que V.
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Exa. irá continuar o seu trabalho, iniciado nesta Assembléia desde quando
entramos juntos no ano de 1990. O Tribunal de Contas do Estado, vai
precisar muito da ação de V. Exa., principalmente na descentralização
para a fiscalização das Prefeituras do interior de Minas Gerais. O Tribunal
de Contas necessitará, também, de outros conhecimentos de que, eu sei,
V. Exa. é possuidor. Tenho certeza absoluta de que ganha não só a
Assembléia de Minas Gerais, ganha não só o parlamento de Minas Gerais,
mas ganham Minas Gerais, de um modo geral, e o Brasil, por haver
pessoa de tão boa formação ocupando o Tribunal de Contas do nosso
Estado.

Em segundo lugar, preciso estar presente numa comissão que
tratará de assunto relativo ao Hospital das Clínicas de Minas Gerais, e já
se encontram em nossos recintos o Diretor do Hospital e o Secretário
Adjunto de Saúde do nosso Estado. Não poderia deixar de saudá-lo,
apesar de ser modesta a minha contribuição dentro dessa peça oratória de
V. Exa. Solicito que fique consignada nos anais da Casa a admiração não
só deste parlamentar, mas a admiração de toda Minas Gerais a V. Exa.

O Deputado Simão Pedro Toledo. Agradeço ao nobre Deputado
Wilson Pires as palavras proferidas. Quero dizer que, com S. Exa.,
aportamos a esta Casa juntos em 1990 e sempre mantivemos um
relacionamento do maior respeito, da maior estima e consideração.

O Deputado Kemil Kumaira (Em aparte)* - Nobre Deputado,
gostaria de ter sido o primeiro a apresentar minha manifestação em face
do seu pronunciamento, para dizer exatamente aquilo que toda a

2 Assembléia pensa em relação à escolha democrática que foi feita,
totalmente voltada para os interesses maiores do Poder Legislativo, que
se faz representar no Tribunal de Contas por um de seus membros. A
Assembléia, na sua grande sabedoria, soube escolhê-lo, naquela disputa
memorável, em que tivemos a oportunidade de ser momentaneamente,
circunstancialmente, o contendor de V. Exa., num confronto pautado pela
ética, que, evidentemente, foi conduzido de forma exemplar para que esta
Casa pudesse sentir de perto o quanto os colegas se respeitam. Num
momento como esse, evidentemente, esta Assembléia se engrandece.

Gostaria de ter sido o primeiro, mas a afoiteza do Deputado
Wilson Pires, que, sendo meu conterrâneo de Teófilo Otõnio, deve ter
achado que talvez eu viesse aqui me manifestar de alma lavada,
totalmente desvencilhado de qualquer sentimento menor e, muito mais,
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para dizer a V. Exa. que desejo que tenha pleno êxito na sua nova missão
pública, de ajudar o Tribunal de Contas deste Estado a analisar as contas
do poder público.

Com relação a V. Exa., evidentemente dizer neste Plenário sobre
as suas qualidades seria um grave erro, talvez um pleonasmo, pelo
exercício magnânimo que V. Exa. exerceu no parlamento mineiro. Não
lembramos só a figura do grande professor universitário, do jurista, mas
sobretudo do grande colega, do homem respeitado por todos os seus
companheiros e, também, pelo trabalho efetuado junto às comissões
técnicas da Casa, sempre presente, dando o seu apoio, relatando projetos
e fazendo com que a sua inteligência fosse colocada em favor do
engrandecimento do nosso Poder.

Quero, por isso mesmo, dizer a V. Exa. que, quando nos
defrontamos, sabia que teria pela frente um homem de grande
envergadura moral. Em momento algum poderia denegrir a minha auto-
análise quanto a qualquer desmerecimento de ordem pessoal. Pelo
contrário, senti-me o tempo todo engrandecido pelo fato de ter
oportunidade de participar de uma disputa com um homem da
envergadura moral de V. Exa. Desejo-lhe todo o êxito. Está de parabéns a
Assembléia, e que o Tribunal de Contas saiba lhe respeitar como a
Assembléia de Minas o fez quando aqui esteve. Muito obrigado.

O Deputado Ajalrnar Silva (Em aparte) - Só para complementar
as palavras já ditas pelos companheiros Kemil Kumaira e Wilson Pires,
queria dizer da nossa alegria em tê-lo no Tribunal de Contas, embora
estejamos tristes por perder sua presença nesta Casa.

V. Exa. tem sido um companheiro à altura desta Casa. Tem
trabalhado incansavelmente, principalmente nas comissões, e vai deixar
uma marca muito grande entre todos os seus colegas, principalmente na
história da Assembléia.

Não poderia deixar de lhe desejar sucesso em sua nova missão,
em meu nome e no de todos os companheiros do PSDB. Desejamos-lhe
sucesso no Tribunal de Contas, o mesmo que V. Exa. teve nesta Casa, as
mesmas dignidade, competência e lisura, o mesmo caráter empreendedor
e sério que V. Exa. dedicou às causas da Assembléia Legislativa.

Tenho certeza de que todos os seus eleitores estão, hoje,
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satisfeitos em saber que o seu representante galga uma escada maior, a
do Tribunal de Contas, onde pessoas sérias estarão para defender os
interesses dos nossos municípios e da Assembléia Legislativa.

Quero desejar sucesso ao nosso companheiro. Muito obrigado.

O Deputado Simão Pedro Toledo - Agradeço as palavras
generosas e, bem sei, sinceras do nobre Deputado Nemil Kumaira, que,
com a honradez, com a legibilidade com que esta Casa sempre o viu,
realmente tocou a minha sensibilidade com as palavras dirigidas a minha
modesta pessoa. Quero dizer, ainda a esse respeito, que, na disputa pelo
Tribunal de Contas, Minas Gerais serviu de exemplo para todos, porque
foi uma disputa de altíssimo nível, durante a qual nós, os contendores, nos
saudávamos com o maior respeito e o maior acatamento. Reconheço o
Deputado Kemil Kumaira como uma das maiores reservas morais desta
Casa, com uma extraordinária folha de serviços prestados a Minas e ao
Brasil. Agradeço ainda as palavras do nobre Líder Deputado Ajalmar
Silva, com quem também iniciei os trabalhos parlamentares nesta Casa,
meu companheiro de Partido que, generosamente, se referiu a minha
pessoa formulando votos de felicidades no Tribunal de Contas. Agradeço
profundamente ao nobre Líder Ajalmar Silva.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Sr. Deputado, em
nome da Bancada do PT, como Vice-Líder, pois o nosso Líder está em
comissão neste momento, gostaríamos de também desejar a V. Exa. - e
como V. Exa. bem colocou, essa disputa fez com que esta Casa, de fato,
tivesse a oportunidade de ver duas lideranças políticas que têm uma folha
de serviços enorme prestadas ao povo de Minas Gerais e ao mesmo
tempo engradecem em muito o Poder Legislativo - felicidades no Tribunal
de Contas. Temos diferenças políticas, mas reconhecemos o valor dos
dois ilustres Deputados. Não poderíamos deixar de expressar, em nome
da Bancada do PT, os nossos votos de que V. Exa. leve de fato para o
Tribunal de Contas sua capacidade de diálogo, sua seriedade no trabalho,
e, ao mesmo tempo, que possa fazer com que realmente o Tribunal tenha
uma cara mais aberta e tenha um diálogo cada vez maior com a
comunidade, já que ele trabalha com os municípios. Isso é fundamental.
-Acho que a vitória que V. Exa. teve nesta Casa é também uma
demonstração, e o reconhecimento da liderança do Deputado Kemil
Kumaira é fundamental para que o Poder Legislativo, por meio do
processo democrático, debata as idéias, mas sempre respeitando a
pessoa acima de tudo. Dentro desse espírito, queremos saudá-lo,
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parabenizá-lo e desejar-lhe sucesso nessa nova empreitada que V. Exa.
inicia agora. Muito obrigado.

O Deputado Simão Pedro Toledo - Agradeço as palavras do
nobre Deputado Gilmar Machado, interpretando o pensamento da
Oposição nesta Casa. Eu as recebo com muita alegria e emoção e como
incentivo para que possa no Tribunal de Contas desempenhar a missão
que me espera e que procurarei fazer com a maior responsabilidade.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero nessas palavras finais
levar uma palavra de agradecimento. Agradecimento à Presidência desta
Casa. Coincidentemente, quando assumíamos o Parlamento Mineiro, V.
Exa., Deputado Romeu Queiroz, era o Presidente - e quis Deus que na
minha despedida fosse V. Exa. o Presidente ainda -, fato realmente inédito
na história política de Minas Gerais. Isso só vem atestar o valor e o
significado do trabalho que V. Exa. desempenha nesta Casa e na política
mineira. Sabemos que V. Exa., pelo seu passado e pelos trabalhos já
realizados em favor do nosso povo e de nossa gente, nesta entressafra de
políticos que existe atualmente no Brasil e em Minas Gerais, surge como
uma esperança luminosa que poderá e deverá, no futuro, ser chamado a
ocupar outros cargos importantes no glorioso Estado de Minas Gerais.
Cumprimento V. Exa. e todos os demais membros da Mesa, aos quais eu
saúdo com os protestos de meu reconhecimento e minha gratidão.

Saúdo o corpo de servidores desta Casa. Como disse há poucos
momentos, o corpo de servidores desta Casa enobrece este parlamento,
enobrece o Estado de Minas Gerais e serve de exemplo para o Brasil,
dada a qualidade de seus serviços, dada a honradez dos seus membros.
Quero saudar a todos os servidores desta Casa, do mais humilde ao mais
alto na hierarquia administrativa, com os meus penhorados
agradecimentos pelas atenções com que me cumularam durante esses
seis anos e meio de mandato.

Quero saudar, mais uma vez, a todos os Deputados. Parto daqui
para exercer novas funções e tenho a convicção de que estes Deputados,
que são idealistas, abnegados e dedicados, continuarão realmente
cumprindo esse papel tão importante, que é o de legislar para o nosso
Estado. São pessoas honradas, dignas, decentes, que têm uma assinalada
tolha de serviços, que todo o Estado proclama e reconhece.

Finalmente, nestas últimas palavras de despedida, Sr. Presidente
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e Srs. Deputados, quem me recordar de um fato acontecido em Portugal,
há muitos anos, e que foi registrado pela história. Um poeta brasileiro
havia sido exilado, fora para Portugal e lá ficara durante muitos anos.
Vivendo e convivendo com aquele povo generoso, aprendeu a amar
aquela gente. No entanto, através de uma anistia do Govemo brasileiro,
aquele poeta brasileiro pôde voltar para o Brasil. No cais do porto, quando
se despedia de seus contemporâneos, amigos de tantos anos, ele disse as
seguintes palavras: "Meus amigos portugueses, durante esses anos de
convivência aprendi a amá-los, admirá-los, e existem raízes que nos
unem para toda a vida. Não sei o que devo dizer, se devo deixar o meu
coração em Portugal ou levar Portugal no meu coração".

Peço vênia para inspirar-me nesse poeta brasileiro. Vou partir
para uma nova missão, deixo esta Casa, estou triste, estou saudoso e não
sei o que devo fazer, Sr. Presidente, se deixo o meu coração nesta
Assembléia ou se levo a Assembléia no meu coração. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

1 2 Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência
passa à ? Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Investigara Falta de
Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, no Período dos Últimos 10
Anos, das Parcelas Referentes â Contribuição dos Servidores e da
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Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em Cumprimento aos
Asts. 29 e 30 da Lei n° 9.380, de 18 de Dezembro de 1986, e, Ainda,
Apurar os Motivos Que Levaram às Irregularidades no Gerenciamento do
Instituto, Diagnosticadas pela Comissão Especial da Assembléia
Legislativa em Março do Corrente Ano (1997). Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Miguel Martini; suplente - Deputado Roberto Amaral; pelo PFL:
efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Bílac Pinto; pelo
PPB: efetivo - Deputado Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Alberto
Pinto Coelho; pelo PMDB: efetivo - Deputado Anderson Adauto; suplente -
Deputado Antônio Roberto; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar Machado;
suplente - Deputada Maria José I-Iaueisen; pelo PDT: efetivo - Deputado
José Braga; suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior pelo PL:
efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Errnano Batista.
Designo. À Ama de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marcelo
Gonçalves - falecimento da Sra. Elvira Apolinário da Silva, em Paraopeba;
Maria OUvia (2) - falecimento do Desembargador Geraldo Reis Alves,
nesta Capital, e do Sr. Olavo Freire, em Boa Esperança; Paulo Schettino
(2) - falecimento do jornalista Naeme Elias Mansur, nesta Capital, e do Sr.
João Matias, em Novo Cruzeiro; Alberto Pinto Coelho - falecimento do Sr.
João Alves Batista Filho, em Ipatinga (Ciente. Oficie-se.); e Simão Pedro
Toledo - apresenta sua renúncia ao mandato de Deputado Estadual a
partir do dia 1915197, tendo em vista sua nomeação para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas deste Estado (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio,
solicitando a formação de urna comissão especial para analisar a situação
e as mudanças nas instituições financeiras de Minas Gerais - BEMGE,
CREDIREAL e BDMG. A Comissão de Fiscalização Financeira, nos
termos da Deliberação da Mesa n° 761.

Questão de Ordem
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, com relação a
esse requerimento, V. Exa. vai solicitar que a Comissão de Administração
Pública se pronuncie se, realmente, vai fazer esse exame ou se há
necessidade de uma comissão especial. E isso que entendi?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado
Gilmar Machado que, de acordo com a Deliberação da Mesa n° 761,
quando o assunto é afeto a uma comissão permanente, será examinado
pela respectiva comissão. Sendo o assunto da avaliação das instruções
BEMGE, CREDIREAL e BDMG ligado â área financeira, será examinado
pela Comissão de Fiscalização Financeira.

O Deputado Gilmar Machado - V. Exa. havia dito que seria
examinado pela Comissão de Administração Pública. Serão as duas ou
apenas uma? Porque, realmente, o sistema financeiro está afeto à
Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente - O requerimento foi despachado à Comissão de
Fiscalização Financeira. Ela fará o exame da matéria.

O Deputado Gilmar Machado - Então, está certo. Muito
obrigado.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Renovação da votação do requerimento do
Deputado Marcos Helênio, solicitando seja o Projeto de Lei Complementar
n° 22197 distribuído, também, à Comissão de Administração Pública. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 265, c/c o art. 263, inciso 1, do Regimento
Interno. A Presidência informa que a matéria será aprovada se obtiver
maioria simples. A fim de se proceder à votação pelo processo eletrônico,
a Presidência solicita aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à votação pelo processo eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 5 Deputados. Encontram-se
nas comissões 21 Deputados, mais o Presidente; há, no total, 27 votos.
Portanto, não houve 'quorum" para votação. A Presidência toma sem
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efeito a votação e, nos termos do § 60 do art. 255 do Regimento Interno,
vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda à chamada para recomposição
do número regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado lvo José) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados.
Estão presentes nas comissões 22 Deputados, o que perfaz um total de 36
Deputados. Não há, portanto, "quorum" para a votação da matéria
constante na pauta, uma vez que os projetos do Governador do Estado se
encontram sobrestando as demais matérias constantes na pauta.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 15, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 50 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de maio de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão, Ambrósio Pinto, Antônio
Andrade e Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a discutir, em
audiência pública, as reclamações relativas aos defeitos apresentados em
veículos novos e propor possíveis condutas e soluções, com a
participação de representantes de montadoras de veículos automotores.
Em seguida, o Presidente solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlarhentares presentes. Ato contínuo, o Presidente
registra a presença dos Srs. Eduardo Muzzi, Gerente da Área Jurídica e
Técnica; Nílson Bretz, Gerente de Assistência Técnica; José Eduardo de
Lima Pereira, Diretor de Relações Extemas, e Francelino Schiling,
Gerente Regional, representantes do Sr. Giovanni Batista Razelli,



687
Superintendente da Fiat do Brasil; 'Luiz Felipe Gomes, Gerente de
Assuntos Legais; Joacy Drummond, Gerente de Assistência e Atendimento
a Cliente, e Arquimedes Azol Femandes, Assessor de Imprensa,
representantes do Sr. Carlos Alberto Marinho, da Assistência Técnica da
Volkswagen; Arlindo Cerchiari Filho, Gerente Jurídico; João Roberto de
Barros Zampieri, Gerente Regional de Serviço; Carlos Alberto Gondin,
Gerente de Engenharia de Serviço; Sidney Ramos, Gerente de
Engenharia e Produto, e Marcelo de Lacerda Costa, Gerente Regional de
Relações com o Cliente, representantes do Sr. José Luiz Parizatto,
Gerente de Operação da General Motors; Ronaldo Lago de Sousa,
Engenheiro de Serviço, representante do Sr. Roberto Guimarães Azevedo,
Gerente Regional da Ford; Geraldo de Faria Martins da Costa, Promotor
de Justiça de Defesa do Consumidor e Secretário Executivo do PROCON-
MG; Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do PROCON-131; e dos
demais participantes. Após, o Presidente passa a palavra ao Deputado
José Militão, autor do requerimento que motivou o convite, para que
explique o objetivo da reunião. Após, a Presidência concede a palavra aos
convidados para que façam suas exposições. Abrem-se os debates entre
os Deputados, os convidados e os demais participantes, conforme consta
nas notas taquigráficas. A Presidência tece as últimas considerações e
agradece aos convidados a participação e os valiosos subsídios prestados
aos trabalhos da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1997.

Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - Antônio
Andrade.

ATA DA 41 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Às nove horas e trinta minutos do dia sete de maio de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira, Miguel Martini e João Batista de
Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Miguel Martirii que proceda à leitura da ata da reunião
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anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência procede à leitura da seguinte correspondência: do
Cel. José Herbert da Silva, parabenizando o Cel. Pedro Seixas da Silva
pela artigo intitulado "Mudanças na PM", publicada no jornal "Hoje em
Dia"; dos índios maxacalis a autoridades, entidades de apoio e
comunidades, relatando os problemas enfrentados por essa tribo com
relação à invasão de suas terras; do Coordenador do Pólo Regional da
FETAEMG, Zona da Mata, Sr. José Maria Pinto da Silva, comunicando
que enviaram a diversas autoridades moção de repúdio pelo assassinato
do Sr. Ivan Chaves, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Abre-Campo, exigindo a apuração do fato e a punição dos criminosos; e
da Comissão de Direitas Humanos da Câmara dos Deputados, convidando
os membros da Comissão para participarem da II Conferência Nacional de
Direitos Humanos, em Brasília. A seguir, o Presidente redistribui o Projeto
de Lei n° 1.114197 ao Deputado João Batista de Oliveira, em virtude da
ausência do relator designado, Deputado Durval Ângelo . Encerrada a 1a
Parte dos trabalhos, passa-se à P Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Presidente recebe
requerimento do Deputado Irani Barbosa solicitando que a Comissão
interceda em favor do não-fechamento do Hospital das Clínicas. Em
seguida, transfere a Presidência ao Deputado Ivair Nogueira e apresenta
requerimento em que solicita seja submetido à apreciação da Comissão o
convite da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados
para a II Conferência Nacional de Direitos Humanos, que se realizará nos
dias 12 e 13 do corrente, a fim de que sejam definidos e autorizados os
nomes dos membros da Comissão que deverão representá-la na ocasião.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento e indicado o nome do
Deputado João Leite. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação
do Plenário da Assembléia. A Presidência submete a discussão e votação
o parecer que conclui pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.114197 (relator. Deputado João Batista de Oliveira), o qual é aprovado.
Após, o Deputado João Leite convida os membros da Comissão para
participarem de uma reunião com o Presidente da Casa e os dirigentes da
FETAEMG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 1997.
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João Leite, Presidente - Durval Angelo - Miguel Martini - Ivair
Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 34197

Comissão Especial

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 34197 tem por objetivo alterar a redação do inciso VIII do
art. 10 da Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 2613197, a proposta
permaneceu de posse da Mesa por três dias para receber emenda,
conforme o disposto no art. 209 do Regimento Interno.

Esgotado o prazo sem apresentação de emenda, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos
do art. 210 do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda à Constituição n° 5, de 1516195, alterou a forma do 20
do art. 25 da Constituição Federal e permitiu que os serviços de gás
canalizado, que até então só podiam ser explorados diretamente pelos
Estados ou mediante concessão a empresa estatal, pudessem ser também
delegados a empresas privadas.

- A redação original do mencionado dispositivo encontra-se
reproduzida no inciso VIII do art. 10 da Constituição do Estado, motivando
a proposição ora analisada, que visa a harmonizar os textos
constitucionais.



690
Examinando os requisitos formais que regulam o processo

legislativo no que tange às propostas de emenda à Constituição,
verificamos que, quanto à iniciativa, a proposição, sendo de autoria do
Governador do Estado, obedece ao disposto no art. 64 da Carta mineira.

Da mesma forma, não deparamos com nenhum desrespeito às
limitações de ordem circunstancial e material que possa impedir a
tramitação da matéria.

Também quanto ao mérito, entendemos que nada há a observar,
considerando-se que se trata de mera adequação da Constituição
Estadual à Lei Maior da República.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 34197.

Sala das Comissões, 14 de maio de 1997.

Bilac Pinto, Presidente - Roberto Amaral, relator - Aílton Vilela -
Paulo Piau - Antônio Roberto - Marcos Helênio - Alvaro Antônio - Olinto
Godinho.



n

691
BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 257a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios, telegrama e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.211 a
1.216197 - Requerimentos n°s 2.141 a 2.150197 - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (2) e
do Deputado Simão Pedro Toledo - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo
Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob -
Irani Barbosa - Jorge Hannas - .José Henrique - José Maria Barros -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As

14h15min, a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- A Deputada Maria Olívia, 5 2-Secretária, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Dos Srs. Antônio do VaIle, Araceiy de Paula, Carlos MeIles,
Francisco Horta, Geddel Vieira Lima, Jaime Martins, Mauro Lopes, Romel
Anízio Jorge, Sérgio Naya e Silas Brasileiro, Deputados Federais,
acusando o recebimento do Oficio n° 52719715GM e informando que se
empenharão na aprovação do Projeto de Lei n° 4.695194, que inclui os
municípios do vale do Jequitinhonha na área da SUDENE.

Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, em atenção a
requerimento do Deputado Gil Pereira (criação de banco de sementes e
insumos para atender aos pequenos produtores rurais do Município de
Francisco Sã), encaminhando os esclarecimentos prestados pela
EMATER-MG sobre o assunto. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.800196.)

Do Sr. Newton de Araújo Leite, Coordenador do Comité Executivo
do Programa de Integração Ensino-Serviço, em atenção a requerimento
do Deputado Carlos Pimenta (inclusão da Santa Casa de Caridade de
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Montes Claros no FIDEPS), prestando informações sobre o assunto.

TELEGRAMA

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
acusando recebimento do Ofício n o 527197, solicitando empenho para
aprovação do Projeto de Lei n° 4.695194.

CARTÕES

Dos Sus. Armando Costa, Femando Alberto Diniz, Hugo Rodrigues
da Cunha, Lael Varella e Zaire Rezende, Deputados Federais,
manifestando apoio á aprovação do Projeto de Lei n o 4.695194, que trata
da inclusão de municípios do vale do Jequitinhonha na área de atuação da
SUDENE.

Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°1.211/97

Institui a disciplina Meio Ambiente e Recursos Hídricos no
currículo das escolas da rede pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Ari. 1 0 - Fica estabelecida a obrigatoriedade de implantação da
disciplina Meio Ambiente e Recursos Hídricos nas escolas da rede pública
estadual.

Art. 20 - A disciplina Meio Ambiente e Recursos Hidrícos visa a
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conscientizar o educando sobre a necessidade de preservação e
conservação do meio ambiente e sobre o valor dos recursos hídricos do
Estado.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de maio de 1997.

Gil Pereira

Justificação: Todo indivíduo tem sua formação baseada na
informação que lhe é oferecida. Assim sendo, concluímos que o homem
desinformado é extremamente prejudicado. São milhões de crianças que
hoje vivem sem ter acesso a informações corretas sobre o meio ambiente,
razão pela qual sugerimos, por meio deste projeto, que os problemas
relativos ao meio ambiente e aos recursos hídricos sejam estudados de
forma mais eficiente com a implantação da disciplina Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.212197

Disciplina o afastamento remunerado de servidores públicos
candidatos a cargos eletivos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1°- O afastamento remunerado a que se refere o art. 1 0 da Lei
Complementar n°64, de 1990, regulamentada pela Resolução n° 16.019,
do TSE, aplica-se aos seguintes servidores públicos estaduais:

- os concursados, mesmo durante o curso do estágio probatório;

II - os servidores designados nos termos do art. 10 da Lei n°
10.254, de 2017190;
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III - os servidores contratados nos termos do art. 11 da Lei n°

10.254, de 2017190;

IV - os estabilizados na forma do art. 19 dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos são retroativos a 217198.

Parágrafo único - Ao servidor público estadual, candidato nas
eleições municipais de 3110196, fica assegurado o pagamento dos
vencimentos referentes aos meses em que esteve afastado de seu cargo,
desde que incurso nas alíneas na", °c" e "d' do parágrafo único do art. 10
da Resolução n° 32, de 1996, do Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as
constantes nas alíneas 'a, "c e udo do parágrafo único do art. 1 0 da
Resolução n°32, de 1996, do Secretário de Estado de Recursos Humanos
e Administração.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 1997.

Maria José Haueisen

Justificação: De acordo com a Lei Complementar n° 64, de 1990,
os servidores públicos, tanto da União quanto dos Estados e dos
municípios, devem se afastar de seus respectivos cargos públicos sempre
que forem candidatos a cargo eletivo, a fim de evitar que se tomem
inelegíveis. A matéria está disciplinada, ainda, pela Resolução n° 18.019,
do TSE.

Entretanto, a cada novo ano eleitoral, a administração pública do
Estado, prevalecendo-se de pequenas obscuridades na legislação, impede
que diversas categorias de servidores públicos exerçam tal direito.

Repetindo o que sempre acontece, no último pleito eleitoral, por
meio da Resolução n°32, de 1996, do Secretário de Recursos Humanos e
Administração, diversas categorias de servidores públicos foram
impedidos de se afastar percebendo os respectivos vencimentos,
afrontando a legislação que regula a matéria.
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recorrem ao Poder Judiciário e conseguem

espírito da lei. Foi o que aconteceu com os
Segurança no 80.292-6, por meio do qual o
Estado reconheceu a ilegalidade parcial da

Ocorre, entretanto, que os efeitos da sentença que concedeu a
segurança acima referida não se operam "flerga omnes", ou seja, atingem
apenas as pessoas que buscaram a tutela jurisdicional. Isso faz com que a
grande maioria dos servidores públicos que tiveram seus direitos violados
pela citada resolução deixem de receber os vencimentos relativos aos
meses em que se afastaram de seus cargos.

Também não podemos deixar de ressaltar o transtorno a que são
submetidos os servidores públicos, mesmo os que buscam a proteção
jurisdicional de seus direitos. Apenas para se ter uma idéia, no último dia 7
de maio foram concedidos mandados de segurança impetrados por
servidores públicos em junho de 1996, ou seja, quase um ano após serem
vítimas da ilegalidade praticada pelo Secretário da Administração e
Recursos Humanos quando da edição da Resolução n°32, de 1996.

Para que situações como essa não voltem a se repetir,
apresentamos este projeto de lei, por meio do qual pretendemos adequar
o ordenamento jurídico mineiro ao verdadeiro espírito almejado pelo
legislador federal, quando editou a Lei Complementar n°64, de 1990.

Esperamos, pois, poder contar com o apoio de todos os
Deputados com assento nesta Casa para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira, para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.213/97

Institui o transporte coletivo intermunicipal em veículos de
pequeno porte no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica instituído, no Estado de Minas Gerais, o transporte

coletivo intermunicipal em veículos de pequeno porte, a ser executado nas
seguintes condições:

- entre municípios que distam até 200Km (duzentos quilômetros)
um do outro, contados a partir do tocai do emplacamento do veículo;

II - em veículos que tenham capacidade máxima de 12 (doze)
passageiros.

Art. 20 - A exploração do transporte a que se refere esta lei será
efetuada por meio de concessão, precedida de licitação pública,
observadas as seguintes diretrizes:

- processo licitatório por lote de veículos, sendo permitido a um
único participante, pessoa física ou jurídica, explorar a concessão com, no
máximo, 2 (dois) veículos;

II .. prazo mínimo de concessão de 5 (cinco) anos e máximo de 15
(quinze) anos.

Art. 30 - O disposto nesta lei aplica-se a municípios integrantes de
regiões metropolitanas.

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

Art. 5 O - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 1997.

Maria José Haueisen

Justificação: É do conhecimento de todos que o transporte
coletivo intermunicipal não é executado apenas pelos ônibus de carreira,
mas também por veículos de pequeno porte, que atuam, sobretudo, em
trechos de pequena quilometragem, oferecendo uma alternativa rápida e
muitas vezes mais econômica que o transporte convencional.

No interior do Estado, várias são as linhas que funcionam
exclusivamente com veículos de pequeno porte, pois a precariedade de
estradas impede o tráfego de ônibus. Entretanto, grande parte das
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pessoas que exploram essa atividade age de forma clandestina, devido à
falta de instrumentos legais que disciplinem a matéria.

Esse é um fato que só traz prejuízos para a sociedade. Perde o
poder público estadual, que deixa de arrecadar os tributos referentes a
essa atividade econômica; perde a população, porque, devido à
informalidade, nem sempre são observadas normas básicas de segurança,
e perdem os que exploram essa alternativa de serviço, uma vez que estão
sempre na informalidade.

Dessa forma, decidimos apresentar este projeto de lei, a fim de
legalizar tal atividade, que, além de absorver parte do contingente de
desempregados que aumenta a cada dia, ainda oferece uma boa opção à
sociedade no tocante ao transporte coletivo intermunicipal.

O projeto disciplina matéria que se encontra entre as de
competência dos Estados, não ferindo princípios constitucionais federais.
De acordo com a Constituição Federal, compete à União "explorar,
diretamente ou mediante concessão ou permissão, os serviços de
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros"
(Constituição Federal, art. 21, XIII, "e").

Como se vê, nada foi dito com relação ao transporte coletivo
intermunicipal, este, sim, disciplinado na Constituição do Estado de Minas
Gerais.

Assim dispõe a Carta mineira:

"Art. 10- Compete ao Estado:

IX - explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de
transporte ferroviário e aquaviário que não transponham os limites do seu
território e o rodoviário estadual de passageiros;".

Como se vê, não há dúvidas quanto à competência do Estado
membro para legislar sobre seu transporte intermunicipal de passageiros.

O projeto preenche, ainda, os requisitos constitucionais relativos à
iniciativa legislativa. A matéria em apreço não se encontra entre as que
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foram enumeradas no inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, sendo,
portanto, permitida a iniciativa do processo legislativo por qualquer dos
integrantes do parlamento mineiro.

Dessa forma, esperamos contar com o apoio de todos os
Deputados desta Casa à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.214197

Dispõe sobre a remuneração de cargo de provimento em
comissão para fins de apostilamento e aposentadoria.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Ao funcionário público efetivo afastado do exercício de
cargo de provimento em comissão, sem ser a pedido ou por penalidade,
ou ao se aposentar, fica assegurado o direito de continuar percebendo a
remuneração do cargo em comissão, desde que o tenha exercido por
período igual ou superior a 5 (cinco) anos, consecutivos ou não.

Art. 20 - No caso de opção pelo vencimento do cargo efetivo,
acrescido da gratificação de 20% (vinte por cento) do valor do vencimento
do carpo em comissão, o funcionário terá direito à percepção integral da
gratificação, desde que o exercício compreenda período igual ou superior
a 5 (cinco) anos.

Art. 30 - Quando dois ou mais cargos de provimento em comissão
tiverem sido exercidos e forem de remuneração diferente, terá o
funcionário assegurado o direito à remuneração do maior cargo desde que
este tenha sido exercido por tempo igual ou superior a 2 (dois) anos.

Art. 40 - Para os efeitos desta lei, remuneração é o vencimento
acrescido das gratificações inerentes ao exercício do cargo.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de maio de 1997.

José Militão

Justificação: O beneficio do apostilamento, figura tradicional em
nosso Direito Administrativo, visa, primordialmente, a garantir ao
funcionário a manutenção do padrão de vida que manteve e ao qual se
habituou, durante anos, percebendo determinada remuneração. Sua
existência é justificada pela falta de um plano de carreira exeqüível que
permitisse ao funcionário ascender horizontal e verticalmente na carreira,
por meio de promoção por mérito ou tempo de serviço, e que lhe desse
estabilidade funcional e remuneratória.

Planos de carreira bem estniturados, inclusive nos quadros do
próprio Estado, dispensam o apostilamento.

Sabemos ser prazerosa a elevação do padrão de vida de uma
pessoa ou família, advinda de melhor remuneração, enquanto que o
oposto, ou o retomo a padrão de vida inferior, é, no mínimo, de difícil
aceitação, podendo ser até mesmo trágico, quando as diferenças de
remuneração, como ocorre no serviço público entre cargo efetivo e
comissionado, são substanciais.

Fator determinante, também, na dificuldade ou na impossibilidade
dessa redução de padrão é o tempo em que se viveu em melhor condição
social. Seriam 2, 5 ou 10 anos? Cremos que, qualquer que seja o tempo,
deve ser o mesmo para todas as pessoas, não se justificando tratamento
diferenciado nessa questão.

O Estado, por meio da Lei n° 12.459, de 1911197, garante às
Diretoras de escola o apostilamento após cinco ou seis anos de exercício
do cargo, enquanto que, para os demais funcionários, a exigência,
prevista na Lei n° 9.532, de 30112187, é de dez anos. Qual a razão lógica
para esse tratamento diferenciado? Os funcionários comuns levam 5 anos
a mais que as Diretoras de escola para incorporarem um novo padrão de
vida? Ou se adaptam mais facilmente a um padrão de vida inferior?

Acreditamos, firmemente, que, nesse caso, grave injustiça está se
cometendo contra o funcionário público e, por isso, propomos seja
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aprovado este projeto, dando-se tratamento idêntico a todo servidor
público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.215/97

Declara de utilidade pública a Associação Feminina do Bairro
Primavera, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Feminina do Bairro Primavera, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 1997.

Ronaldo Vasconcellos

Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a entidade
tem diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. Posto isso, pleiteia-
se sua declaração de utilidade pública pelos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, d/co art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.216/97

Declara de utilidade pública a Banda Municipal Monsenhor
Alderigi, com sede no Município de Santa Rita de Caldas.



702
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Banda Municipal
Monsenhor Alderigi, com sede no Município de Santa Rita de Caldas.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 1997.

Jorge Eduardo de Oliveira

Justificação: Minas Gerais é um Estado tradicional na área
cultural. As bandas de música são corporações que guardam bem essa
tradição, sendo Minas o Estado que possui o maior número delas no
Brasil.

Assim, este projeto de lei busca resguardar um pouco da cultura
mineira, atendendo a solicitação da Banda Municipal Monsenhor Alderigi.
Essa corporação é importante na cidade de Santa Rita de Caldas porque
desenvolve atividades em favor da cultura musical, buscando o
aperfeiçoamento cultural da população, sem distinção de sexo, raça, cor,
idade, situação econômica e opinião política.

Sendo assim, a banda exerce importante papel em nosso Estado.

Em consideração à preservação de nossas tradições, pedimos a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, doo art. 104, inciso, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N° 2.141197, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas à inclusão de modificações no Decreto n° 32.656, de 1991, que trata
do transporte intermunicipal.
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N° 2.142197, do Deputado Gemido Rezende, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes
e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento de vias urbanas no
Município de Tupaciguara.

N° 2.143197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes
e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento do trecho que liga os
Municípios de Campina Verde e Iturama.

N° 2.144197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes
e Obras Públicas com vistas à construção de ponte de concreto sobre o
ribeirão do Arantes, no Município de Campina Verde.

N° 2.145197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes
e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento de vias urbanas no
Município de Ipiaçu.

N° 2.146/97, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes
e Obras Públicas com vistas à construção de uma ponte de concreto sobre
o rio Inhumas, na estrada que liga os Municípios de Campina Verde e São
Francisco de Sales. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 2.147197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Indústria e Comércio e ao Presidente da
CDI-MG com vistas à implantação de um distrito industrial no Município de
,Janaúba.

N° 2.148197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Indústria e Comércio e ao Presidente da
CDI-MG com vistas à implantação de um distrito industrial no Município de
Jaíba. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.149197, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado pedido de informações ao Diretor-Geral do DER-MO e ao
Superintendente da ADTER - Administradora de Terminais sobre a
cobrança de taxas e tarifas referentes a serviços prestados pela rodoviária
de Belo Horizonte. (- À Mesa da Assembléia.)
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N° 2.150197, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de Minas e
Energia e ao Superintendente da GASMIG com vistas à extensão de
gasoduto de ltaúna até Divinópolis. (- A Comissão de Administração
Pública.)

COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais (2) e do Deputado Simão Pedro
Toledo.

V PARTE (ORDEM DO DIA)

I a Fase

Abertura de Inscrições

O Sr, Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, com a ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais (2) - aprovação, na 422 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 2.120197, da referida Comissão, e 2.129197, do
Deputado Miguel Martini (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Simão
Pedro Toledo - falecimento de Romeu Teodoro, em Santa Rita de Caldas
(Ciente. Oficie-se.).

Questão de Ordem
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O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, V. Exa. pode

verificar a inexistência de "quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos. Solicitaria o encerramento, de plano, da reunião.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência
de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 16,
às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 16 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado Antônio Roberto

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Antônio
Roberto - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - HeIy Tarqüinio - Ivair Nogueira -
Paulo Pettersen - Péncles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa.

Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Andrade) - Às 91h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número regimental.
A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca

j

	

	os Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 19, às 20
horas.

ATA DA ia PARTE DA 104 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 12 DE MAIO DE 1997, DESTINADA A

PRESTAR HOMENAGEM À UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PELO 700 ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO

Presidência do Deputado Geraldo Rezende

SUMÁRIO: Designação de comissão - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Pauto Piau - Palavras do Sr. Carlos Sediyama - Entrega de
placa - Palavras do Sr. Presidente.

Designação de Comissão

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - A Presidência
designa os Deputados Luiz Fernando Faria e Wilson Pires para, em
comissão, conduzirem ao Plenário as autoridades e os demais convidados
que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa
os Exmos. Srs. Prof. Carlos Sediyama, Vice-Reitor da Universidade
Federal de Viçosa; Aluízio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS;
Paulo Severino de Rezende, Presidente da EMATER-MG; Guy Torres,
Presidente da EPAMIG, e Deputado Iva José, 20-Secretário desta Casa.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a prestar
homenagem à Universidade Federal de Viçosa pelo 700 aniversário de sua
fundação.

Execução do Hino Nacional
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- O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

execução do Hino Nacional.

- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Paulo Piau

O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Deputado
Paulo Piau, autor do requerimento que suscitou a realização desta
homenagem. Com a palavra, o ilustre Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Geraldo Rezende, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa e
representante neste ato do Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz;
limo. Sr. Prof. Carlos Sediyama, Vice-Reitor da Universidade Federal de
Viçosa e representante neste ato do Magnífico Reitor Sérgio Saraiva; limo.
Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS; limo. Sr. Paulo
Severino de Rezende, Presidente da EMATER-MG; limo. Sr. Guy Torres,
Presidente da EPAMIG; Exmo. Sr. Deputado Ivo José, 20-Secretário da
Assembléia Legislativa; Srs. Deputados, Sras. Deputadas, membros da
administração superior da UFV, servidores da Universidade, servidores
desta Casa, profissionais da imprensa e demais pessoas presentes nas
galerias, no mundo universitário, em muitos países, existem instituições
que se distinguem por contribuição extraordinária ao ensino superior, de
tal modo que integrar seu corpo docente ou por elas graduar-se representa
autêntico e honroso cartão de visita. É o caso das Universidades de
Harvard e Yale, nos Estados Unidos; de Oxford e Cambridge, na
Inglaterra: da Sorbonne, na França; e, na comunidade de língua
portuguesa, da Universidade de Coimbra, em Portugal. Os que logram
ingressar nessas escolas e nelas se formam são membros de uma elite,
não no sentido restritivo do elitismo estéril, mas no de tratar-se de
profissionais de predicados e formação acadêmica realmente invulgares.

Nosso País, em que pese a sua tradição universitária
relativamente recente, conta com alguns complexos de ensino superior
que se destacam pela excelência de seu padrão didático e constituem
celeiro de talentos, que vão depois abrilhantar a vida nacional. Entre esses
estabelecimentos, avulta a nossa querida Universidade Federal de Viçosa,
que completou sete décadas de existência e que estamos homenageando
nesta solenidade, cujo significado, para nós, pessoalmente, fala muito de
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perto.

Fazemos parte daquele grupo privilegiado que tem na
Universidade de Viçosa a sua "alma mater. Foi nela que passamos
alguns anos ditosos e frutíferos de nossa juventude e nos diplomamos,
inicialmente, como engenheiro agrônomo, no ano de 1975. Já em 1958, ali
concluímos o mestrado em Zootecnia.

Após esse período de vida acadêmica, se nos afastamos
fisicamente da instituição, sempre estivemos junto dela nas atividades
profissionais e parlamentares que se seguiram, mesmo porque foi em
Viçosa que me casei e lá reside a família de minha esposa, que mantém
estreitos laços com a Universidade, tanto no seu quadro administrativo
quanto no acadêmico.

Na nossa trajetória profissional, passamos por vários cargos e
funções técnicas e administrativas e chegamos a ocupar um assento no
Plenário desta Casa, como representante legítimo do povo. Orgulhamo-
nos de nunca nos termos desviado da excepcional formação auferida em
Viçosa. O fato de sermos o orador oficial desta cerimônia, portanto, dá
coroamento á trajetória traçada pela mestra para o discípulo fiel.

Nunca é demais recapitular a história da Universidade, para bem
compreender a significação destes 70 anos que ora se assinalam. Seu
núcleo primeiro foi a Escola Superior de Agricultura e Veterinária - ESAV -

criada no ano de 1922, graças ao empenho do então Presidente do
Estado, Dr. Arthur da Silva Bemardes. Os cursos fundamental e médio
foram instalados quatro anos depois, e em 1928 oficializava-se a abertura
do currículo superior de Veterinária.

Em 1948, a antiga ESAV se uniu à Escola Superior de Ciências
Domésticas, à Escola de Especialização, ao Serviço de Experimentação e
Pesquisa e ao Serviço de Extensão para formar a Universidade Rural do
Estado de Minas Gerais - UREMG. Em 1969, finalmente, instituiu-se a
Universidade Federal de Viçosa - UFV -, incorporando a UREMG.

Hoje, nossa homenageada, estruturada em 4 Centros de
Conhecimento e 25 Departamentos, mantém 24 cursos de graduação, 19
em nível de mestrado e 12 em nível de doutorado. Como anexo,
funcionam a Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal, no
município do mesmo nome, e o Colégio Universitário, no "campus" de
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Viçosa; a Central de Experimentação, Pesquisa e Extensão do Triângulo
Mineiro - CEPET -, no Município de Capinópolis, e a Estação
Experimental de Cana-de-Açúcar, em Ponte Nova.

Mencionar em detalhe todo o currículo ministrado seria fastidioso;
lembraríamos apenas que, além dos programas tradicionais que
motivaram a criação do estabelecimento, ligados à agricultura e à
pecuária, seu universo se ampliou para incluir cursos como Arquitetura,
Direito, Engenharia Civil e Ciências Econômicas. Desenvolveu-se
extraordinariamente, por outro lado, a atividade de pesquisa em nossa
instituição, o que é exemplificado pelas iniciativas relacionadas ao
desenvolvimento de cultivares e à preservação do meio ambiente. Esse
trabalho tem colaborado para que o Brasil obtenha alguns dos mais altos
níveis de competitividade agrícola no âmbito internacional.

Essa interação departamental e essa ampliação de cursos
conferem à Universidade Federal de Viçosa um largo espírito de
universalidade, dando ao aluno uma melhor formação para ver, discutir e
achar soluções para tantos problemas vividos pela sociedade.

Sob o ponto de vista técnico, essa visão holística dos desafios
permitirá que o Brasil tenha maior competitividade no cenário
internacional, principalmente numa época em que a economia e a
sociedade vivem o mundo dos blocos econômicos. Especificamente
quanto à agropecuária, vale ressaltar a expressiva conotação da sua
influência nas cadeias produtivas, agregando alto impacto no segmento
social. Mais conhecido como agribusiness", esse complexo tem sua base
nas atividades agrárias, e essas devem seu desenvolvimento, em grande
parte, às atividades acadêmicas, de pesquisa, de extensão e de produção
especializada da Universidade Federal de Viçosa.

A sociedade mineira e brasileira reconhecem a grande
importância da Universidade Federal de Viçosa, pois ela está presente em
cada ação de desenvolvimento, nos mais diferentes pontos do nosso País.

Em mensagem endereçada â Universidade pelos seus 70 anos, o
Dr. Paulo Renato Souza, Ministro da Educação e do Desporto, definiu-a
como 'o futuro plantado no passado". Colocação tão pertinente nos faz
refletir sobre como nossa homenageada, desde a fundação, tem feito sua
parte na qualidade de órgão difusor de educação e cultura e,
especificamente, incentivador de melhoria e incremento da produção.
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Entretanto, se a Casa de Viçosa não nos tem falhado, outros setores da
vida nacional nos estão demandando de nossa parte concentrado esforço.

Na verdade, seria irrealista deixar de aludir, nesta solenidade, ao
problema da reforma agrária em nosso Pais, que mostrou recentemente
sua face critica, com a Marcha dos Sem-Terra. Acreditamos que trazer à
baila o problema não vai empanar o brilho da reunião; ao contrário,
contribuirá para engrandecê-la, porque a Universidade de Viçosa, mais
que tudo, trabalha para o campo, e é no campo que hoje se processa
tamanha movimentação. E o sentimento da UFV é o de que a política
fundiária é um poderoso instrumento de política agrícola, que por sua vez
não logrará êxito sem uma política macroeconômica que contemple a
vocação e a competência para o Brasil competir.

A questão é complexa, e seria imodesto de nossa parte pretender,
isoladamente, mostrar os caminhos. Gostaríamos, apenas, que o que foi
denominado 'espirito de Viçosa" fosse lembrado quando do exame e
equacionamento da matéria fundiária. Assim, não será esquecido o ideal
do Presidente Arthur Bemardes, do Prof. P.H. Rolphs - primeiro Diretor da
Escola -, do então Secretário de Agricultura, Dr. Djalma Pinheiro Chagas,
e de todos os pioneiros que fizeram de nossa homenageada uma das mais
legítimas instituições brasileiras; ao contrário, continuará a inspirar nossas
ações em direção a um Brasil grande.

À nossa querida cidade de Viçosa, de povo hospitaleiro e bom,
rendemos, também, as nossas homenagens.

Terminamos apresentando nossa saudação muito especial ao
ilustríssimo Sr. Carlos Sediyama, Vice-Reitor, neste ato, representando o
Prof. Luiz Sérgio Saraiva, ilustríssimo Reitor da Universidade de Viçosa,
bem como aos demais Diretores, professores, funcionários e alunos.
Parabéns, UFV. Receba a homenagem comovida da Casa do povo
mineiro, que é a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; em
especial, deste seu ex-aluno, que muito a ama.

Palavras do Sr. Carlos Sediyama

Exmos. Srs. Deputado Geraldo Rezende, Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Presidente desta
solenidade; Dr. Aluízio Fantini Valério, Presidente da Fundação
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RURALMINAS; Dr. Paulo Severino de Rezende, Presidente da EMATER;
Dr. Guy Torres, Presidente da EPAMIG; Deputados Ivo José, 20-Secretário
desta Assembléia Legislativa do Estado, e Paulo Piau, incansável
defensor das causas da agricultura mineira; Prof. Antônio Lima Bandeira,
ex-Reitor da nossa Universidade; Prof. Flamarion Ferreira, também ex-
Reitor da nossa querida Universidade; Srs. Pró-Reitores; Diretores;
membros dos colegiados sukeriores; professores; servidores; técnicos
administrativos; representantes da municipalidade viçosense; minhas
senhoras e meus senhores: sejam as minhas primeiras palavras de
agradecimento, em nome do magnífico Reitor, Prof. Luiz Sérgio Saraiva, e
de toda a comunidade universitária viçosense, por esta homenagem que o
Legislativo mineiro presta à Universidade Federal de Viçosa.

Nossa Universidade, desde sua fundação, calçada na dedicação
dos que fizeram a sua história, desenvolve pesquisas de alcance nacional
e internacional e ensino de excelência, que construíram sua trajetória de
70 anos de intenso progresso.

A título de informação, permitam-me relembrar alguns momentos
do passado de nossa universidade. Com o incremento da produção
agropecuária em Minas Gerais, o então Presidente do Estado, Dr. Arthur
da Silva Bemardes, tomou a iniciativa de criar uma escola que oferecesse
bases para o desenvolvimento de atividades agropastoris. Mas Bemardes
não queria uma escola qualquer.

Tinha em mente transplantar para a realidade de Minas Gerais um
modelo que vinha dando certo num país que vinha dando certo: o modelo
de escola inspirado nos "Land Grant Colleges", dos Estados Unidos, um
sistema de escolas ligadas à agricultura, criado em 1862, a partir do vale
do rio Mississipi, pautado por três linhas: o ensino, a pesquisa e a
extensão.

Em 619120, foi então assinada a Lei n° 761, pelo Dr. Arthur
Bemardes, ainda Presidente do Estado de Minas Gerais, que autorizava o
Governo do Estado a criar uma escola superior de agricultura e
veterinária, onde melhores fossem as condições. Ao mesmo tempo, o
grande brasileiro e estadista Dr. Arthur da Silva Bemardes determinou
providências para que viesse dos Estados Unidos o Dr. Peter Henry Rolfs,
da Universidade da Florida, que teria a árdua tarefa de fundar, organizar e
dirigir a instituição.
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Dr. Rolfs foi o primeiro Diretor da escola; imprimiu-lhe a filosofia

do aprender fazendo e consolidou a trilogia ensino, pesquisa e extensão.

Em 1811122, iniciaram-se os trabalhos indispensáveis à
implementação da futura Escola Superior de Agricultura e Veterinária -
ESAV. O lançamento da pedra fundamental do prédio principal se fez em
10/6/22, ficando a construção sob a responsabilidade dos engenheiros
Honório Hermeto Corrêa da Costa, Mário Monteiro Machado e João Carlos
BelIo Lisboa. A inauguração do prédio principal da ESAV ocorreria no dia
2818126, presidida pelo idealizador da obra, que na época ocupava a
Presidência da República, estando presente o Presidente do Estado, Dr.
Femando de Mello Viana. Essa data marca o nascimento de nossa
universidade, agora em seus 70 anos.

Desde sua criação, a UFV vem oferecendo importante
contribuição ao País, como o demonstram os numerosos profissionais que
por ela passaram, vindos de todo o Brasil e mesmo de outros países. A
primeira solenidade de conferência de certificados a estudantes que
concluíram cursos na ESAV realizou-se em 1416129. Nessa mesma
ocasião, realizou-se a 1 Semana do Fazendeiro, considerada a primeira
atividade extensionista desse tipo no Brasil, tomando-se patente mais uma
vez o pioneirismo da escola de Viçosa, que introduzia a extensão rural,
semente da ACAR e da hoje conceituada EMATER-MG. Ainda nessa
ocasião, tiveram início as atividades de investigação científica, cujo
resultado é atualmente expresso em numerosos produtos e tecnologias,
com destaque para as novas variedades de vegetais de grande
importância econômica.

Hoje, a UFV oferece 25 cursos de graduação em diferentes áreas
do conhecimento humano, vários deles nos primeiros lugares do "ranking"
nacional. Também oferece 31 cursos de pós-graduação, sendo 19 de
mestrado e 12 de doutorado. Desses 31 cursos de pós-graduação, 75%
possuem conceito "A" e 25%, conceito "B", em avaliação efetuada pela
CAPES. Essa conceituação indica o grau de excelência da UFV.

Cotando-se apenas os profissionais mais relacionados às ciências
agrárias, a Ufl( formou até hoje 5.363 engenheiros agrônomos, 398
engenheiros agrícolas, 1.142 engenheiros florestais, 977 economistas
domésticos, 643 zootecnistas e 606 médicos-veterinários. Acrescentando-
se aqueles das demais áreas, graduaram-se 14.763 profissionais da
melhor estirpe, vários deles ocupando posição de destaque na vida
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mineira e nacional.

Pioneira na área de pós-graduação em ciências agrárias no Brasil,
a UFV já colocou 4.388 mestres e 361 doutores a serviço da sociedade
brasileira.

A UFV é uma universidade onde se trabalha. Seu potencial é
imenso, e, certamente, ela tem reais condições de atender às expectativas
da sociedade. Seu ensino qualificado, associado à pesquisa e à extensão,
exigiu o aperfeiçoamento de seu corpo docente em centros de excelência
do País e do exterior. Mais de 90% do corpo docente da UFV possui
mestrado ou doutorado. Esse fato, aliado à competência de seu corpo
técnico-administrativo e à dedicação de seu alunado, fez com que a
instituição atingisse o prestígio de que hoje desfruta.

Apesar das dificuldades atuais do sistema federal de ensino
superior e do grande número de aposentadorias ocorridas, a UFV, com
seu corpo docente e técnico-administrativo revigorado pela renovação,
apresenta ritmo crescente de produção, atestando a qualidade e o zelo de
seus profissionais.

O desenvolvimento científico e tecnológico do nosso País, de
acordo com o CNPq, decorre, em grande parte, dos trabalhos realizados
nas universidades públicas brasileiras.

A UFV, contando sempre com as parcerias das entidades do
Estado - EPAMIG, EMATER-MG, RURALMINAS, IEF, FAPEMIG e outros
órgãos -, seguramente contribuiu e contribui com porção substancial desse
desenvolvimento.

Assim é que, em cada atividade do nosso cotidiano, deparamo-
nos com uma conseqüência da atuação de nossa Universidade: o arroz
que consumimos, o feijão, o café, o óleo de soja, a carne barata de frango,
os belos tomates, as batatas fritas, as verduras, a roupa confortável de
algodão, o gado tecnicamente bem cuidado, as florestas naturais, os
reflorestamentos, a vigorosa siderurgia mineira, sustentada pelo carvão
produzido por essências de rápido crescimento, o papel fabricado por
processo menos poluidor, o milho híbrido, o gado bem manejado, as
pastagens verdejantes e nutritivas, os cerrados racional e
economicamente explorados, a biotecnologia, a irrigação, o
armazenamento de grãos, as técnicas de manejo de pragas e doenças
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sem o uso de produtos nocivos à saúde humana e infindáveis outras.

Certamente, muitos reconhecerão o significado de expressões
como agulha ESAV, rico-23, UFV-1 e, mais recentemente, UFV-17
Capinópolis, LJFV-16 Patos de Minas, nutrição liquida de suínos, madeira
de eucalipto para a indústria moveleira, etc.

O Brasil vive acelerado processo de transformação, e as
universidades precisam manter plenamente seu papel de formadoras de
recursos humanos altamente qualificados, de condutoras de pesquisas de
vanguarda e de disseminadoras de conhecimentos que promovam o
progresso e o bem-estar de toda a população.

Precisamos de número suficiente de profissionais aptos a
modernizar os diversos setores da produção; capazes de viabilizar a
criação de novas atividades econômicas, na busca da solução de nossos
graves problemas, e de promover a eqüidade social; e atentos à
preservação do ambiente.

Isso exige maiores investimentos do poder público no ensino
superior gratuito e de qualidade. Toda ação deve considerar as novas
dimensões sócio-econômicas e ambientais, cujos significados são cada
vez mais complexos e devem atender às demandas reais.

Vivemos hoje num mundo de intensa disseminação da informação
e transferência de tecnologia, em que as parcerias institucionais e a
pesquisa participativa, junto ao setor produtivo, têm sido incentivadas.
Como educadores, devemos visualizar o futuro e ultrapassar os umbrais
das salas de aula e os limites físicos da universidade, para adentrarmos
no âmbito da comunidade e, com ela, aprimorarmos e formularmos novos
conceitos de formação de futuros profissionais.

Precisamos nos dar conta do que significa a extrema
perecibilidade das recentes conquistas das ciências e a rápida
obsolescência das novas tecnologias. Temos que considerar as chocantes
rupturas nos valores tradicionais; o novo desenho geográfico, político e
econômico da comunidade internacional; as novas formas de injustiça
social, de miséria e de "apartheid; e, pior, a espantosa sinergia que
resulta de todos esses fatos, como fatídica alquimia, no sombrio
laboratório de nosso velho e exausto mundo.
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Nossas escolas, instituições formadoras, devem responder a
essas questões, mesmo que provisórias, como tudo hoje em dia, para que
possam reorientar sua missão formadora.

As instituições formadoras devem ser dotadas de agilidade,
abandonando cada vez mais a posição a reboque do processo e
transformando-se rapidamente em locomotivas das transformações.

As universidades necessitam recursos humanos e financeiros,
pessoal altamente qualificado e competente, laboratórios bem equipados,
autonomia política, administrativa e financeira e, acima de tudo, muita
criatividade e entusiasmo de seus atores.

A UFV trabalha para a construção do profissional do terceiro
milênio: o profissional que, além de incorporar o patrimônio técnico e
cientifico, se preocupará com o meio em que se inserir e terá percepção
dos novos e constantes avanços tecnológicos e das marcantes mudanças
sociais; o que deverá ser agente capaz de alavancar o desenvolvimento
do País, que promoverá o desenvolvimento com sustentabilidade
económica, social e ambiental; o profissional capaz de criticar não apenas
a técnica, mas também a ciência e o social.

A educação, na era atual, deve transpor os horizontes da simples
transmissão de conhecimentos para atender e ultrapassar as novas
demandas. Ela deve ter como meta o exercício da inquirição e da
criatividade mental; deve cultuar o exercido da razão, que é a essência do
ser humano. Méntes inquiridoras, especulativas, são atributos que
destacam os grandes pensadores.

Devemos mudar o enfoque da transferência de conteúdo para a
construção do conhecimento. Devemos estar preparados para discutir e
criticar o que Robert Johansen define como o 'ust in time leaming TM , que
enfatiza a agilização do processo de aquisição da informação, diminuindo
o tempo de acesso a esta.

Por vezes, esse processo é chamado de "education on demand",
enfatizando-se, ao mesmo tempo, o pronto acesso à informação e a
liberdade de escolha do momento em que será efetuada a aprendizagem.

A manutenção do espírito de pioneirismo requer de todos nós
muita união e trabalho, especialmente neste momento em que a
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universidade brasileira vive com orçamentos escassos, salários defasados
e esvaziamento de seus quadros.

Finalizando, gostaria, novamente, de agradecer ao Sr. Vice-
Presidente desta Casa, Deputado Geraldo Rezende, aos senhores
componentes da Mesa, às demais autoridades e a todos que se
dispuseram a vir prestigiar este evento, que contém, para nós, grande
significado.

Gostaria, também, de ratificar os agradecimentos ao Deputado e
amigo Paulo Piau, por sua iniciativa em propiciar este grande momento
para nossa Universidade.

Em especial, gostaria de expressar o reconhecimento da
Universidade Federal de Viçosa ao excelente trabalho que tem sido
desenvolvido por esta Casa, cujas gestões e deliberações tanto dignificam
o povo mineiro. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar às mãos
do Prof. Carlos Sediyama uma placa comemorativa desta solenidade,
numa homenagem deste Poder Legislativo á Universidade Federal de
Viçosa, com os seguintes dizeres: (- Lê:)

"À Universidade Federal de Viçosa, no transcurso de seu 700
aniversário de fundação, a homenagem da Assembléia Legislativa pelo
seu alto padrão de ensino e constante aprimoramento no desenvolvimento
de pesquisa. Belo Horizonte, 12 de maio de 1997."

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Presidente

Sr. Reitor, Prof. Carlos Sediyama, a economia brasileira, todos
sabemos, tem forte sustentação nas atividades ligadas ao campo.
Desenvolve-se nessa área uma extensa produção, que engloba a
agricultura, a pecuária, a agroindústna, a exploração florestal, o setor de
defensivos e fertilizantes, a comercialização, enfim, toda uma cadeia de
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produtos, serviços e negócios que pode ser enquadrada naquilo que hoje
se convencionou chamar de "agribusiness".

Esse conjunto de atividades tem peso substancial em nosso
Produto Interno Bruto, assim como na geração de empregos e no sustento
de dezenas de milhões de brasileiros. Na condição de País continental,
dispondo de variadas e amplas áreas férteis, o Brasil tem todo o potencial
para consolidar-se como um dos grandes celeiros do mundo.

Para isso, no entanto, é preciso corrigir e aperfeiçoar os
mecanismos de incentivo aos empreendimentos, assim como aos
trabalhadores rurais, estabelecer uma política agrícola que dê maior
garantia ao setor e aumentar os investimentos no ensino, na
profissionalização e no desenvolvimento de tecnologias voltadas para o
campo.

Se os esforços govemamentais ainda são insuficientes para
estimular e impulsionar a contento esse braço tão importante de nossa
economia, contamos, em compensação, com instituições de grande
importância nesse processo, como é o caso da Universidade Federal de
Viçosa.

No que tange à formação de profissionais especializados nos
diversos segmentos da atividade agropecuária e à elaboração de
pesquisas dirigidas ao melhoramento das espécies e dos recursos
tecnológicos empregados no setor, a UFV é uma referência nacional e um
orgulho para os mineiros.

No ensino, mantém dezenas de cursos em nível secundário, de
graduação, mestrado e doutorado, sendo pioneira no País em pós-
graduação em Ciências Agrárias. Esse é, naturalmente, o espaço em que
a instituição mais se destaca, aprimorando-se cada vez mais, desde os
tempos em que era a Escola Superior de Agricultura e Veterinária,
inaugurada em 1926.

Hoje, com estrutura universitária, oferece também cursos de
qualidade nas áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas, Ciências
Biológicas e da Saúde e ainda Ciências Humanas, Letras e Artes.

Quanto à pesquisa, tem proporcionado ao Brasil produtos e
tecnologias de grande significação, incluindo novas variedades, mais
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produtivas, de milho e soja; emprego e manejo de defensivos agrícolas;
melhoramento genético de animais e biotecnologia, campo em que
emerge pioneiramente no País.

Complementarmente, a Universidade mantém um programa de
integração com a iniciativa privada, visando repassar ao mercado os
conhecimentos gerados pela pesquisa e viabilizar sua aplicação no
processo produtivo. Dessa maneira, participa de cerca de 300 convênios e
acordos com empresas de grande e médio porte dos mais diversos
segmentos do "agribusiness".

Da mesma forma, os trabalhos de investigação científica são
transmitidos aos alunos e à comunidade em geral por meio de variados
programas de extensão. Entre eles destaca-se, por exemplo, a tradicional
Semana do Fazendeiro, promovida desde o final da década de 20. Por
meio dela, estudantes, técnicos e agricultores têm a oportunidade de se
integrar e reciclar informações sobre as atividades rurais.

Assim, preservando de geração em geração a qualidade de seus
cursos no âmbito das Ciências Agrárias e assimilando novas áreas do
saber, a Universidade Federal de Viçosa, alicerçada na trilogia ensino,
pesquisa e extensão, constitui um valioso patrimônio para o Estado e para
o País.

Ao completar 70 anos de existência, merece todo o nosso
reconhecimento. Gostaríamos de parabenizar, por esta data, o Reitor Luiz
Sérgio Saraiva, aqui representado pelo Vice-Reitor Carlos Sediyama, os
demais membros da diretoria, professores, funcionários e alunos, que
compõem uma comunidade de grande respeito em nosso meio.

Que a UFV continue produzindo conhecimentos, aprimorando
inteligências e preparando profissionais capacitados para atender às
demandas e ao potencial de desenvolvimento de Minas Gerais.

Muito obrigado a todos pela presença. Parabéns aos senhores. A
Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos demais
convidados pela honrosa presença.

ATA DA 72 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Às dez floras do dia seis de maio de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Cleuber Carneiro, Elmo Braz e
Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Paulo Pettersen,
Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo e Antônio Roberto, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista,
Corregedor. Havendo número 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
tem por finalidade apreciar os processos de prestação de contas da
aplicação dos recursos liberados por esta Casa a título de subvenção
social, auxílios para despesas de capital e transferências a municípios,
nos termos do art. 30 , III, da Lei n° 11.815, de 2411195, da Deliberação da
Mesa n° 1.428 e das demais normas vigentes. Em seguida, os processos
são distribuídos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Meio,
relator da Mesa, e Sebastião Navarro Vieira, relator da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em conjunto, verificando as
prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Associação
Comunitária de Água Comprida, Associação Assistencial da Comunidade
Santa Julianense, Associação Mineira dos Estabelecimentos de Ensino da
Dança, Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, Caixa
Escolar Professor Fontes da Escola Estadual Divina Providência,
Vasquinho Futebol Clube, Associação Comunitária do Bairro dos
Pinheiros, Associação Comunitária São Vicente de Paula de Catas Aftas,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Mães do Município de
Juramento, Associação Comunitária dos Amigos e Vizinhos de Ilha do
Amargoso, Casa da Memória do Vale do São Francisco, Grupo Unidos
São João Batista, Associação Comunitária Rural dos Pequenos Produtores
do Projeto Gorutuba, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Córrego do Tabuleiro e Córrego Marambaia, Associação dos Produtores
Rurais de Pedra Petra, Centro Social Descobertense, Corporação Musical
Santa Cecília, Kinocks - Clube de Cinema, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Três Barras, Associação de Esportes Especializados da
Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes - Taiobeiras, Sociedade
Comunitária de Habitação Popular, Associação Comunitária do Bairro Boa
Vista e Adjacências, Associação de Moradores e Amigos da Grama,
Cultura Artística de Minas Gerais, Associação Comunitária do Bairro
Landi, Associação Comunitária Mirante, Hospital Nossa Senhora das
Mercês, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Núcleo Comunitário
dos Amigos de Ressaquinha, Conselho de Desenvolvimento Comunitário
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de Currais, Serviço de Obras Sociais - Brasília de Minas, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Alpercata, Caixa Escolar Dr. Waldemar
Neves da Rocha, Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de
Santa Tereza do Menino Jesus, Creche e Centro de Formação
Pequeninos de Jesus, Associação de Assistência Comunitária e Ensino
Profissionalizante - Facomsel, Caixa Escolar Sebastião Américo de
Souza, Coral Santa Clara, Centro de Desenvolvimento Comunitário de
Lelivéldia, Associação Comunitária Construindo Solidariedade Maxacalis,
Grupo Feminino ltaobiense, Obras Sociais Nossa Senhora do Rosário de
Pompéia, Lions Clube de Lagoa da Prata, Serviços de Obras Sociais,
Sociedade Beneficente de Assistência ao Canceroso, Sociedade São
Vicente de Paulo de Dores do Indaiá, Sociedade dos Amigos dos
Pacientes do Instituto Mineiro de Nefrologia, Lions Clube Caratinga
Centro, Lar dos Velhinhos de Jequitinhonha, Orion Esporte Clube,
Movimento Comunitário de Unidade da Vila Cafezal, Associação
Comunitária das Donas de Casa da Vila São Jorge, Esporte Clube Fabril,
Banda de Música Monsenhor Alerigi, Fundação Graciema Alves.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 13 de maio de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Francisco Ramalho -
Elmo Braz - Maria Olivia - Miguei Martini - Roberto Amaral - Sebastião
Helvécio - Antônio Roberto.

ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

Às nove horas e quarenta minutos do dia dez de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Irani Barbosa, Arnaldo Canarinho e Wilson Trópia, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Irani Barbosa, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Wilson Trópia que proceda â leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a
Presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. As
14h50min, presentes os Deputados Irani Barbosa, Arnaldo Canarinho,
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Wilson Trópia e Arnaldo Penna, o Presidente reabre os trabalhos e
distribui ao Deputado Arnaldo Canarinho o Projeto de Lei n° 1.049196 e ao
Deputado Wilson Trópia, o Projeto de Lei n° 1.057196. Passa-se à? Parte
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre matérias sujeitas à deliberação do Plenário da Assembléia.
Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados pareceres que
concluem pela aprovação dos Projetos de Lei n°5 1.049196 (relator.
Deputado Arnaldo Canarinho) e 1.057196 (relator: Deputado Wilson
Trópia). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna - Dinis Pinheiro.

ATA DA 542 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER

Às nove horas e quinze minutos do dia dezesseis de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira,
membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Ivo José, Antônio Roberto, Wilson Pires, Elbe Brandão e
Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Drs.
Amilcar Martins, Secretário de Estado da Cultura, e Femando Pinheiro,
Presidente da Fundação Clóvis Salgado, os quais irão prestar
esclarecimentos sobre o incêndio ocorrido no Palácio das Artes e as
providências que estão sendo tomadas para a reconstrução do prédio. A
Presidência informa, ainda, que, logo após, serão apreciadas as matérias
constantes na pauta. A seguir, os convidados tomam assento à mesa.
Com a palavra, os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Ivo José,
autores dos requerimentos que motivaram a reunião, fazem suas
considerações iniciais. Após, a Presidência passa a palavra aos
convidados, que discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de
debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Após, a Presidência
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suspende a reunião por alguns minutos para a saída dos convidados.
Reabertos os trabalhos, a Presidência procede à leitura da seguinte
correspondência: da Escola Estadual Ordem e Progresso, solicitando
apoio desta Comissão à luta pela conservação da sede da referida Escola;
da Profa. Maria de Fátima de Matos Maia, publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 414197, e da Associação Brasileira de Jornalistas e
Escritores de Turismo, convidando a Casa, por meio desta Comissão, para
participar do Programa de Divulgação de Minas Junto ao Como Consular
e solicitando auxílio financeiro para a implementação do referido
Programa. A seguir, a Presidência redistribui o Projeto de Lei n° 1.050196
ao Deputado Sebastião Navarro Vieira. Encerrada a 1a Parte dos
trabalhos, passa-se à ja Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado apresenta requerimento, em que solicita seja realizada visita
desta Comissão, juntamente com a Comissão de Representantes para
Acompanhar as Obras de Revitalização do Centro, às dependências da
Fundação Clóvis Salgado e da Serraria Souza Pinto. A seguir, a Deputada
Elbe Brandão apresenta, também, requerimento, em que solicita seja
realizada, em Montes Claros, uma das etapas da discussão sobre a Lei de
Diretrizes e Bases. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. A seguir, a Presidência procede à leitura de
requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, em que solicita sejam
convidados o Dr. Walfrido dos Mares Guia Neto, Secretário de Estado da
Educação; o Delegado Santos Moreira da Silva, Secretário de Estado de
Segurança Pública, e a Profa. Odete Maciel Fiamoncini, da Comissão de
Representantes da Escola Estadual Ordem e Progresso, para prestarem
esclarecimentos sobre a mudança da sede da referida Escola. Submetido
a votação, é o requerimento aprovado. Encerrada essa fase, passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Sebastião Navarro Vieira procede à leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.050196 com
as Emendas n°s 2 e 3 e a Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência
passa à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 20 tumo, os
Projetos de Lei n°s 302195 na forma do vencido no 1 0 turno (relator:
Deputado Gilmar Machado); 990196 na forma do vencido no 1 0 turno
(relator Deputado Sebastião Navarro Vieira); 993 e 1.021196 (relator:
Deputado Marco Régis); 1.019196 (relator: Deputado José Henrique); e, no
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jO turno, os Projetos de Lei n°s 875196 e 1.095197 (relator. Deputado
Marco Régis); 1.036196 com a Emenda n° 1, 1.088197 (relator: Deputado
José Henrique); 1.064196 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira) e
1.087197 (relator Deputado Gilmar Machado). Logo após, a Presidência
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°5 490 e 497195, 894, 917, 962 e 982/96, os quais são
aprovados. A seguir, a Presidência informa que a Comissão, por acordo
de todos os membros, passará a se reunir às terças-feiras, às 9h30min.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.

José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado - Marco Régis -
José Henrique.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 32197

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de
abril de mil novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Roberto, Elbe Brandão, Roberto Amaral
(substituindo este ao Deputado José Bonifácio, por indicação da Liderança
do PSDB), Arnaldo Penna, Sebastião Navarro Vieira, Wilson Pires,
Antônio Andrade (substituindo este ao Deputado Geraldo da Costa
Pereira, por indicação da Liderança do PMDB), Adelmo Carneiro Leão e
Aílton Vilela (substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação
da Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Na ausência do
Presidente, assume a direção dos trabalhos o Deputado Antônio Roberto,
Vice-Presidente; havendo número regimental, ele declara aberta a
reunião, solicita ao Deputado Amaldo Penna que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes, e informa que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre a
matéria constante na pauta. O Presidente passa a palavra à relatora,
Deputada Elbe Brandão, que emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 32197 na forma
originalmente apresentada. Na fase de discussão, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão solicita vista do parecer, o que é deferido pela Presidência.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
todos, informa que a próxima reunião será convocada por meio de edital,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1997.

Geraldo da Costa Pereira, Presidente - Durval Ângelo - Adelmo
Carneiro Leão - lvair Nogueira - Irani Barbosa - Álvaro Antônio - Dinis
Pinheiro - Wilson Pires - Luiz Femando Faria - Olinto Godinho.

ATA DA? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 34197

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e quatro de
abril de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Aílton Vilela, Roberto Amaral, Paulo Piau,
Sebastião Helvécio, Álvaro Antônio, lrani Barbosa, Sebastião Costa, Hely
Tarqüínio, Jorge Eduardo de Oliveira e Maria José Haueisen (substituindo
os três últimos, respectivamente, aos Deputados Mauri Torres, Antônio
Roberto e Anivaldo Coelho, por indicação das Lideranças do PSDB, do
PMDB e do P1), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Vice-Presidente, Deputado Aílton Vilela, assume a direção
dos trabalhos, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Hely
Tarqüínio que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Em seguida, a
Presidência informa que a reunião tem por finalidade apreciar o parecer
do Deputado Roberto Amaral. Com a palavra, o relator apresenta seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição n° 34197. Na fase de discussão, a Deputada Maria José
Haueisen apresenta requerimento solicitando a presença do Sr. Antônio
Otávio Campos Ferraz, Superintendente da Companhia de Gás de Minas
Gerais - GASMIG -, para prestar esclarecimentos sobre a atual situação
dos serviços e da distribuição de gás canalizado no Estado. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Em seguida, o Deputado Sebastião
Helvécio apresenta requerimento solicitando o adiamento da discussão do
parecer do Deputado Roberto Amaral. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
reunião a ser realizada às 14h30min do dia 2914197. no Plenarinho 1.
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 1997.

Bilac Pinto, Presidente - Arnaldo Penna - Aílton Vilela - lrani
Barbosa - Roberto Amaral - Anivaldo Coelho - Marcos Helênio - Álvaro
Antônio - Antônio Roberto - Paulo Piau - Olinto Godinho.

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de abril de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Ângelo, Ivair Nogueira, Miguel Martini,
Geraldo da Costa Pereira e João Batista de Oliveira, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Deputado Durval
Angelo faz a leitura dos Ofícios n°s 154, 189 e 191197, encaminhados pelo
Ministério Público, os quais contêm, respectivamente, as declarações
prestadas àquele órgão pelo preso Luiz Henrique Santos Batista, pelos
detentos Olavo Fernandes dos Santos Filho e Gerssui Rosa Ramos e as
declarações prestadas por detentos das Comarcas de Santa Luzia e de
Betim. O Deputado Ivair Nogueira faz a leitura de correspondência
encaminhada pela Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte,
na qual a Comissão recebe apoio irrestrito ao seu trabalho. Os Deputados
Ivair Nogueira, Durval Angelo e Miguel Martini examinam as declarações
feitas pelo Delegado João Reis, discutem sobre a repercussão nos
trabalhos da Comissão e os rumos que devem ser seguidos para que os
seus objetivos sejam atingidos da melhor maneira possível, conforme
consta nas notas taquigráficas. A seguir, a Presidência informa que a
finalidade da reunião é ouvir a Sra. Márcia Alaíde Ribeiro, representante
da Pastoral Carcerária Nacional; o Pe. Bernardino Obelar, representante
da Pastoral Carcerária, e o Sr. Antônio Martins, representante da Pastoral
Evangélica, e os convida para comporem a mesa. Os convidados, cada
um por sua vez, fazem exposições a respeito das condições desumanas
em que se encontram os presas, do trabalho que é feito junto a eles pelas
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Pastorais e da esperança de se conseguirem melhoras significativas no
sistema penitenciário do Estado. Encerradas as explanações, a
Presidência passa à fase dos debates. Tecem comentários a respeito das
exposições os Deputados Ivair Nogueira, Miguel Martini, João Batista de
Oliveira, Durval Angelo e João Leite, conforme consta nos registros
taquigráficos. A Presidência passa a palavra aos convidados para que
façam suas considerações finais. Em seguida, o PÊesidente agradece a
presença e a colaboração da Sra. Márcia Alaíde Ribeiro, do Pe.
Bernardino Obelar e do Sr. Antônio Martins, pelos valiosos subsídios
prestados aos trabalhos da Comissão, e suspende a reunião por alguns
minutos para que os Deputados possam despedir-se dos convidados.
Reabertos os trabalhos, a Presidência indaga se há alguma proposição a
ser apresentada. O Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento
solicitando sejam enviados ofícios aos Secretários da Justiça e da
Segurança Pública para que sejam adotadas, em caráter de urgência,
medidas que garantam a integridade física de todos os detentos que
prestaram depoimento a esta Comissão durante as visitas realizadas às
penitenciárias de Ipaba e de Contagem, às Delegacias de Ipatinga e de
Mulheres de Contagem, ao 1 0 Distrito Policial de Palmital, em Santa Luzia,
ao Departamento de Investigações, à Delegacia de Operações Especiais -
DEOESP - e ao 30 Distrito Policial de Contagem, por estarem esses
presos recebendo ameaças por parte de policiais e de agentes
penitenciários; expressa, ainda, a indignação desta Casa com fatos que
afrontam a Comissão. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
O Deputado Durval Ângelo apresenta requerimentos solicitando sejam
convocados a depor na Comissão o Maj. Marcelo Alvaro Assis de Toledo,
Diretor do Centro de Reeducação de Contagem, os Srs. Antônio João
Reis, Chefe do Departamento Especial de Operações Especiais, e André
Luiz Rocha, Delegado do Departamento de Investigações; seja enviado
oficio ao Secretário de Interior e Justiça solicitando que a direção do
Centro de Educação Nélson Hungria seja afastada até o fim dos trabalhos
da Comissão; e seja enviado ofício ao Secretário da Segurança Pública
solicitando o afastamento do Delegado João Reis de sua atividade frente
ao DEOESP. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.
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João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Ivair Nogueira - João

Batista de Oliveira - Miguel Martini.

ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de maio de
mil novecentos e noventa e sete, coCmparecem na Sala das Comissões
os Deputados Anivaldo Coelho, Ronaldo Vasconcellos e Antônio Roberto,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião tem por
finalidade discutir matéria de interesse da Comissão e que não há
correspondência a ser lida. Encerrada a jø Parte da reunião, passa-se à V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Deputado Ronaldo Vasconcellos apresenta
requerimento solicitando que a Comissão faça uma visita ao Caiçara
Clube de Pesca, em Cachoeira da Manteiga, no Município de Buritizeiro.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 1997.

Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto -
Ronaldo Vasconcellos.

ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL

Às dez horas do dia sete de maio de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe
Brandão, Roberto Amaral e Olinto Godinho, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental e estando presentes os
Deputados Carlos Pimenta e Wilson Pires, o Presidente, Deputado Paulo
Piau, declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
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subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a finalidade
da reunião é obter esclarecimentos sobre o MERCOVALE, discutir o
seminário e o "workshop" a serem realizados na cidade de Montes Claros,
no período de 27 a 31 do corrente mês, bem como debater a união do
Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha com os Srs. Luiz Antônio de
Passos Curado, Supervisor da PROMOVASF, e Marcos Garcia Jansen,
Assessor da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que são convidados a tomar assento à mesa. A Deputada
Elbe Brandão tece as considerações iniciais, e, por sua sugestão, a
Presidência convida os Srs. Antônio Marcos Miranda, Vereador à Câmara
Municipal de Janaúba; Carlos Evangelista Martins Rocha, Vereador à
Câmara Municipal de Verdelândia, e Maria de Fátima Tolentino Martinez,
Supervisora da CODEVASF, para participarem dos trabalhos. A seguir, o
Presidente passa a palavra aos expositores, que, cada um por sua vez,
discorrem sobre o tema; abre-se debate, do qual participam os
parlamentares e os convidados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Roberto Amaral - Olinto Godinho - Elbe
Brandão.

ATA DA 68 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL

Às nove horas e trinta minutos do dia oito de maio de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro
Leão, Jorge Hannas e Wilson Pires, membros da Comissão supracitada.
Encontram-se presentes, também, os Deputados Wilson Trópia, Antônio
Roberto e José Braga. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência comunica o recebimento de correspondência da Sra. Eclésia
Regina Alves dos Santos, Coordenadora de Pneumologia Sanitária da
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Secretaria de Estado da Saúde. A seguir, dá ciência de requerimento do
Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita seja constituída uma
Comissão Especial para proceder a estudo sobre a participação do Estado
na situação atual do Hospital das Clínicas da UFMG. A Presidência
comunica aos parlamentares que, nos termos do art. 1 0 da Deliberação da
Mesa no 761, a Presidência não receberá requerimentos solicitando a
constituição de comissões especiais que tenham como objeto matéria
afeta a comissão permanente ou a outro órgão técnico da Assembléia. A
seguir, passa-se à discussão e à votação de proposição de autoria da
Comissão. Neste ínterim, o Presidente, para apresentar proposição de sua
autoria, passa a direção dos trabalhos ao Deputado Canos Pimenta. O
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira apresenta requerimento em que
solicita sejam convidados o Dr. José Rafael Guerra Pinto Coelho,
Secretário de Estado da Saúde; o Prof. Tomaz Aroldo da Mata Santos,
Reitor da UFMG; o Dr. Juarez Oliveira Castro, Diretor do Hospital das
Clínicas da IJFMG, e o Dr. Athos de Carvalho, Secretário Municipal de
Saúde, a fim de se tratar da real situação do Hospital das Clinicas.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ao retomar os
trabalhos, o Presidente passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão, que apresenta requerimento solicitando a realização de audiência
pública com as 35 entidades participantes do Seminário Legislativo
Saneamento É Básico, para que haja uma avaliação sobre o referido
seminário. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Wilson Pires apresenta requerimento do Deputado lrani Barbosa, em que
solicita à Comissão de Saúde e Ação Social que interceda em favor do
não-fechamento do Hospital das Clínicas da UFMG. Ao encaminhar a
votação, o Deputado Carlos Pimenta levanta questão de ordem a respeito
da prejudicialidade dos requerimentos apresentados. A Presidência acata
a sugestão. A seguir, a Presidência informa que a reunião tem por
finalidade ouvir o Or. Thadeu Rezende Provenza, Diretor Científico da
ASPRECAM, sobre o Programa Alcançar a Prevenção. O convidado faz a
sua explanação e, para ilustrá-la, projeta "slides" e mostra fita de
videocassete sobre o tema em questão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Participam dos debates todos os parlamentares presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença do
convidado e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, dia 14 do corrente, às 15 horas, com a
finalidade de se ouvirem os seguintes convidados: Dr. José Rafael Guerra
Pinto Coelho, Secretário de Estado da Saúde; Prof. Tomaz Aroldo da
Mata Santos, Reitor da UFMG; Dr. Juarez Oliveira Castro, Diretor do
Hospital das Clínicas da IJFMG, e Dr. Athos de Carvalho, Secretário
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Municipal de Saúde, a fim de se tratar da situação do Hospital das Clínicas
da UFMG, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 1997.

Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge Hannas - Carlos
Pimenta - Adelmo Carneiro Leão - Wilson Pires.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Às nove horas do dia nove de maio de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,
Durval Ângelo, Ivair Nogueira, Dimas Rodrigues, João Batista de Oliveira
e José Henrique (substituindo este ao Deputado Geraldo da Costa Pereira,
por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Registra-se também a presença do Deputado Antônio
Roberto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência indaga se há alguma
proposição a ser apresentada. O Deputado Ivair Nogueira apresenta
requerimentos em que solicita seja convidado a participar da reunião do
dia 1415197 o Sr. Levy Eduardo dos Santos, Presidente da Associação
Criminalistica do Estado de Minas Gerais; e seja solicitado à Corregedoria
de Polícia Civil cópia dos depoimentos prestados àquele órgão no dia
815197 pelas peritas Erica e Acidália. Colocados em votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. O Deputado Durval Angelo
apresenta requerimento em que solicita seja formulado apelo ao
Governador do Estado para que suspenda a liberação dos recursos do
Fundo Penitenciário para os Municípios de Campo Belo, Malacacheta,
Cláudio, Canápolis, Araçuai, Cataguases, Baependi, Carlos Chagas,
Muzambinho, Oliveira e Santa Rita do Sapucai, até que se faça apuração
sobre a necessidade dessas verbas. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. A Presidência esclarece que a finalidade da
reunião é ouvir o Dr. Weber Americano, representante da Secretaria de
Segurança Pública no Grupo Coordenador do Fundo Penitenciário do
Estado de Minas Gerais, a quem convida para tomar assento à mesa. 0
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Presidente passa a palavra ao convidado, que faz sua exposição. Após a
explanação, a Presidência abre os debates. Fazem questionamentos ao
convidado os Deputados Ivair Nogueira, Durval Ângelo, João Batista de
Oliveira e João Leite, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrados os debates, o Presidente passa a palavra ao Sr. Weber
Americano para que faça suas considerações finais. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e a
colaboração do convidado pelos subsídios prestados à Comissão, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada no dia 1415197, às 14 horas, na Sala das Comissões, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 1997.

João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Ângelo - Miguel
Martini - Geraldo da Costa Pereira.

ATA DA 51 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove floras e quarenta minutos do dia treze de maio de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto e Antônio Andrade,
membros da Comissão supracitada. Estão presentes, também, os
Deputados Marcos Helênio, Ivair Nogueira, Aílton Vilela e Ronaldo
Vasconcellos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Nascimento, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião
se destina a discutir e votar proposições da Comissão e a ouvir os
representantes do DER-MG e da Administradora de Terminais Rodoviários
S.A., - ADTER -, os quais prestarão esclarecimentos sobre a
administração da rodoviária de Belo Horizonte no que se refere a
estacionamento, taxas de embarque e de utilização de banheiros e outros
assuntos. Após, o Presidente solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que
proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. Ato contínuo, o Presidente leva
ao conhecimento dos Deputados que a Comissão recebeu
correspondências do Deputado Federal Ricardo Izar, em que comunica a
sua escolha para Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados; e do Sr. Augusto Celso
Franco Drummond, Presidente do CREA-MG, em que apresnta



732
informações sobre taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
- para 1997, conforme solicitação da Comissão publicada no "Diário do
Legislativo" em 915197. Em seguida, o Presidente registra a presença dos
Srs. Lindberg Ribeiro Garcia, Assessor de Coordenação e Planejamento
Operacional da Operação de Via, representante do Sr. Mauro Roberto
Soares de Vasconcelos, Diretor-Geral do DER-MG; e João Henrique Café
de Souza Novais, representante do Sr. Otacílio Magalhães Laje,
Superintendente da ADTER. Ato continuo, a Presidência passa a palavra
ao Deputado Antônio Andrade, para que explique o objetivo da reunião, e,
em seguida, concede a palavra aos convidados para que façam as suas
exposições. Abrem-se debates entre os Deputados e os convidados,
conforme consta nas notas taquigráficas, após o que o Deputado Geraldo
Nascimento passa a Presidência ao Deputado Ambrósio Pinto, tendo em
vista que a matéria a ser apreciada é de sua autoria. Em seguida, o
Deputado Geraldo Nascimento procede à leitura de requerimento em que
solicita seja realizada reunião da Comissão destinada a audiência pública
com a presença de autoridades e representantes de entidades públicas e
privadas, no Município de Itabira, com a finalidade de se discutir sobre a
municipalização da proteção do consumidor. Requer, ainda, sejam
ouvidos na Comissão representantes do Banco do Brasil, do BEMGE e da
Caixa Econômica Federal, para prestarem esclarecimentos sobre os
serviços por eles oferecidos. Submetidos a votação, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Geraldo Nascimento reassume a direção dos
trabalhos e coloca em votação o requerimento do Deputado Marcos
Helênio em que solicita ao DER-MG e à ADTER informações sobre a
arrecadação de taxas cobradas no terminal rodoviário de Belo Horizonte.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente agradece o comparecimento dos convidados e
dos Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, que será realizada no dia 15 do corrente, às
lOhlSmin, com a finalidade de obter esclarecimentos sobre os serviços
oferecidos pelo Banco do Brasil, pelo BEMGE e pela Caixa Econômica
Federal, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - Antônio
Andrade.

ATA DA 20° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
E AÇÃO SOCIAL
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As quinze horas e quinze minutos do dia quatorze de maio de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Jorge Hannas,
Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada.
Encontram-se presentes, também, os Deputados Hely Tarqüínio, Irani
Barbosa, Marcelo Gonçalves e Arnaldo Penna. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a
Presidência informa que a reunião tem por finalidade ouvir os Srs. Tomaz
Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG; Juarez Oliveira Castro, Diretor
do Hospital das Clínicas da UFMG; Athos de Carvalho, Secretário
Municipal de Saúde, e Christiano Augusto Bicalho Canedo, Secretário
Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, sobre a situação em que se
encontra o Hospital das Clínicas de Minas Gerais e convida-os para
tomarem assento à mesa. Comparecem, também, os Srs. Lincoin Marcelo
da Silveira Freire, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais e
Edison J. Corrêa, Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, e a Sra.
Maria José Cabral Grillo Caldeira Brant, Diretora da Escola de
Enfermagem da UFMG. Ato contínuo, a Presidência passa a palavra ao
Sr. Juarez Oliveira Castro, que ilustra a sua exposição com projeção de
transparências e com exibição de vídeo sobre a situação do referido
hospital. Todos os outros convidados tecem considerações sobre o tema,
após o que a Presidência passa à fase de debates, conforme consta nas
notas taquigráticas. Fazem uso da palavra todos os parlamentares
presentes. A seguir, o Deputado Hely Tarqüinio apresenta requerimento
em que solicita que a Comissão, juntamente com os demais Deputados da
Casa, com todas as autoridades presentes na reunião e com as demais
autoridades estaduais, compareça no Palácio da Liberdade, aproveitando
a oportunidade da visita do Presidente da República, Sr. Femando
Henrique Cardoso, para expor as dificuldades vividas pelo Hospital das
Clínicas. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
convidados e dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 15 de maio de 1997.

Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão -
Wilson Pires - Jorge Hannas.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.088197

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Miguel Martini, propõe
seja declarada de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de
Comunicação de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Aprovada no 10 turno, em sua forma original, deve a proposição
agora ser apreciada para o 2 0 turno de deliberação conclusiva, em
cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação

A referida Sociedade exerce atividade diversa na área
educacional. Suas iniciativas incluem, também, a fundação e a
manutenção de museu, biblioteca e centro de lazer, bem como a
participação em eventos ligados às artes em geral.

O trabalho realizado pela instituição toma-a merecedora do titulo
declaratórjo de sua utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 1.088/97 na forma original.
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BELOHORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 1997

ATA

ATA DA 5$fi REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às nove horas e trinta minutos do dia sete de maio de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Sebastião Navarro Vieira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
ouvir os Srs. João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da
Educação, representado pelo Prof. Joaquim Antônio Gonçalves,
Coordenador da Reforma do Ensino Médio; Abílio Afonso Baeta Neves,
Secretário de Educação Superior do MEC, representado pelo Sr.
Domingos Sávio Spézia, Gerente de Projetos de Desenvolvimento
Institucional da Secretaria de Educação Média e Tecnológica do MEC;
Carlos Alexandrino dos Santos, Diretor-Geral do CEFET, representado
pelo Prof. Geraldo Lírio Soares, Diretor de Ensino do 20 grau do CEFET;
Elcio Queiroz Braga, Presidente da Associação dos Docentes do CEFET;
Mauricio de Moura Marques Júnior e Gustavo Alves Fonseca, membros
do grêmio do CEFET, que irão debater as modificações que ocorrerão no
ensino profissionalizante, em particular nas escolas técnicas federais, com
a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Após, a
Presidência convida os expositores a tomarem assento à mesa e registra
a presença da Sra. Jacqueline Moreno Theodoro Silva, Diretora de
Políticas Sociais do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais
do Ensino Superior de Belo Horizonte, e do Sr. Cristiano Andrade
Noronha, Presidente do grêmio do CEFET. Inicialmente, o Presidente,
autor do requerimento que motivou esta reunião, tece suas considerações
iniciais. A seguir, concede a palavra aos convidados para que discorram
sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos convidados, dos demais participantes e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 1997

ATA

ATA DA 1052 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - I a PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): i 2 Fase: Atas - Correspondência:
Mensagens n°s 198 e 199197 (encaminham os Projetos de Lei n os 1.217 e
1.218/97, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - Leitura e
assinatura do termo de posse - Apresentação de Proposições:
Requerimento n° 2.151197 - Comunicações: Comunicações da Comissão
de Saúde e Ação Social e do Deputado Marco Régis (3) - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Raul Lima Neto - 2 3 Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo José - Maria Olívia -
Aífton Vilela - Ambrõsio Pinto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Irani Barbosa - José Braga - Kemil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amara! - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
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Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

I- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

1a Fase

Atas

-
0 Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Maria Olívia, 5a-Secretária nas funções de 10-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 198197*

Belo Horizonte, 15 de maio de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte público
urbano sobre trilhos, sob a denominação de Trem Metropolitano de Belo
Horizonte S.A., para o fim especial de planejamento, implantação,
operação e exploração dos serviços de transporte de passageiros sobre
trilhos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

A constituição da empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte
S.A. decorre do cumprimento do acordo de acionistas celebrado entre o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o Estado de
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Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte, pelo qual foram acordadas
as condições para que se implante a mencionada empresa, com o objetivo
de constituir importante contribuição para o desenvolvimento do transporte
coletivo urbano em Belo Horizonte e na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Tendo em vista a natureza da matéria e a urgência de sua
adoção, solicito que o projeto de lei encaminhado seja apreciado de
acordo com o regime de tramitação previsto no artigo 69 da Constituição
do Estado.

Apraz-me apresentar a Vossa Excelência, nesta oportunidade,
meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N°1.217/97

Autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte
público urbano sobre trilhos.

Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir empresa
pública, sob a denominação de Trem Metropolitano de Belo Horizonte
S.A., para o fim especial de planejamento, implantação, operação e
exploração dos serviços de transporte de passageiros sobre trilhos em
Belo Horizonte e Região Metropolitana.

§ 1 0 - A empresa de que trata este artigo será vinculada á
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

§ 20 - A empresa cuja constituição ora se autoriza terá a forma de
sociedade anônima, sede e foro no Município de Belo Horizonte, e prazo
de duração indeterminado.

Mi. 20 - A empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.
receberá a parcela do patrimônio da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos - CBTU -, vinculada ao Sistema de Trens Urbanos de Belo
Horizonte, na forma da Lei Federal n°8.693, de 3 de agosto de 1993.

Art. 3° - 0 capital social autorizado será de R$500.000,00
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(quinhentos mil reais), dividido em ações ordinárias nominativas.

Art. 40 - O Estado de Minas Gerais terá a titularidade de, no
mínimo, cinqüenta e cinco por cento (55%) das ações com direito a voto,
de modo a assegurar o poder de controle da empresa.

§ 1°- É vedado ao Estado de Minas Gerais alienar ações além do
limite que lhe assegure o controle de que trata este artigo.

§ 20 - Somente poderão ser acionistas da empresa Trem
Metropolitano de Belo Horizonte S.A. pessoas jurídicas de direito público
interno.

Art. 50 - Os Municípios de Belo Horizonte e Contagem, desde que
autorizados pela respectiva lei municipal, subscreverão o capital social
juntamente com o Estado de Minas Gerais, observado o disposto no artigo
40 e seu § 10.

Parágrafo único - Os acionistas poderão integralizar sua
participação em dinheiro ou bem, inclusive para aumento de capital.

Art. 60 - O Estado de Minas Gerais poderá renunciar ao direito de
subscrição de capital em favor de Município da Região Metropolitana de
Belo Horizonte alcançado pelo sistema metroviário operado pela empresa,
observada a regra do § 1 0 do artigo anterior.

Art. 70 - O Estatuto Social da empresa Trem Metropolitano de Belo
Horizonte S.A. irá definir os critérios para a observância da
proporcionalidade de participação societária dos Municípios de Belo
Horizonte e Contagem, desde que autorizados pelas respectivas leis
municipais.

Art. 60 - A sociedade será administrada pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria Executiva e fiscalizada pelo Conselho
Fiscal, com observância das disposições da Lei Federal de n°6.404, de 15
de dezembro de 1976.

§ 1 0 - O Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal terão modo de funcionamento, competência e número de
Conselheiros e Diretores fixados no Estatuto Social, observadas as
disposições dos Capítulos XII e XIII da Lei Federal n° 6.404, de 15 de
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dezembro de 1976.

Ari. 90 - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a praticar os
atos necessários a promover a transferência dos recursos materiais e
humanos, acervo patrimonial, instalações, bens e demais direitos
indispensáveis, ora de titularidade da União Federal e da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, para a empresa Trem Metropolitano
de Belo Horizonte S.A.

Parágrafo único - Após constituída a empresa Trem Metropolitano
de Belo Horizonte S.A. e aprovado seu Estatuto Social, as
responsabilidades de que trata o "capid" deste artigo ficarão a cargo dos
primeiros administradores da empresa.

Art. 10 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o limite
de R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário."

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 199197*

Belo Horizonte, 15 de maio de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para
apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei
que estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento
das Empresas controladas pelo Estado para o exercido de 1998, em
cumprimento ao disposto nos artigos 153, inciso II, e 155 da Constituição
do Estado, e no artigo 68, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais
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Transitórias.

O projeto de lei em apreço tem como objetivo estabelecer normas
gerais de procedimento para a elaboração orçamentária e estabelece
disposições relativas às diretrizes gerais da administração pública, à
legislação tributária, à política de aplicação das agências financeiras
oficiais e à administração da divida e das operações de crédito.

A especificação dos programas que darão corpo a essas
diretrizes, bem como as metas que se pretende alcançar em 1998,
constará do projeto de lei orçamentária a ser remetido à Assembléia
Legislativa e estará sintonizada com o Plano Plurianual de Ação
Governamental e outros princípios constitucionais.

A contenção do déficit público e o equilíbrio das contas públicas
permanecem como marco referencial das diretrizes a que se refere o
anexo projeto de lei, em consonância com o rol de medidas que vêm
sendo implementadas durante toda a minha administração, na busca do
equilíbrio fiscal.

O projeto de lei que ora encaminho determina que os Orçamentos
Fiscal e de Investimento das Empresas controladas pelo Estado para o
exercício de 1998 expressem as ações do Governo pelo detalhamento de
subprojetos e subatividades, o que irá conferir à peça orçamentária maior
especificidade na apresentação das políticas públicas propostas. Tal
alteração permitirá, suplementarmente, a revitalização da função de
planejamento e de gestão do gasto público, pelo desenvolvimento de
instrumentos e mecanismos que possibilitem o acompanhamento e a
avaliação dos efeitos e impactos das ações de governo, nos problemas
que busca solucionar.

São estas, pois, as razões que gostaria de aduzir ao encaminhar o
incluso projeto de lei das diretrizes orçamentárias para exame e
apreciação do Poder Legislativo.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares
meus protestos de estima e consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N°1.218/97
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Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de

Investimento das Empresas controladas pelo Estado de Minas Gerais para
o exercício de 1998.

Capítulo 1

Disposição Preliminar

Ari. 1 0 - Ficam estabelecidas, em cumprimento do disposto no
artigo 155 da Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 1998, que compreendem:

- as diretrizes gerais para a administração pública estadual;

II - as diretrizes gerais para o Orçamento;

III - as ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas;

IV - as disposições sobre alterações da legislação tributária e
tributário-administrativa;

V - a política de aplicação das agências financeiras oficiais;

VI - as disposições sobre a administração da dívida e as
operações de crédito;

VII - as disposições finais.

Capítulo II

Das Diretrizes Gerais para a Administração Pública Estadual

Art. 20 - Constituem diretrizes gerais para a administração pública
estadual:

- dar precedência, na alocação de recursos no orçamento para
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1998, no âmbito do Poder Executivo, aos Programas Estruturantes e
Prioritários, detalhados no Plano Plurianual de Ação Governamental e no
Plano Plurianual Mineiro de Desenvolvimento Integrado;

II - gerar superávit primário com receita corrente ordinária
suficiente para atender ao serviço da dívida, de forma a alcançar o
equilíbrio operacional no exercício de 1998.

Capítulo III

Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1

Disposições Gerais

Art. 30 - A lei orçamentária para o exercício de 1998, que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas controladas pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes,
metas e prioridades estabelecidas no Plano Plurianual de Ação
Governamental e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n°
4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 40 - Os Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas
controladas pelo Estado discriminarão a despesa por unidade
orçamentária segundo a classificação funcional-programática, expressa
por subprojetos e subatividades, indicando, para cada uma, o grupo de
despesa a que se refere e a origem de financiamento.

Art. 50 - Os valores de receitas e despesas contidos na lei
orçamentária anual e nos quadros que a integram serão expressos em
preços correntes.

- Parágrafo único - Na projeção de despesas e estimativa de
receita, a lei orçamentária anual não conterá fator de correção decorrente
de variação inflacionária.
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Art. 60 - Os critérios utilizados para a estimativa das Receitas do

Orçamento Fiscal serão explicitados na mensagem que encaminhar à
Assembléia Legislativa o projeto de lei orçamentária.

Art. 70 - As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos e das
entidades do Poder Executivo, para fins de elaboração do projeto
orçamentário, serão enviadas à Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Gera) até o dia 11 de agosto de 1997.

Parágrafo único - As propostas parciais a que se refere o "caput"
deste artigo serão elaboradas segundo preços correntes.

Art. 50 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação
de recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do
disposto no artigo 160, inciso III, gb", da Constituição do Estado, não
poderão incidir sobre:

- dotações com recursos vinculados;

II - dotações referentes a contrapartida obrigatória do Tesouro
Estadual a recursos transferidos ao Estado;

III - dotações referentes a obras previstas no Orçamento vigente
ou nos anteriores, da administração direta ou indireta, e não concluídas.

Art. 90 - O Orçamento Fiscal compreenderá:

- o orçamento dos órgãos da administração direta;

II - os orçamentos das autarquias e fundações públicas;

III - os orçamentos das empresas subvencionadas;

IV - os orçamentos dos fundos estaduais.

Art. 10 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos
quadros exigidos pela legislação em vigor:

- quadros consolidados dos orçamentos das autarquias e das
fundações públicas, das empresas subvencionadas e dos fundos
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estaduais;

II - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as
transferências intragovemamentais e os aportes de capital a empresas
subvencionadas;

III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção
e no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no artigo 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção
e no desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no
artigo 212 da Constituição Federal e Emenda Constitucional n o 14, de 12
de setembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas
de saúde, para fins do disposto no parágrafo único do artigo 158 da
Constituição do Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e
no fomento à pesquisa, para fins do disposto no artigo 212 da Constituição
do Estado e no artigo 92 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 17, de 20
de dezembro de 1995;

VII - demonstrativo do serviço da dívida para 1998, identificada a
natureza da dívida e discriminados o principal e os acessórios;

VIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com
contrapartida obrigatória de Tesouro Estadual, especificando-se a origem
e o montante dos recursos;

IX - demonstrativo da receita orçamentária corrente ordinária do
Estado desdobrada em categorias económicas, subcategorias
económicas, fontes, rubricas, alíneas e subalíneas;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto
no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n° 82,
de 27 de março de 1995;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
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Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - por segmentos
econômicos.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso V,
consideram-se programas de saúde aqueles a serem implementados com
dotações orçamentárias consignadas aos órgãos e às entidades do
Sistema Único de Saúde.

Art. 11 - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito sobre receita e despesa decorrente
de isenção, anistia, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,
tributaria e creditícia.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no projeto de
lei orçamentária os fundos estaduais cujos projetos de lei estejam em
tramitação na Assembléia Legislativa até o dia 31 de agosto de 1997.

Art. 13 - Na programação de investimento em obra da
administração pública direta e indireta, considerado o imperativo do ajuste
fiscal, será observado o seguinte:

- os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos;

II - os novos projetos serão programados se:

a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e
financeira;

b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já
iniciadas, em execução ou paralisadas.

Art. 14 - É vedada a destinação de subvenção econômica a
empresa que programar cobertura de despesas de investimento com
recursos próprios, quando o respectivo custeio for de responsabilidade, no
todo ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 10 - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos
provenientes de convénio, cuja objetivo específico seja a cobertura de
despesa de investimento.
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§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica a situação excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, com parecer favorável
da Junta de Programação Orçamentária e Financeira e com aprovação do
Governador do Estado.

Art. 15 - É obrigatória a consignação de recursos para a
composição da contrapartida de empréstimo externo contratado junto a
organismo internacional e para o pagamento de sinal, amortização, juros e
outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas
operações.

Art. 16 - Serão consideradas no projeto de lei orçamentária as
propostas de natureza orçamentária priorizadas nas audiências públicas
regionais promovidas pelos três Poderes do Estado no exercício de 1997,
observadas as disposições desta lei, do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado e do Plano Plurianual de Ação
Governamental, as quais serão adaptadas, no que for necessário, às
políticas estabelecidas para cada área do Governo.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 17 - As despesas para o exercício de 1998, dos órgãos e
entidades do Poder Executivo que integram o Orçamento Fiscal,
realizadas à conta do Tesouro Estadual, não poderão exceder o montante
definido para 1997 pela Junta de Programação Orçamentária e
Financeira.

Art. 18 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários
serão fixadas, respeitando-se as disposições do artigo 169 da Constituição
Federal e da Lei Complementar Federal n°82, de 27 de março de 1995.

Art. 19 - A celebração de convênios para a concessão de
subvenção social e auxílio para despesa de capital é restrita a entidades
sem fins lucrativos, na forma do disposto nas Leis n° 11.815, de 24 de
janeiro de 1995, e n° 11.822, de 15 de maio de 1995, ressalvando-se os
convênios e contratos firmados com cooperativas ou associações
comunitárias ou de produção para repasse de recurso federal ou estadual,
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legislação em vigor, e está condicionada à
de contas referentes aos recursos de que

observadas as exigências da
comprovação das prestações
trata este artigo.

§ 10 - E vedada a destinação de recursos de qualquer espécie
para sindicatos de servidores públicos, associações ou clubes de
servidores públicos ou entidades congêneres, excetuadas as destinações
de recursos que tenham sido objeto de autorização legal e as destinadas a
creches e escolas de atendimento pré-escolar.

§ 20 - As normas de administração e prestação de contas de
convênio serão estabelecidas em decreto de controle interno da
administração estadual baixado pelo Poder Executivo.

§ 30 - È vedada a celebração de convênio com entidade constante
no Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - A transferência de recursos para município, em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere, ressalvada aquela destinada
a atender caso de calamidade pública, fica condicionada à comprovação,
por parte do município beneficiado, de:

- regular e eficaz aplicação, no ano de 1996, do percentual
mínimo previsto na Constituição Federal para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino;

II - regular prestação de contas relativa a convênio em execução
ou já executado;

III - instituição e arrecadação da totalidade dos tributos de sua
competência, previstos na Constituição Federal;

IV - adimplência com as empresas concessionárias dos serviços
públicos estaduais e com o sistema financeiro estadual;

V - inexistência de débito junto à Previdência Social.

§ 1 0 - A transferência de que trata o "caput" deste artigo deverá ter
finalidade especifica e estará condicionada ao oferecimento de
contrapartida pela Prefeitura beneficiada, não inferior a:
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1 - 20% (vinte por cento), para os municípios pertencentes às
Regiões Administrativas do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do
Vale do Mucuri e do Vale do Rio Doce;

2 - 30% (trinta por cento), para os municípios pertencentes às
demais Regiões Administrativas do Estado.

§ 20 - A exigência de contrapartida fixada no § 1 0 deste artigo não
se aplica às transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino
fundamental, com saúde e com as ações realizadas nas áreas
identificadas como prioritárias pelo Programa Comunidade Solidária.

§ 30 - Poderão ser computados pelas Prefeituras, nos valores da
contrapartida mencionada no § 1 0 deste artigo, as despesas com pessoal e
os custos de recursos materiais efetivamente utilizados na execução do
convênio, conforme dispuser o respectivo projeto.

§ 40 - Os municípios cuja quota do Fundo de Participação dos
Municípios seja superior à arrecadação do ICMS verificada no mês
imediatamente anterior ficam dispensados da condição mencionada no §
1 0 deste artigo.

§ 50 - É vedada a transferência de recursos a município constante
no Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas Gerais.

Art. 21 - Não poderão ser incluídas nos orçamentos despesas
classificadas como Investimentos em Regime de Execução Especial,
ressalvadas as decorrentes de calamidade pública, na forma do disposto
no artigo 161, § 30, da Constituição do Estado, e os recursos destinados ao
fomento e ao amparo à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 22 - A programação de gastos para 1998 dos recursos
diretamente arrecadados, bem como dos demais recursos vinculados, dos
órgãos e entidades do Poder Executivo que integram o Orçamento Fiscal,
deverá ser submetida, previamente à sua inclusão na proposta
orçamentária, à Junta de Programação Orçamentária e Financeira, em
prazo por ela fixado.

Seção 111
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Das Diretrizes para o Orçamenta de Investimento das Empresas

controladas pelo Estado

Art. 23- O Orçamento de Investimento das Empresas controladas
pelo Estado será formado pela programação de investimentos de cada
empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria de
capital social com direito a voto, indicando-se, para cada subprojeto e
subatividade, o detalhamento das aplicações e a origem dos recursos.

Art. 24 - O Orçamento de Investimento das Empresas controladas
pelo Estado deverá ser acompanhado de quadros que demonstrem:

- para cada empresa, a origem dos recursos, o detalhamento da
programação de investimentos a serem realizados em 1998 e a
composição da participação societária no capital em 30 de junho de 1997;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento, o resumo das origens dos recursos, do detalhamento dos
investimentos e a consolidação do programa de investimentos.

Art. 25 - No Orçamento de Investimento das Empresas
controladas pelo Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as
operações que são, respectivamente, origem e aplicação de recursos e
que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o disposto no artigo
188 da Lei Federal n°6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e
despesas, para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens
que não implicam entrada ou saída de recursos.

Art. 26 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento junto a
agências e organismos nacionais e internacionais.

Capitulo IV

Das Ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas
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Ari. 27 - A definição das ações dos órgãos que compõem os

Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, considerados os princípios de independência e
harmonia entre eles, integrará a lei orçamentária para 1998.

Capítulo V

Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-Administrativa

Art. 28 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa
projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem alteração da legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
ajustamentos a leis complementares federais, resoluções do Senado
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

- o ICMS, visando, principalmente, ao atendimento dos fins
sociais do tributo;

II - o Imposto sobre Transmissão de Propriedade "Causa Mortis" e
Doação - ITCD -, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado
Federal;

III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA -, com vistas, principalmente, à revisão da base de cálculo e das
aliquotas, das hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e de
mecanismos que visem à modernização e à agilização de sua cobrança,
arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tomar
exeqüível a sua cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a
compatibilizar a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação dos já
instituídos, em decorrência de revisão da Constituição Federal;
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VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado

aplicável à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno
porte e ao produtor rural de pequeno porte;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais, como instrumento
inibitório da prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e
eficiência.

Capítulo VI

Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais

Art. 29 - As instituições financeiras oficiais integrantes do sistema
financeiro estadual atuarão, prioritariamente, no apoio crediticio aos
programas e projetos do Governo Estadual.

§ 1 0 - As agências financeiras oficiais observarão, nos
empréstimos e nos financiamentos concedidos, as políticas de redução
das desigualdades intra-regionais e inter-regionais e de defesa e
preservação do meio ambiente, dando prioridade para o pequeno e o
médio produtor rural e para a pequena e a média empresas.

§ 20 - Os empréstimos e financiamentos das agências financeiras
oficiais serão concedidos de forma que, pelo menos, lhes seja preservado
o valor e garantida a remuneração dos custos de captação.

Capítulo VII

Da Administração da Divida e das Operações de Crédito
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Art. 30 - A administração da divida pública estadual interna ou

externa terá por objetivo principal a minimização de custos e a
viabilização de fontes alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 31 - A captação de recursos, nas modalidades de operações
de crédito, pela administração direta ou por entidade da administração
indireta, observada a legislação em vigor, será feita mediante a emissão
de títulos da dívida pública estadual e a contratação de financiamentos.

Art. 32 - Na lei orçamentária para o exercício de 1998, as
despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão
fixadas com base nas operações contratadas ou nas prioridades e nas
autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei à
Assembléia Legislativa.

Capítulo VIII

Disposições Finais

Art. 33 - Os saldos financeiros livres de Recursos Ordinários,
apurados no encerramento do exercício de 1997, constituirão antecipação
de cota financeira no exercício de 1998, para o órgão ou entidade
integrante do Orçamento Fiscal a que se referirem.

Art. 34 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de
planejamento e de orçamento, deverá atender, no prazo de 15 (quinze)
dias Úteis contados da data do recebimento, as solicitações,
encaminhadas pelo Presidente da Assembléia Legislativa àquele Poder,
de informações e dados, quantitativos e qualitativos, relativos às
categorias de programação, que justifiquem os valores orçados e
evidenciem a ação do Governo.

Art. 35 - É vedada a destinação de recursos para pagamento, a
qualquer titulo, a servidor da administração direta e indireta por serviços
de consultoria ou de assistência técnica custeados com recursos
provenientes de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere,
firmado com órgão ou entidade de direito público ou privado, nacional ou
internacional, pelo órgão ou pela entidade a que pertencer o servidor ou
por aquele em que estiver eventualmente lotado.
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Art. 36 - A programação de investimento para desenvolvimento de

projetos de informática dos órgãos e entidades do Poder Executivo será a
aprovada pelo Conselho de Informática do Estado de Minas Gerais -
CIEMG.

Art. 37 - Caso a lei orçamentária não seja sancionada até o final
do exercício de 1997, fica autorizada, até a sua sanção, a execução dos
créditos orçamentários propostos no projeto de lei orçamentária, à razão
de 1112 (um doze avos) ao mês.

§ 1°- Caso a receita orçamentária seja insuficiente para atender à
razão fixada no scaputn deste artigo, as cotas orçamentárias proporcionais
ficarão limitadas à expectativa de receita atestada pela comissão a que se
refere o art. 155, § 2 0 , da Constituição do Estado.

§ 20 - Considera-se antecipação de crédito à conta da lei
orçamentária a utilização de recursos autorizada no "caput" deste artigo.

§ 30 - Os eventuais saldos negativos apurados serão ajustados,
após sanção do Governador, mediante abertura de créditos adicionais, por
meio de remanejamento de dotações.

Art. 38 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem
como o Tribunal de Contas e o Ministério Público farão publicar no diário
oficial do Estado, até o 200 (vigésimo) dia do mês subseqüente ao
trimestre vencido, por unidade orçamentária, demonstrativos da despesa
mensal com a remuneração de seus servidores, por cargo ou função,
realizada nos meses do trimestre anterior, evidenciando o número de
servidores e os totais do vencimento, das vantagens de qualquer espécie
e das gratificações pagas por funções.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se,
também, ás autarquias, às fundações, às empresas subvencionadas e às
empresas controladas pelo Estado.

Art. 39 - A lei orçamentária conterá dispositivo autorizando
operações de crédito por antecipação da receita e para refinanciamento da
dívida.

Art. 40 - As dotações referentes a despesas com publicação de
atos e matérias no diário oficial do Estado serão consignadas aos órgãos a
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que estiverem afetas.

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do
Governador do Estado são de responsabilidade da Secretaria de Estado
da Casa Civil e Comunicação Social.

Art. 41 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o título de
"Reserva de Contingência" serão iguais ou superiores a 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) da receita orçamentária total estimada para 1998.

Art. 42 - O projeto de lei que conceda ou amplie benefício fiscal ou
creditício e que reduza a receita estimada do orçamento de 1998 deverá
indicar a estimativa da renúncia fiscal que acarretar, bem como as
despesas programadas que serão anuladas.

Art. 43 - Será incluída no projeto de lei orçamentária programação
de despesas à conta de recursos estimados em virtude de alteração da
legislação tributária decorrente de projeto que esteja em tramitação ou que
venha a ser -enviado à apreciação da Assembléia Legislativa durante a
tramitação da proposta de Orçamento.

Parágrafo único - A programação condicional de que trata este
artigo será identificada à parte do restante do Orçamento.

Art. 44- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 45 - Revogam-se as disposições em contrário?

- Publicado o projeto e distribuídos avulsos dele aos Deputados e
às comissões permanentes, vai o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira para os fins do art. 216 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Manoel Ribeiro, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Maranhão, agradecendo a calorosa acolhida com que foram
recebidos os técnicos que aqui estiveram em busca de subsídios para a
implantação do sistema de informática daquela Casa Legislativa e
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parabenizando a Presidência desta Assembléia pelo excelente padrão de
qualidade alcançado por seus funcionários na área da computação.

Do Sr. José Machado, Líder da Bancada do PT na Câmara dos
Deputados, encaminhando estudo elaborado pelo Deputado Paulo
Bemardo, do PT do Paraná, sobre o Fundo de Estabilização Fiscal - FEF -
e suas conseqüências, caso a vigência da lei que o institui seja prorrogada
até 1999 e solicitando que a Presidência desta Casa se posicione contra a
referida prorrogação. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, cumprimentando o
Presidente desta Casa pela apresentação da emenda que retira do
Governo Estadual o poder de determinar regime de urgência para a
tramitação de seus projetos nesta Casa e ressaltando a importância da
emenda que põe fim à possibilidade de apresentação de projetos
"frankensteins".

Do Sr. Sílvio Mitre, Presidente do Fórum Nacional de Secretários
Estaduais de Habitação e da ABC - Associação Brasileira de COHAB's e
Secretário de Estado da Habitação, encaminhando cópia do "Documento
de Salvado(, que retrata as proposições do Fórum, consolidadas, em
conjunto, na )CQ(V Reunião, realizada em Salvador, no mês de março
próximo passado, e solicitando o empenho do Presidente desta Casa para
o exame e a implementação das propostas e das ações nele sugeridas. (-
A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Daniel Domingues, Diretor do Fundo Nacional de
Assistência Social, comunicando a celebração de aditivos aos Convênios
n°s 47196 e 67196 MPAS/SAS/96, firmados entre o Estado de Minas
Gerais, o Ministério da Previdência e Assistência Social e a Secretaria de
Assistência Social. (- A Comissão de Fiscalização Financeira para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/co art. 101, inciso XV do Regimento
Interno.)

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
acusando recebimento de ofício contendo requerimento do Deputado Gil
Pereira, em que solicita a inclusão do Município de Riacho dos Machados
no Programa Luz de Minas. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.712196.)

Do Sr. Paulo Severino de Rezende, Presidente da EMATER-MG,
em atenção a requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho (pedido de
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instalação de escritório da EMATER-MG no Município de Paulistas),
informando que, no momento, a instituição não dispõe de técnicos, mas a
solicitação foi encaminhada à Divisão de Recursos Humanos para
possível atendimento. (- Anexe-se ao Requerimento no 2.021197.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal - CEF - (2), informando a liberação de recursos
do FGTS pela CEF, em decorrência de contratos de financiamento
firmados com a COPASA-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. João Paulo Pires Vasconcelos, da Assessoria Especial do
Governador para Assuntos Sindicais, agradecendo o convite para a
reunião especial em homenagem à Universidade Federal de Viçosa.

Do Sr. Estevam Jesumno de Las Casas, Superintendente Central
de Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração, comunicando, em atenção a pedido da Comissão de
Justiça, que encaminhou consulta à Secretaria da Saúde a respeito do
Projeto de Lei n° 1.099197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1 .099/97.)

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central
de Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração, informando, em atenção a pedido da Comissão de Justiça,
que encaminhou consulta à Secretaria da Sãude a respeito do Projeto de
Lei n° 1.104197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.104197.)

Do Sr. José Antônio de Moraes, Corregedor-Geral de Polícia,
encaminhando, em atendimento a solicitação da CPI do Sistema
Penitenciário, cópia das declarações prestadas perante essa Corregedoria
pelas Peritas Criminais Érica Maria Santos e Acidália Azevedo da Silva. (-
A CPI do Sistema Penitenciário.)

Do Ten.-Cel. PM Luiz Carlos Albino, Comandante do 6 0 Batalhão
de Policia Militar, enviando cópia do Projeto Anjo da Guarda, que prevê a
atuação de policiais militares dessa unidade da PMMG, de forma
voluntária e não remunerada, como padrinhos" das escolas estaduais e
municipais localizadas próximo a suas residências. (- A Comissão de
Defesa Social.)

Do Sr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Delegado Geral de
Polícia e Diretor do Instituto de Cnminalistica, encaminhando cópia de
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laudo referente a vistoria realizada em dependência do DEOESP por
peritos desse Instituto. (- À CPI do Sistema Penitenciário.)

Do Sr. Helmut Forte Daltro, Coordenador do Colégio de Entidades
Nacionais - CDEN -, informando as deliberações da reunião plenária desse
colegiado realizada em 513/97. (- A Comissão de Política Energética.)

Do Sr. Luiz Ronan Neves Koury, Presidente da Associação dos
Magistrados da Justiça do Trabalho da 3a Região - AMATRA -, solicitando
apoio da Casa para a extinção da representação classista na Justiça do
Trabalho. (- A Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Edna Lúcia de Carvalho Silva Marques e outros,
servidores públicos estaduais, protestando contra a edição da Lei n°
12.276 e solicitando a abertura de CPI para apurar irregularidades na
gestão do IPSEMG. (- A CPI do IPSEMG.)

Do Sr. Juarez Nogueira, professor da Escola Prof. Roberto
Carneiro, no Município de Divinópolis, cumprimentando pela iniciativa de
se viabilizar a inclusão da cadeira de Direitos Humanos como disciplina
curricular no ensino fundamental do Estado. (- À Comissão de Educação.)

O Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à posse do Sr.
Miguel Arcanjo da Costa Barbosa, primeiro suplente pela Coligação Todos
por Minas, na vaga decorrente da renúncia do Deputado Simão Pedro
Toledo para ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas. Nos
termos do § 30 do art. 70 do Regimento Interno, está o Sr. Miguel Arcanjo
da Costa Barbosa dispensado de prestar o compromisso regimental, por já
o ter prestado anteriormente.

Leitura e Assinatura do Termo de Posse

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura do termo de posse.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Lê o termo de posse.)

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Miguel Arcanjo da
Costa Barbosa a assinar o termo de posse, que, em seguida, será
assinado por mim e pelo Sr. 1°-Secretário da Assembléia Legislativa.
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- O Sr. Miguel Arcanjo da Costa Barbosa, o Sr. Presidente e o Sr.
1 0-Secretário assinam o termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Miguel
Barbosa.

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a I a Fase do Pequeno
Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte
proposição:

REQUERIMENTO

N° 2151197, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à regulamentação
da Lei n° 11.547. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Saúde e Ação Social e do Deputado Marco Régis (3)

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Cleuber
Carneiro, Deputado Miguel Barbosa, novel titular da cadeira de Deputado
Estadual, minhas senhoras e meus senhores; serão poucas as minhas
palavras, mas apenas gostaria de registrar este acontecimento que
presenciei, pela primeira vez, como Deputado Estadual. Estou me
referindo à posse de nosso companheiro Simão Pedro Toledo. Enquanto
ele tomava posse, eu descobria a importância do Tribunal de Contas do
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Estado e da União, que, às vezes, é questionado e não encontra
respostas. Portanto, os que são contrários à existência desse Poder, o
Poder dos Conselheiros, indicados por esta Assembléia e nomeados pelo
Poder Executivo do nosso Estado para tomarem conta, para fiscalizarem,
para tomarem contas das administrações do nosso Estado, das Prefeituras
Municipais, dos Executivos e dos poderes políticos do nosso Estado.
Aqueles que são apologistas e contrários à existência do poder do Tribunal
de Contas do Estado e da União, o fazem baseados no pensamento de
que seria ilógico constituirmos, como Juizes, como Conselheiros, para
julgar as contas de políticos, homens que também são políticos. E que
também são ali colocados, segundo aqueles - friso bem isso - contrários à
existência do poder no Tribunal de Contas como tal. Homens
compromissados com os interesses daqueles que ali os colocaram e que,
conseqüentemente, não poderão cumprir cabalmente a vocação tão
importante e tão cobrada por Deus, porque também é vocação de Deus: a
de um magistrado, a de um Juiz das contas, do trabalho, das realizações
dos Poderes Executivos e Legislativo de nosso Estado de Minas Gerais.
Desde o principio, senhores, parece ilógica a afirmativa dos defensores
contrários a que Juízes do Tribunal de Contas sejam políticos e, sobretudo
e especialmente, como eles dizem, políticos indicados e votados por
poderes políticos. Desconhecem, entretanto, a lógica da razão, porque
somente pelo entendimento da lógica, da razão é que vamos compreender
tudo. E necessário, exatamente para que haja uma fiscalização perfeita,
para que haja juízo perfeito, que lá estejam homens, especialmente
políticos, formados pela escola universal da vocação, do trabalho e da
função, porque, já bem dizia Lamarck - e ai acerta -, a função faz o órgão.
E não poderia julgar políticos quem não seja especificamente também
político. É com muita honra e com muita humildade que agradeço a Deus
pela vocação que me deu, herança de pai e mãe, de político. Por parte de
minha mãe, meu tataravô, o Barão de Cairuru; por parte de meu pai, o
meu próprio pai, o meu avó e o meu bisavô, o Cel. Henrique Gonçalves
Lima, político de nossa região. Político como o nosso irmão Simão Pedro
Toledo, nosso companheiro, indicado por esta Casa, que nos colocou em
uma situação dificílima, quando tivemos de optar entre dois célebres
políticos vocacionados e formados - portanto, com condições - pela
faculdade maior de todas, que é o próprio poder político. Assim como no
caso de nosso Kemil Kumaira, que tem seis mandatos, que já
desempenhou todos os cargos nesta Casa, que conhece todas as ações e
as maracutaias de Prefeitos ou de políticos maus. Qual o segmento que
não tem uma parte má? Se, com Jesus, entre 12 discípulos, apóstolos, 1
era mau; em 12 mil políticos, se tivermos mil políticos que sejam maus, a
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proporção está muito boa. E ali está o Tribunal de Contas hoje. O
escolhido por esta Casa, escolhido de uma forma tão difícil, mas tão clara,
porque também encarna em sua personalidade a vocação de magistrado,
de jurista e de político, foi o nosso companheiro Simão Pedro Toledo.
Companheiro de culto a Deus, companheiro que em nenhuma das
reuniões que tivemos nos cafés parlamentares percebemos a sua
ausência quando pudemos lá estar. Companheiro em nosso culto nas
quintas-feiras, companheiro em lágrima, e um homem que me admirou,
que me admira. Eu iria dizer que me admirava, mas me admira pelas suas
atitudes, pela sua sobriedade, pela sua sinceridade, pela sua probidade,
cárater, integridade, e, especialmente, pela sua humildade. Simão Pedro
Toledo é um homem humilde, e a humildade precede a honra. Esta Casa
sente-se honrada em cedê-lo ao Tribunal de Contas do Estado, a esse
Tribunal eleito, acreditamos, por Deus. Creio em Deus e recuso-me a subir
a esta tribuna, ainda que aconselhado por amigos que me amam
fraternalmente, sem misturar as coisas, pois, se eu tirar do meu
vocabulário as palavras Jesus ou Deus, recuso-me a levantar da cama,
porque a minha vida não teria mais sentido.

Sinto-me honrado em fazer parte de um Poder, de um Poder que
tem no meio de seu elenco um homem de nobre estirpe, um homem de
caráter, um homem humilde, o nosso querido Simão Pedro Toledo.
Cremos que esse Tribunal, o Tribunal de Contas do Estado - constituído
por Deus, porque dá ao povo o governo e os magistrados que merecem -
está formando um elenco de homens sérios, de homens ilibados, de
homens que são protótipos, arquétipos, para todos nós. Assim o poder
político será julgado por aquele político que conhece o político. Os
poderes políticos Legislativo e Executivo, poderes honrados por terem um
Tribunal da altura de nosso Tribunal de Contas, têm homem da excelência
de nosso amado, respeitado e hoje Conselheiro do Tribunal de Contas,
Simão Pedro Toledo. Muito obrigado.

? Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à ? Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a
leitura de comunicações e pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão
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abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das comunicações
apresentadas nesta reunião pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação, na 691 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n os 1.022 e
1.044196, do Deputado Aílton Vilela; 989196, do Deputado Alencar da
Silveira Júnior; 1.086197, do Deputado Anderson Adauto; 1.018196, do
Deputado Bilac Pinto; 763196, do Deputado Carlos Murta; 1.052196, do
Deputado Djalma Diniz; 1.030, 1.031, 1.051 e 1.062196, do Deputado
Francisco Ramalho; 1 .038/96, do Deputado Geraldo Nascimento;
1.071196, do Deputado Geraldo Rezende; 1.079196, do Deputado Glycon
Terra Pinto; 1.063 e 1.075196, do Deputado Ivair Nogueira; 1.094197, do
Deputado João Leite; 1.072/96, do Deputado José Henrique; 1.073196, do
Deputado José Maria Barros; 1.080197, do Deputado Leonídio Bouças;
1.054196, do Deputado Marcelo Gonçalves; 294195 e 1.059196, da
Deputada Maria Olivia; 1.043196, do Deputado Miguel Martini; 1.084197,
do Deputado Péricles Ferreira; 1 .027/96, do Deputado Paulo Schettino;
585195, do Deputado Raul Lima Neto; 1.020196, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos; 1.069 e 1.070196, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; e
do Requerimento n° 2.125197, do Deputado Marco Régis (Ciente.
Publique-se.); e pelo Deputado Marco Régis (3) - falecimento dos Srs.
Ezequiel Boneili, em Poços de Caldas; Expedito Orlandi, em Passos, e
Antônio Bueno Vieira, em Muzambinho (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 20, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada 'é a publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.146197
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Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório

De autoria do Deputado João Leite o projeto de lei em análise
tem por objetivo instituir a Medalha de Honra ao Mérito de Defesa dos
Direitos Humanos e dar outras providências.

Publicada em 1214197, foi a proposição examinada pela Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Vem a matéria, agora, a esta Comissão,
para receber parecer quanto ao mérito, nos ternos do art. 195, c/c o art.
103, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Ao se falar em direitos humanos, coloca-se em discussão a
questão democrática no País, como requisito imprescindível para se
assegurar a satisfação das necessidades básicas do ser humano, tanto no
que diz respeito à personalidade como nos aspectos relativos ao exercício
da cidadania.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, muitos
direitos e prerrogativas passaram a ser reconhecidos no ordenamento
jurídico brasileiro.

Entretanto, a realidade nacional, derivante de uma brutal herança
histórica, revela que, conquanto se viva atualmente situação política onde
os espaços democráticos são mais amplos e visíveis, continuam existindo
enormes desigualdades no que concerne ao exercício da cidadania. Para
que esta não seja somente uma conquista de igualdade dentro da lei, é
necessária a participação de toda a sociedade para que, por meio de
esforço comum, sejam transpostas todas as barreiras que emperram o
exercício das liberdades e dos direitos garantidos em nossa Carta Magna.

O projeto de lei em análise, se aprovado, constituirá importante
instrumento para a conquista de espaços democráticos que garantam
efetivamente as condições para o exercício da cidadania, na medida em
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que estará incentivando pessoas e instituições a promover e a defender os
direitos humanos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.146197.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1997.

Miguel Martini, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 2582 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE MAIO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Francisco
Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.219 a 1.222197 Requerimentos n°s 2.152 a
2.154197 - Requerimentos da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais (3) e dos Deputados Gilmar Machado, Raul Lima Neto,
Dinis Pinheiro, Antônio Roberto, Carlos Pimenta (3), Ronaldo
Vasconcellos, Alvaro Antônio (2), Kemil Kumaira, Paulo Schettino, Gil
Pereira, Dimas Rodrigues (2), Paulo Piau (2), Francisco Ramalho, Olinto
Godinho, Maria José Haueisen, Jorge Nannas e João Batista de Oliveira -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral e Elbe
Brandão - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 12 Fase: Abertura de Inscrições
- Decisão da Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Gilmar Machado; inclusão do Projeto de Lei n° 1.125197 em
ordem do dia para os fins do art. 286 do Regimento Interno -
Requerimento do Deputado Raul Lima Neto; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Marcos Helênio; renovação
da votação; inexistência de número regimental para votação; anulação da
votação; questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
renovação da votação; aprovação - Questão de ordem - Requerimentos
da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (3) e dos Deputados
Dinis Pinheiro, Antônio Roberto, Carlos Pimenta (3), Ronaldo
Vasconcellos, Alvaro Antônio (2), Kemil Kumaira, Paulo Schettino, Gil
Pereira, Dimas Rodrigues (2), Paulo Piau (2), Francisco Ramalho, Olinto
Godinho, Maria José Haueisen, Jorge Hannas e João Batista de Oliveira;
aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Paulo Piau; aprovação - Votação, em turno
único, do Projeto de Lei n° 1.105197; discursos dos Deputados Raul Lima
Neto e Alencar da Silveira Júnior; aprovação - Votação, em turno único,
do Projeto de Lei n° 1.106197; discurso do Deputado Alencar da Silveira
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Júnior; votação do Substitutivo no 1; aprovação - Votação, em turno único,
dos Projetos de Lei n°5 1.107 e 1.108197; aprovação - Votação, em turno
único do Projeto de Lei n° 1.111197; designação de relator; emissão de
parecer pelo relator; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação da Emenda n° 1; aprovação; votação das Emendas n u

s 2 e 3;
rejeição - Questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
inexistência de número regimental para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO

Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Elmo Braz - Iva José - Marcelo Gonçalves - Dilzon
Meio - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva
- Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Gados Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahirn Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria San-os - José Militão - Kernil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péticles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêniolo
Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wandeiley Ávila - Wilson Trôpia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) -Às 14h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária, nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a
Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.

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

PROJETO DE LEI N°1.219197

Altera a Lei n° 11.404, de 26 de janeiro de 1994, que contém as
normas de execução penal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Acrescente-se o seguinte § 30 ao art. 79 da Lei n° 11.404,
de 26 de janeiro de 1994:

"Art. 79- .....

- § 30 - As penitenciárias serão construídas, sempre que possível,
nas sedes das regiões administrativas definidas pela Lei n° 11.962, de 30
de outubro de 1995.".
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Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões,	de	de 1997.

Miguel Martini

Justificação: Procuramos, mediante a proposição que ora
apresentamos, suprir lacuna existente na lei que dispõe sobre o sistema
penitenciário do Estado. O art. 79 da Lei n° 11.404, de 2611194, que
contém as normas de execução penal, estabelece que presídios e cadeias
públicas serão construídos em sedes de comarcas, silenciando-se sobre a
construção dos estabelecimentos destinados ao cumprimento de penas
em regime fechado, quais sejam, as penitenciárias.

Ao determinar que a construção de novas penitenciárias se dê,
sempre que possível, nas cidades que sediam as regiões administrativas,
o projeto, que não suprime o poder discricionário do Governador do
Estado para atuar administrativamente, simplesmente estabelece
parâmetros adequados e coerentes com a estrutura administrativa do
Estado, contribuindo para ordenar o sistema prisional.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.220197

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Simão
Pereira, para instalação do Minimercado do Produtor Rural.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Simão Pereira imóvel com área total de 2.400m 2 (dois mil e quatrocentos
metros quadrados), sendo 60m (sessenta metros) de frente e 40m
(quarenta metros) de lado, desmembrada da Fazenda Miragem,
confrontando com a Estrada União Indústria pela frente e, pelos lados,
com propriedade do Estado, conforme consta no Registro de Transcrição
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no 2.304, a fis. 44 do livro 3-a, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Matias Barbosa.

Art. 20 - Destina-se o imóvel ao funcionamento do Minimercado do
Produtor Rural.

Art. 30 - O imóvel reverterá ao Estado se, no prazo máximo de 3
(três) anos, o município não cumprir o disposto no artigo anterior.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 23 de abril de 1997.

Sebastião Helvécio

Justificação: O imóvel ora pleiteado pela Prefeitura Municipal de
Simão Pereira para funcionamento do Minimercado do Produtor Rural foi
doado ao Estado de Minas Gerais em 19112155 e, até a presente data,
encontra-se sem destinação.

O Minimercado do Produtor Rural é de significativa importância
para a população local, que com sua instalação se beneficiará, adquirindo
produtos cultivados na região a preços reduzidos.

Dessa forma, solicita o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o ad.
103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.221197

Declara de utilidade pública o Guarany Futebol Clube, com sede
no Município de Mariana.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Guarany Futebol

Clube, com sede no Município de Mariana.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 1997.

Ronaldo Vasconcellos

Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, o Guarany
Futebol Clube tem diretoria composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. Posto isso,
pleiteia sua declaração de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.222/97

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Voleibol, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira
de Voleibol, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões,	de	de 1997.

Ronaldo Vasconcelios

Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a
Federação Mineira de Voleibol tem diretoria composta por pessoas
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idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam. Posto isso, pleiteia sua declaração de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N° 2.152/97, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sindicato Rural
de Janaúba pela realização da XVI Exposição Agropecuária de Janaúba e
da V Exposição Especializada do Nelore do Norte de Minas. (- A
Comissão de Agropecuária.)

N° 2.153197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes
e Obras Públicas com vistas à pavimentação do trecho de 9 km que liga a
Escola Agrotécnica Federal à Rodovia Municipal Neusa Rezende, no
Município de Uberlândia. (- À Comissão de Administração Pública.)

N°2.154/97, do Deputado Paulo Piau, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o jornal "Hoje em Dia por sua
circulação em três cadernos, em português, inglês e espanhol, durante o
III Encontro das Américas. (- À Comissão de Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (3) e dos Deputados
Gilmar Machado, Raul Lima Neto, Dinis Pinheiro, Antônio Roberto, Carlos
Pimenta (3), Ronaldo Vasconcellos, Alvaro Antônio (2), Kemil Kurnaira,
Paulo Schettino, Gil Pereira, Dimas Rodrigues (2), Paulo Piau (2),
Francisco Ramalho, Olinto Godinho, Maria José Haueisen, Jorge Hannas
e João Batista de Oliveira.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.

0 Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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Sra. Deputada, representantes da imprensa, distinto e seleto povo mineiro
que nos vê e ouve, peço-lhes permissão para registrar neste Plenário a
grande emoção que senti na quinta-feira passada, quando, acompanhando
o Governador Eduardo Azeredo - também faziam parte da comitiva o
Presidente da Casa, Deputado Romeu Queiroz, e os Deputados do Norte
de Minas -, tive o honroso privilégio de receber Sua Excelência o
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em pleno solo do
Projeto Jaíba, onde se fez a entrega do milésimo título de assentamento a
um colono irrigante.

È que, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é por demais conhecida a
minha paixão pelo Projeto Jaíba, que eu considero como a mais grandiosa
obra dos Governos Federal e Estadual na sofrida região do Norte de
Minas.

Quando concluído, ele estará irrigando uma área contínua de
100.000ha de terras no extremo Norte de Minas, transformando a região
num dos maiores celeiros do País, notadamente com a produção de frutas
ou qualquer produto agrícola que o mercado consumidor exigir.

Lembro-me bem do pessimismo e da descrença de muitos
políticos deste país, quando, nos anos 70, os Governos Federal, através
da CODEVAsF, e Estadual, por intermédio da Secretaria da Agricultura,
através da RURALMINAS, se uniram e projetaram a irrigação para o
aproveitamento das terras da mata Jaiba.

Os 100.000ha irrigados, utilizando-se moderno e sofisticado
sistema de bombeamento do rio São Francisco, soavam para muitos
céticos e descrentes como uma obra faraônica, como desperdício de
dinheiro.

Entretanto, com determinação, obstinação, coragem e muito
trabalho, os Governos Federal e Estadual tomaram a empreitada como
um desafio a ser vencido e vêm implantando o Projeto Jaíba dentro do
cronograma previsto para as suas obras, cronograma esse de acordo com
a dimensão da obra.

É bom ressaltar que não há nenhum atraso e nenhuma
postergação, o que há é que a obra, em virtude de sua dimensão, exige
tempo, recursos e trabalho.
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Os trabalhos se desenrolam há mais de 20 anos; durante 13 anos
estiveram sob o meu comando direto, quando, então, respondia pela 1a
Diretoria, hoje Superintendência Regional da CODEVASF, em Minas.

Iniciamos os primeiros trabalhos das obras de engenharia civil do
projeto e deixamos totalmente pronta a base para a conclusão da obra.
Daí, a minha emoção com a visita do Presidente Femando Henrique ao
Projeto Jaíba.

Atualmente, em via de se concluir a sua primeira etapa, que prevê
a irrigação de 25.000ha e o assentamento de duas mil famílias,
juntamente com outros 300 pequenos e médios empresários, o Projeto
Jaíba já tem a infra-estrutura básica para a irrigação dos 1 00.000ha.

Esse é o detalhe mais importante e fundamental para o
conhecimento de todos. São duas grandes estações de bombeamento que
conduzirão a água, por intermédio de canais primários, a todo o perímetro
irrigado.

Também já abriga mil famílias de pequenos produtores,
trabalhando em 5.090ha irrigáveis, com uma produção estimada de am de
alimentos por dia, notadamente de frutas e hortaliças. O desenvolvimento
deste Projeto, a produção agrícola nessa área já permitiu a emancipação
de dois distritos, que são, hoje, os municípios de Jaíba e Matias Cardoso.

Incluído na lista de projetos prioritários dos Governos Fernando
Henrique Cardoso e Eduardo Azeredo, o Jaiba dará mais uni grande vôo a
partir do próximo ano, com a implementação de sua segunda etapa, que
deverá ampliar a área total de cultivo e assentamento para 45.000ha, com
investimentos de U$240.000.000,00, cujos retornos econômicos e sociais
serão altíssimos e virão em curto prazo, a partir de agora.

Assim, aos poucos, o Projeto Jaiba vai se consolidando e
ajudando a transformar a feição do semi-árido do Norte de Minas numa
das áreas mais produtivas do Pais, constituindo-se na locomotiva do
desenvolvimento agrícola, tal e qual foi concebido.

Foi justamente esta certeza que levou o Presidente Fernando
Henrique Cardoso a sentir grande alegria diante do que viu no Projeto
Jaíba na quinta-feira passada e a exclamar textualmente que voltava para
Brasilia mais confiante em que o empreendimento será a redenção do
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Noite de Minas e transformará a região numa nova Canaã".

Emoções à parte, Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaríamos
que esta Casa dirigisse uma moção de aplausos ao Presidente da
República e ao Governador do Estado pelos esforços carinhosos que vêm
envidando em favor do Projeto Jaiba, o grande agente de
desenvolvimento daquela região. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias, representantes da
imprensa, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar Montes Claros,
em especial a D. Zezé Colares, que há muitos anos luta pelo Banzé, pela
realização do 1° Festival Internacional do Folclore, que está ocorrendo em
Montes Claros, com a participação da Hungria, do Paraguai, da Iugoslávia,
além de nove Estados brasileiros, que estão mostrando suas respectivas
culturas.

Em segundo lugar, companheiros, gostaria de discutir o Programa
de Saúde da Família, que, com muita competência, a Secretaria da Saúde
tem encaminhado junto aos municípios. No entanto, é preciso fazer
algumas reivindicações, como a inclusão do dentista da família nesse
programa. Aí, sim, também estaremos tratando da saúde bucal dos nossos
companheiros.

Outra questão que desejo abordar diz respeito à fluoretação da
água. Temos algumas estatísticas mostrando que o índice de cárie caiu
naquelas cidades onde a água é tratada com flúor. Portanto, pedimos uma
divulgação ampla para o meio rural, a fim de que todas as pessoas
tenham o direito efetivo de acesso à saúde.

Hoje, Bocaiúva está em festa, pois, há meio século, a cidade foi
alvo de um eclipse. Estamos tentando um contato com a Embaixada dos
Estados Unidos, além de uma solicitação ao Ministério da Ciência e
Tecnologia e à Secretaria da Ciência e Tecnologia, para que possamos
levar para lá um observatório que nos permita estudar as questões da
ciência e da técnica, como um dos pontos geográficos estratégicos.
Assim, iremos estudar os céus, além de vincular a astronomia à nossa
região, ao Norte de Minas e à UNIMONTES. São questões que estaremos
encaminhando e informando a todos os companheiros e a esta Casa.
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Obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

r PARTE (ORDEM DO DIA)

1 0 Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente(Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com
a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para
o expediente da próxima reunião ordinária.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 179 do
Regimento Intemo, determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.170197,
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, ao Projeto de Lei n o 1.137197, do
Deputado José Bonifácio, bem como do Projeto de Lei n° 1.192197, do
Deputado Dilzon Meio, ao Projeto de Lei n° 934196, do Deputado Miguel
Martini.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado,
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.125197, de
sua autoria, que regulamenta o processo de municipalização de escolas
estaduais e dá outras providências. Inclua-se o projeto em ordem do dia
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para os fins do art. 288 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em que solicita a
destinarão da ia Parte da reunião ordinária do dia 516197 à comemoração
do Dia Mundial do Meio Ambiente. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio,
em que solicita seja o Projeto de Lei Complementar n° 22197 distribuído
também à Comissão de Administração Pública. A Presidência vai renovar
a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade
com o art. 265, c/c o art. 263, 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-lo responderão "sim". Os que desejarem rejeitá-lo
responderão "não". A Presidência esclarece que a matéria será aprovada
se obtiver maioria simples.

- Procede-se à votação pelo processo eletrônico.

O Sr. Presidente Votaram "sim" 17 Deputados; votou "não" 1
Deputado; há i voto em branco; totalizando 19 votos. Não há, portanto,
"quorum" para votação do requerimento. A Presidência toma sem efeito a
votação.

Questões de Ordem

O Deputado Péricles Ferreira - Quero apenas solicitar a V. Exa.
a recomposição de "quorum", porque me parece que vários Deputados
estavam distraídos e não votaram. Vemos que há um número muito
superior a esse que foi anunciado por V. Exa., Sr. Presidente.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, gostaria que fosse
feita novamente, após a recomposição de "quorum", a leitura do
requerimento, porque muitos podem não saber, exatamente, o que
estamos votando.

0 Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai determinar ao
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Sr. Secretário que proceda à chamada para recomposição de "quorum".
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. A
Presidência vai renovar a votação do requerimento do Deputado Marcos
Helênio, que, na forma regimental, solicita seja o Projeto de Lei
Complementar n° 22197 distribuído também à Comissão de Administração
Pública. Em votação, o requerimento.

- Procede-se à votação pelo processo eletrônico.

- Registram "sim" os seguintes Deputados:

Francisco Ramalho - Elmo Braz - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Amaldo Penna - Calos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Durval Angelo - Elbe Brandão - Erniano Batista - Geraldo
Nascimento - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Militão - Kemil Kumaira - Lula Fernando Faria - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

- Registram "não" os seguintes Deputados:

Ambrôsio Pinto - Raul Lima Neto.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados, 2 Deputados
votaram "não", totalizando 41 Deputados. Está, portanto, aprovado o
requerimento do Deputado Marcos Helênio.

Questão de Ordem

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, nós nos
alegramos com essa votação de hoje, primeiro, porque, até que enfim, a
Assembléia conseguiu votar qualquer coisa nesses últimos tempos;
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segundo, porque o painel começa a funcionar. Queríamos pedir e
defender, aqui, que esse painel seja usado não apenas para registrar
presença ou um ou outro voto, mas também seja usado para todas as
votações que fizermos, inclusive as votações secretas, que podem ser
feitas também, dependendo da tecnologia que for usada, e, ainda, Sr.
Presidente, para votação simbólica. Proponho isso para evitar qualquer
dificuldade, qualquer problema que possa acontecer, com a finalidade de
evitar constrangimentos, manipulação, resultados diferenciados. Nós
ficaríamos muito satisfeitos se esse painel fosse usado. É isso que a
democracia pede, é isso que é correto: que ele seja usado, plenamente,
de agora em diante. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência informa à ilustre Deputada que
já encaminhou proposta de emenda ao Regimento Interno, que será
examinada pelo Plenário da Casa, propondo modificações e ampliando as
votações no painel eletrônico, de forma tal que as votações secretas
também sejam feitas por meio do painel, ficando, por enquanto, as
votações simbólicas, por uma questão apenas de agilidade e rapidez nas
votações. Os outros casos podem ser resolvidos numa segunda etapa.
Registrem-se as palavras da Deputada Mana José Haueisen.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por
sua vez, requerimentos da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais (3) - envio de pedido de informações aos escritórios da
Organização Internacional do Trabalho - OIT - e do IBGE e à Delegacia
Regional do Trabalho - DRT-MG - a respeito do trabalho infantil no
Estado; encaminhamento de solicitação ao Ministro da Justiça ou ao
Secretário Nacional de Direitos Humanos e ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal a fim de que sejam tomadas providências para
a punição dos assassinos do líder pataxó Galdino Jesus dos Santos; e
encaminhamento de pedido de informações à Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte sobre os projetos desta, em andamento, voltados para a
questão do trabalho infantil; e dos Deputados Dinis Pinheiro - envio de
ofício ao Presidente da TELEMIG a fim de que seja colocada antena-torre
para telefonia celular em lbirité; Antônio Roberto - realização de gestões
junto ao Presidente da República,a fim de que se instale fábrica da BMW
em Itabira; Carlos Pimenta (3) - envio de solicitação ao Superintendente
da SUDENE e à Presidente do Programa Comunidade Solidária para que
se celebrem convênios com os municípios norte-mineiros que se
encontram em estado de emergência ou calamidade pública; realização
de gestões junto ao Ministro da Agricultura e do Abastecimento, por meio
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da Secretaria de Políticas Agrícolas, para que o Norte de Minas se
beneficie da medida que permitiu aos Estados do Nordeste adquirir a
produção de milho, com seus subsídios, nos leilões realizados em
Uberlândia; e envio de oficio ao Presidente da República, ao Ministro dos
Transportes, ao Diretor-Geral do DNER, aos Senadores e aos Deputados
Federais eleitos pelo Estado para que não se paralisem as obras e o
asfaltamento da BR-135, que liga Itacarambi a Manga e Montalvãnia;
Ronaldo Vasconcellos - envio de apelo ao Presidente da República, ao
Ministro da Fazenda, aos Deputados Federais e aos Senadores eleitos
pelo Estado para que se posicionem contrariamente à Proposta de
Emenda à Constituição n° 449197, que prorroga o prazo de existência do
Fundo de Estabilização Fiscal até 31112199; Alvaro Antônio (2) -
encaminhamento de pedido ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte e ao
Superintendente da FIAT Automóveis a fim de que seja escolhida a área
de mancha B do Distrito Industrial do Vale do Jatobá para a implantação
da fábrica de veículos leves dessa empresa; Kemil Kumaira -
encaminhamento de solicitação à Presidente do Programa Comunidade
Solidária com vistas à inclusão do Município de Carios Chagas entre os
beneficiados por esse Programa; Paulo Schettino - envio de solicitação ao
Presidente da TELEMIG para que se instale um telefone público rural no
posto de saúde do Povoado de Mato Dentro, em Soledade de Minas; Gil
Pereira - encaminhamento de ofício aos Presidentes do Banco do Brasil e
do Banco do Nordeste do Brasil a fim de que se retomem os programas de
financiamento, por meio do FME, para pequenos produtores de algodão
do Norte de Minas; Dimas Rodrigues (2) - encaminhamento de apelo ao
Governo Federal e ao Ministro dos Transportes com vistas à duplicação
da BR-135, que liga Sete Lagoas a Montes Claros; e encaminhamento de
apelo ao Presidente do Banco do Brasil com vistas à criação de postos de
atendimento nos Municípios de Pai Pedro, Gameleiras, Catuti, Padre
Carvalho, Serranópolis de Minas, Nova Porteirinha, Verdelândia, Vargem
Grande do Rio Pardo, Miravânia, Jenipapo de Minas e Josenópolis; Paulo
Piau (2) - encaminhamento de apelo ao Ministro da Indústria, do Comércio
e do Turismo a fim de que seja ampliada a cota de exportação de açúcar
destinada aos produtores mineiros pelo Plano de Safra 1997-1998 (Ciente.
Oficie-se.); e distribuição do Projeto de Lei n° 1.186197 ã Comissão de
Agropecuária (Cumpra-se.); Francisco Ramalho - retirada de tramitação
do Projeto de Lei n° 1.031196 (Cumpra-se. Arquive-se o projeto.); Olinto
Godinho - audiência da Comissão de Defesa do Consumidor a respeito do
Projeto de Lei n° 1.114197; Maria José Haueisen - apreciação do Projeto
de Lei n° 1.053196 em reunião conjunta de comissões; Jorge Hannas -
regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei ri 0 1.121197; e
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João Batista de Oliveira - apreciação do Projeto de Lei n° 1.150197 pela
Comissão de Defesa do Consumidor (Cumpra-se.).

2a Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ? Fase, a
Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante ria pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Piau, em que, na forma regimental, solicita a inversão da pauta, de modo
que os vetos sejam apreciados na seguinte ordem, após o veto à
Proposição de Lei n° 13.284: vetos às Proposições de Lei n°s 13.289,
13.281, 13.276 e 13.261. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.105197, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Formiga imóvel que menciona. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Deputado Romeu Queiroz, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, é muito pouco tempo que tenho para
encaminhar este projeto. Faço-o dentro da ordem, dentro da pauta, porque
um projeto que autoriza o Executivo a doar imóveis pode despertar
suspeita. E a suspeita, qualquer uma que se possa levantar contra nosso
Governador quanto a sua probidade e honestidade, seria, sem dúvida,
temerária e injusta. Subo para falar sobre aquilo que tem causado suspeita
em nosso povo e para denunciar a maior cadeia, o maior esquema de
corrupção deste Pais, que agora opera em plena luz, em gabinetes de
Deputados, como no gabinete deste Deputado, não desrespeitado pelas
pessoas que o procuraram, mas por aqueles que sobre elas estão falando
e que desconhecem que política é coisa séria e que existem homens
tementes a Deus e crentes em Jesus Cristo neste País.
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O esquema das empreiteiras, o fundo perdido que está na União
envolve milhões e milhões de dólares, que mantêm o cartel das
empreiteiras. Esse fundo perdido é oferecido aos Deputados, que indicam
os Prefeitos para receber verbas, dos quais este Deputado indicou 16.
Sabemos, por exemplo, que a nossa cidade de Vespasiano já recebeu
R$1.000.000,00 em verbas do fundo perdido, que é uma verba para a
construção de hospitais, escolas, obras. E o Prefeito recebe com boa
intenção. Mas, já no contrato, 20% são da empresa que opera isso. Se
não for assim, o projeto não é aprovado, porque existe um esquema
montado por funcionários do Governo. Desses 20%, digamos, da liberação
de R$1.000.000,00, R$50.000,00 são para a empresa do Estado,
R$50.000,00 para a empresa que opera em Brasília e R$100.000,00 para
o Deputado. Alguns Deputados não recebem isso, mas às vezes assinam,
porque sem a autorização o seu Prefeito não vai receber obras.

O Brasil está na mão das empreiteiras. Isso está aí, na imprensa,
para quem quiser ver. É algo tão escandaloso ou muito mais até - porque
são os corruptores - do que esses cinco homens que se venderam no
Congresso. E se o Congresso do Brasil é liso - e creio que deve haver
homens honestos lá -, sem dúvida vai requerer que se instale uma CPI
para apurar as empreiteiras do nosso País.

Eu não poderia fazer essa denúncia num prazo menor que 15
minutos, porque sei do que estou falando. O esquema existe. Qualquer
projeto que uma Prefeitura ou um Deputado faça, se não for por esse
esquema, não é aprovado, a liberação não sai. O escritório faz uma coisa
perfeitamente certa no papel, perfeitamente normal junto ao Tribunal de
Contas, o dinheiro é liberado e, então, essas verbas são repassadas. Fui
ouvindo mas, de repente, fiquei horrorizado, meditando ontem à noite, e
eu queria chegar mais fundo, porque existem políticos honrados, de nome,
de mãos limpas. E existem aqueles que eles nem mesmo procuram
porque sabem que são assim. Mas vir me procurar! Quer dizer que estão
pensando que eu... pelo amor de Deus! Eu sou um cristão. O reino de
Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.

Isso deve ser apurado, e essa é a minha denúncia. Eu não teria
outra tribuna e não tenho, talvez, outra oportunidade, porque não sei se
serei eleito e se estarei vivo amanhã, pois a minha vida está na mão de
Deus. Mas quase toda a corrupção deste País está ligada a essa mãe das
corrupções, que é exatamente o monopólio e o cartel das empreiteiras. E
isso está aí para os jornalistas pressionarem o Congresso, porque
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ninguém tem maior poder em qualquer nação, e esse poder por Deus lhes
foi dado, de formar opinião e estar ao lado da justiça. Muito obrigado.

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

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, em Brasília compra-se voto para a reeleição. Foi denunciado e
apurado. Aqui na Assembléia Legislativa, como acabou de informar o
companheiro Raul Lima Neto, estão tentando comprar assinatura de
Deputado. Acho que esta Casa tem que apurar o caso.

Sr. Presidente, voto favoravelmente ao projeto e ao requerimento
também, lembrando que o América Futebol Clube completou 85 anos.

Fundado em 3014112, o América se incorporou definitivamente à
história de Belo Horizonte. Seus feitos repercutem por todo o Brasil e
alcançam, ainda, expressão internacional.

Conquistas gloriosas, nomes ilustres e inúmeras realizações
transformam o América num clube com projeção além-fronteiras.

Em 1912, um grupo de menores jogava futebol na esquina das
Ruas da Bahia e dos Timbiras, sob a liderança de Afonso Silviano
Brandão, Aureliano Lopes Magalhães, Ademar Meira, Oscar Gonçalves e
Henrique Diniz. A partir de simples sonho, aqueles garotos resolveram
fundar um clube, tendo sido aplaudido o nome de América Futebol Clube.

Além dos anteriormente citados, assinaram a ata de fundação:
Francisco Bueno Brandão, José Miranda Megaili, Leonardo Gutierrez,
Leon Roussouljieres Filho, Fioravante Labruna, Gerson de Sales Coelho,
Waldemar Jacob, César Gonçalves, Augusto Pena, Caetano Germano e
Alvaro Moreira da Cruz.

A primeira bola foi comprada através de rateio entre os craques-
mirins, e a segunda, através do bolso do então Presidente do Estado, Dr.
Bueno Brandão, pai e tio de dois dos fundadores.

A primeira equipe estreou num campo macadamizado, na
confluência das Ruas Espírito Santo e Timbiras e da Av.Alvares Cabral,
com os gois sendo feitos com dois montes de pedras. Mais tarde, os
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garotos passaram a jogar na esquina de Av. Bias Fortes com R.Timbiras,
no campo que já era utilizado pelo Clube Atlético Mineiro.

Em 1923, a agremiação passou a usufruir do campo do Esporte
Clube Minas Gerais, na antiga Av. Paraopeba, hoje, Augusto de Lima,
perto do Parque Municipal. Posteriormente, construiu sua primeira praça
de esportes, inaugurada em 719122, com a presença do Presidente Raul
Soares. Depois, foi construído o Estádio da Alameda, inaugurado em 1928
e reorganizado por Alair Couto em 1948, onde hoje se localiza o
Supermercado Extra.

Hoje, possui o América um respeitável patrimônio, composto de
moderna sede social no Bairro Ouro Preto; de quatro campos no Centro
de Treinamento Lanna Drumond, na Pampulha; de dois campos em centro
de treinamento em Santa Luzia; do Estádio Vale Verde, em Contagem, e
de terreno de 70.000m 2 na Av. dos Andradas, além de administrar o
Estádio Independência, onde faz suas principais partidas.

Com esse invejável pat::mônio, o América se inclui, hoje, entre os
principais clubes do País.

Preocupado com a formação de craques, mantém em pleno
funcionamento as escolinhas de futebol e os departamentos juvenil e de
juniores, participando, com destaque, de todas as competições da
categoria, sendo que, recentemente, ganhou a Taça Cidade de São Paulo
de Juniores, que é o mais importante certame da categoria no País.

O caro-chefe do América, indiscutivelmente, é o futebol
profissional, mas foi no amadorismo que alcançou seu maior feito, qual
seja o decacampeonato - título que pouquíssimos clubes podem se
orgulhar de deter.

Já na era do profissionalismo, o América foi campeão em 1948,
com um time que todos os torcedores, até hoje, guardam de memória:
Tonho, Didi e Lusitano; Jorge, Lazarotti e Negrinhão; Hélcio, Nandinho,
Petrônio, Valsech e Murilinho. O técnico erayustrich.

- Voltou a ser campeão em 1957, quando obteve a tríplice coroa
sob o comando de Jorge Ibraim. Na época, o América tinha como time
titular Jardel, Gaia e Fantonho; Toledo, Moacir e Gilson; Emani, Miltinho,
Capeta, Wilson Santos e Goiano, jogando ainda Cazuza, Leônidas,
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Robson, Osvaldo, Herveu, Barbatana e Tiãozinho.O técnico era Artur
Nequessaurt.

Em 1971, ganhou o campeonato estadual de forma invicta, sob o
comando técnico de Biju e Henrique Frade, O time base era: Elcio,
Batista, Vander, Misael e Cláudio; Pedro Ornar, Dirceu Alves e Amaury
Horta; Zé Gados, Jair Bala, Hélio, Valtinho e Edson.

Em 1993, voltou a ser campeão, tendo como técnico Formiga e
como time base, Milagres, Estêvão, Marins, Lelei e Ronaldo; Gutemberg,
Flávio e Robson; Euler, Hamilton e Celinho.

O América, como profissional, em 1960, jogou na Grécia, na
Turquia, em Israel, emChipre e em outros países. Voltou à Europa em
1986, jogando na Espanha e em Portugal. Nas duas temporadas
internacionais, a chefia da delegação coube a Wílson Gosling.

Jogou, ainda, no Uruguai e na Argentina, em jornadas
memoráveis, e, recentemente, na Asia e no Oriente Médio.

Nessas excursões, consolidou seu nome, elevando o conceito do
futebol mineiro diante de platéias internacionais.

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de parabenizar todos aqueles
que, como eu, torcem para o América Futebol Clube. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.105197. A
Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.106197, do
Governador do Estado, que autoriza o DER-MG a doar imóvel ao
Município de Serra do Salitre. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça.

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

Deputados e Sras. Deputadas, jornalistas e povo aqui presente, estive nos
dias 1 0, 2 e 3 de maio visitando a cidade de Morada Nova de Minas,
localizada na região da represa de Três Marias, onde, pude constatar,
gostaria de aqui ressaltar, um exemplo de administração e trabalho sério
com o Prefeito Walter Moura, que retomou novamente ao cargo principal
do executivo municipal. Trata-se de uma cidade com uma estrutura
urbana bem elaborada e de portas abertas para novos investimentos e
também a espera do asfalto, pois sua localização é estratégica, do ponto
de vista de ligação entre a BR-262 passando pela represa até a Br-040.

Mas não estou aqui só para falar do trabalho do Prefeito ou da
importância do asfalto para região, quero sim que se registre nos anais
desta Casa o descaso do Governo Estadual com a indústria que mais
cresce no mundo, que é a indústria do turismo, pois, acreditem meus
nobres colegas, todo esse potencial turístico e também agrícola dos
municípios limítrofes da represa de Três Marias está abandonado, sem
que haja um projeto específico para o turismo ou sequer um projeto de
irrigação para agricultura com tanta água em volta. Fica por conta do
produtor e das cooperativas de crédito rural a tentativa, nem sempre
positiva, de financiamento de implementos agrícolas, como por exemplo o
pivô central, que com uma tecnologia avançada consegue, em 48 lia, uma
produtividade comparável à de países de Primeiro Mundo.

Por fim, vou falar de um distrito da cidade de Felixlândia,
chamado São José do Buriti, também visitado na oportunidade, pois sua
localização privilegiada às margens da represa está causando grandes
transtornos aos moradores. Ocorre que seus visitantes, entre eles
pescadores, não fazem a menor cerimônia em destruir ou poluir a região,
ficando por conta de seus moradores o trabalho de limpar e conscientizar
os turistas que visitam o local, para isso criaram O Movimento Ecológico,
movimento este já reconhecido pelo "Caderno Ecológico" do Jornal
"Estado de Minas", do dia 2214197, pelo seu trabalho de distribuição de
folhetos explicativos e sacos de lixo, sem o apoio de nenhum órgão
governamental. Para encerrar peço a atenção dos senhores e do Governo
para esta região. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.106197 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Redação.
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- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, em turno

único, os Projetos de Lei n os 1.107197, do Govemador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Cachoeira de
Pajeú; e 1.106197, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter ao Município de Ipuiúna o imóvel que especifica
(A Comissão de Redação.).

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.111197, do Governador do Estado, que modifica a Lei n° 11.397, de
611194, que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Saúde e Ação Social opina por sua aprovação. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a
Emenda n° i, que apresenta. A Presidência informa ao Plenário que o
projeto teve sua discussão encerrada em 1315197 e que, no decorrer da
discussão, foram apresentadas à matéria as seguintes emendas:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.111/97

EMENDA N°2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

°Art. .... - O art. 8 0 da Lei n° 11.397, de 7 de janeiro de 1994,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

"Art.

VIII - 1 (um) representante da Superintendência de Atendimento e
Reeducação do Menor Infrator - SAREMI.".

Sala das Reuniões, de abril de 1997.

Wilson Pires

Justificação: A Lei n° 11.397, de 711194, que criou o Fundo para a
Infância e a Adolescência - FIA -, estabelece, em seu art. 8 0, a
composição do Grupo Coordenador do Fundo.
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Esta proposição tem como objetivo incluir nesse grupo um
representante da Superintendência de Atendimento e Reeducação do
Menor Infrator - SAREMI -, órgão integrante da Secretaria da Justiça. Em
virtude de suas atribuições estarem voltadas para a faixa etária a que se
destina o Fundo, julgamos de grande importância a aprovação desta
emenda, para o que solicitamos o apoio de nossos ilustres pares.

EMENDA N°3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. .... - O art. 20 da Lei n° 11.397, de 7 de janeiro de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 - Serão beneficiários dos recursos do FIA as entidades e
os órgãos públicos estaduais e municipais responsáveis pela execução de
programas de atendimento à criança e ao adolescente.

Parágrafo único - Poderão ser beneficiárias dos recursos do FIA
as entidades não governamentais legalmente constituídas, sem fins
lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para o
atendimento da criança e do adolescente e com área de atuação no
Estado.'..

Sala das Reuniões, de maio de 1997.

Wilson Pires

Justificação: A presente emenda pretende dar ênfase ao papel
desempenhado pelas instituições públicas que trabalham com a criança e
o adolescente.

Para mostrar a relevância de tais instituições, citaremos o
exemplo da Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor
Infrator - SAREMI -, órgão da Secretaria da Justiça que atua basicamente
na execução das medidas socioeducativas determinadas pelos Juizes
responsáveis pelas varas que atendem crianças e adolescentes.

O Sr. Presidente - Nos termos do art. 223 do Regimento Interno,
Presidência designa como relator da matéria o Deputado Roberto
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Amaral e indaga-lhe se se encontra em condições de emitir seu parecer.

O Deputado Roberto Amaral - Sim, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral
para proceder à leitura de seu parecer.

O Deputado Roberto Amaral - (- Lê:)

"PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 2 E 3 AO PROJETO DE LEI

N°1.111/97

Relatório

No decorrer de sua discussão em Plenário, no 1 0 tumo, o projeto
de lei em epígrafe recebeu as Emendas n°s 2 e 3, do Deputado Wilson
Pires. Nos termos regimentais, cabe-nos emitir parecer sobre a matéria.

Sobre a Emenda no 2, que visa à inclusão de um representante da
Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor Infrator -
SAREMI -. da Secretaria de Estado da Justiça, no Grupo Coordenador do
Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -, faremos algumas
observações.

Como se sabe, esse órgão é responsável pela aplicação das
medidas educativas que os Juizes do Estado determinam para os
menores que cometem infrações. Ocorre que o Grupo Coordenador do
FIA já possui um número adequado de integrantes, e ampliá-lo poderia
implicar em perda na qualidade de seu trabalho. Verificamos, ainda, que a
Secretaria de Estado da Justiça já se encontra representada no Conselho
da Criança e do Adolescente, que tem papel importantíssimo na
destinação dos recursos do referido Fundo.

A Emenda n° 3, que pretende modificar o ali. 2 0 da Lei n° 11.397,
de 711194, reflete a nítida e justa preocupação do autor em estabelecer
prioridade para as ações desenvolvidas pelo poder público em prol da
infância e da adolescência. Entretanto, entendemos que não é
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conveniente a sua aprovação, já que existe um conselho para destinação
dos recursos a que se refere.

Conclusão

Em virtude do exposto, somos pela rejeição das Emendas n°s 2 e
3 ao Projeto de Lei n o 1.111197."

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, as Emendas n°s 2 e 3, que
receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto,
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.111197 com a Emenda n°
1. A Comissão de Redação.

Questões de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estaremos
entrando na votação, e um item que nos interessa é o que se refere ao
veto à Proposição de Lei n° 13.284, o qual exige "quorum" qualificado
para ser colocado em votação. V. Exa. pode verificar, de plano, que não
há "quorum" para a continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento, de
plano, da presente reunião.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a
recomposição do quorum".

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à Sra.
Secretária que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição
do 'quorum".

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados. Não
há, portanto, "quorum" para continuação dos trabalhos.
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ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente -A Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 21, às 9 e às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa
da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA illa REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas do dia treze de maio de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Francisco Ramalho, Elmo Braz e
Maria Olívia, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Roberto
Amaral, Sebastião Helvécio e Antônio Roberto, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havendo número 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
tem por finalidade apreciar processos de prestação de contas da aplicação
de recursos liberados por esta Casa a título de subvenáo social, auxílios
para despesas de capital e transferências a municípios, nos termos do art.
30, III, da Lei no 11.815, de 2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.428 e
das demais normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos
aos Deputados Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa,
e Roberto Amaral, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que, verificando as prestações de contas, cada um por sua
vez, emitem pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Ação Social Nossa Senhora Patrocínio, Associação Amigos
Hospital Mário Penna, Associação Beneficente. Cristã Cultura Esporte
Assistência Social, Associação Beneficente Filantrópica Amigos Esporte,
Associação Comunitária Bairro Boa Vista Adjacências, Associação
Comunitária. Bairro JK - Guarda-Mor, Associação Comunitária Bairro
Landi, Associação Comunitária Bairro Santa Rosa Adjacências,
Associação Comunitária Brumal, Associação Comunitária Distrito
Guaraciama, Associação Comunitária Moradores Bairro Cidade Nova,
Associação Comunitária Povoado Rochedo Novo, Associação Comunitária
Vila Risonha São Romão, Associação Desenvolvimento Rural Cardoso,
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Associação Moradores Amigos Bairro Icaivera, Associação Moradores
Bairro Indústrias, Associação Moradores Bairro Jardim Profeta,
Associação Moradores Bairro Novo Horizonte - Paracatu, Associação
Moradores Produtores Ribeirão Santos, Associação Mulheres Bairro
Custódio Pereira, Associação Padres Trabalho - Conselheiro Lafaiete,
Associação Pais Amigos Excepcionais - Santa Rita Sapucai, Associação
Pró-Melhoramentos Bairro Colônia Marçal, Associação Servidores
Cristãos - ACRISPU; Augusta Livre Independente Respeitável. Loja
Maçônica Ventas Vincit, Betãnia Esporte Clube, Caixa Escolar Professor
Zama Maciel, Centro Apoio Teresina Carini Rocchi, Centro Asssístencial
Descobertense, Centro Documentação Eloy Ferreira Silva, Centro Espírita
Lázaro, Comunidade Reviver, Conferência São Vicente Paulo - Serra
Salitre, Conselho Desenvolvimento Comunitário Barra Salitre, Conselho
Desenvolvimento. Comunitário Japão, Conselho Desenvolvimento
Comunitário São José Pedra, Conselho Desenvolvimento Meto Viana,
Conselho Municipal Mulher Santo Antônio Jacinto, Creche Comunitária
Nossa Sra. Natividade, Creche Orfanato Presidente Tancredo Almeida
Neves, Desafio Jovem Hebrom, Dispensário Abrigo Santa Bárbara, Escola
Técnica Comércio Tiradentes, Fundação Amae Educação Cultura,
Fundação Assistência Desamparados Menino Jesus, Fundação
Assistencial Educacional Dores Indaiá, Fundação Espírita Canta, Grêmio
Recreativo Unidos Sao Miguel Jequitinhonha, Movimento Assistência
Social - Vespasiano, Núcleo Espírita Luz Esperança, Obra Unida Santa
Luiza Marilac SSVP, Prefeitura Municipal de Dionísio, Prefeitura Municipal
de Santo Antonio do Grama, Prefeitura Municipal de São Gotardo,
Programa Assist. Gestante Menor Tocantins, Prudentina Futebol Clube,
Santa Casa Misericórdia Caridade Campestre, Sociedade Filantrópica
Presidente Juscelino Kubitschek, Sociedade São Vicente Paulo Conselho
Particular N.Sra.Carmo, Uberaba Sport Club. Submetidos a discussão e
votação, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 1997.

Cleuber Carneiro, Presidente - Dilzon Meio - Geraldo Rezende -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Pénicles Ferreira - José Braga - Durval
Angelo - Roberto Amaral - Errriano Batista.
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ATA DA 52 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Às quatorze horas do dia sete de maio de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira, João Batista de Oliveira, Arnaldo
Penna e Antônio Genaro (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues,
por indicação da Liderança do PPB), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, a Presidência comunica o recebimento
do "Manifesto dos Educadores da CIA - Sete Lagoas" - Centro de
Integração dos Adolescentes -, denunciando situações de desmando,
autoritarismo, descumprimento do Estatuto do Menor e maus-tratos para
com o menor infrator naquela unidade. Em seguida, o Deputado Durval
Angelo apresenta dois requerimentos: o primeiro solicitando seja
convocado a depor na Comissão o Diretor do Instituto de Criminalística da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Sr. Ronaldo Jaques Camargos
Cunha, bem como os peritos que elaboraram o primeiro laudo; e o
segundo pedindo a inclusão do Centro de Integração do Adolescente - CIA
-, em Sete Lagoas, entre os locais a serem visitados pela Comissão, uma
visita à cadeia pública local. Ambos os requerimentos são encaminhados
ao relator dos trabalhos da Comissão, Deputado Ivair Nogueira.
Prosseguindo, os Deputados Ivair Nogueira e João Batista de Oliveira e o
Presidente fazem uso da palavra para anifestarem-se contrários às
declarações que o Delegado Raul Moreira deu à imprensa, criticando os
trabalhos da CPI. O Sr. Fábio Alves dos Santos encaminha à Comissão
um abaixo-assinado contendo 4.800 assinaturas de apoio à CPI. Na
oportunidade, o Deputado Antônio Genaro faz uso da palavra e esclarece
que o apoio aos trabalhos da CPI também representa a vontade de todas
as Igrejas. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o
advogado Dimas Henrique Soares e os Srs. Eduardo Campos Tavares,
Chefe do Departamento de Assuntos Prisionais da Secretaria da
Segurança Pública, e Calos Victor Muzzi, represe'tante da Comissão de
Direitos Humanos da OAB-MG. Com a palavra, o advogado Dimas
Henrique Soares presta esclarecimentos a respeito de acusações de
extorsão que teriam sido feitas a sua pessoa por presos e seus familiares,
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Os membros da Comissão participamde debate com o advogado, e o
Deputado Durval Ângelo procede à leitura de acusações feitas por
familiares presentes na galeria. Encerados os debates, é dada a palavra
ao Sr. Dimas Henrique Soares para que faça suas considerações finais.
Em seguida, o Presidente agradece a participação e a colaboração do Sr.
Dimas Henrique Soares e suspende a reunião por alguns minutos para
que a Comissão possa se despedir do convidado. Reabertos os trabalhos,
a Presidência convida o Sr. Eduardo Angelo Campos Tavares a tomar
assento à mesa e passa-lhe a palavra para que faça sua exposição.
Encerrada a explanação, é realizado debate entre o convidado e os
Deputados presentes, conforme consta em notas taquigráficas.
Encerrados os debates, é dada a palavra ao convidado para que faça suas
considerações finais. Cumprida a finalidade da reunião e em vista da
ausência do Sr. Carlos Victor Muzzi, o Presidente agradece a presença do
Sr. Eduardo Ângelo Campos Tavares e dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 1997.

João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - José
Henrique - Dimas Rodrigues - João Batista de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.129/97

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório

De autoria do Deputado Wanderiey Ávila, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Ventas Vincit, com
sede no Município de Divinópolis.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação.
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Vem, agora, a matéria a esta Comissão para deliberação

conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação

A finalidade da instituição em apreço é exclusivamente
humanitária e educativa. Assim, proporciona assistência alimentícia e
psicológica aos carentes, bem como instrução e cultura. Com  tais
iniciativas, incentiva a prática do bem e inculca em seus protegidos
respeito ao próximo e boa conduta.

Em vista do trabalho de difusão dos bons costumes na
comunidade, a entidade faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.129197 no 1 0 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.140/97

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

Projeto de Lei n° 1.140197, de autoria do Deputado lbrahim Jacob,
visa a declarar de utilidade pública a Associação Professor Oswaldo Gribel
de Assistência ao Menor - APOGAM -, com sede no Município de Mercês.

Publicada em 1114197, foi a matéria encaminhada â Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, a esta Comissão para



deliberação conclusiva, em cumprimento às disposições regimentais.

Fundamentação

A entidade a ser beneficiada exerce atividades de caráter
filantrópico, tendo em vista prestar auxilio e proteção aos menores
carentes da região, objetivo de inquestionável valor. Também apóia
movimentos que visem a promover assistência aos menos favorecidos,
buscando propiciar o desenvolvimento social da comunidade.

Para que possa prosseguir com seu trabalho, julgamos oportuno e
conveniente seja ela declarada de utilidade publica.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n°1.140/97 no 1 0 tumo, na forma proposta.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1997.

Carlos Pimenta, relator.

EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.146/97

Dê-se a seguinte redação ao art. 1 0 do Projeto de Lei n°1.146/97:

'Art. l - Fica instituída a Medalha de Honra ao Mérito de Defesa
dos Direitos Humanos Helena Greco, destinada a distinguir, anualmente,
com o apoio da iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas cujos
trabalhos ou ações merecerem especial destaque nas áreas de promoção
e defesa dos direitos humanos.".

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Durval Ângelo

Justificação: Desnecessário alongarmo-nos na justificativa pela
instituição de Medalha de Honra ao Mérito com o nome de D. Helena
Greco.
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Todos conhecem o trabalho de D. Helena na luta em defesa dos

direitos humanos, contra a violação das mais básicas normas de respeito
ao cidadão e ao ser humano.

Nada mais justo do que contemplar a obra maravilhosa que ela
desenvolveu ao longo de toda uma vida, dando à Medalha de Direitos
Humanos o seu nome, o que só virá abrilhantar a distinção proposta.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 259° REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE MAIO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Maria Olivia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i° PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições:
Propostas de Emenda à Constituição n°s 39 e 40197 - Projetos de Lei n°5
1.223 e 1.224197 - Requerimentos nos 2.155 e 2.156197 - Requerimentos
dos Deputados Gilmar Machado (2), Hely Tarqüínio (2), Carlos Pimenta e
Ronaldo Vasconcellos - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Marcelo Gonçalves e Mauii Torres e da
Comissão de Agropecuária - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Sebastião Helvécio, BUac Pinto, Ivo José, Irani Barbosa, Paulo
Schettino e Gilmar Machado - 22 PARTE (ORDEM DO DIA): 12 Fase:
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem
- Designação de Comissões: Comissão de Representação Destinada a
Acompanhar o II MERCOVALE - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Hely Tarqüinio; encaminhamento à Área de Apoio às
Comissões - Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; deferimento -
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Gilmar Machado; rejeição;
verificação de votação; questão de ordem; inexistência de "quorum" para
votação; anulação da votação; chamada para recomposição do número
regimental; renovação de votação; rejeição - Requerimento do Deputado
Carlos Pimenta; aprovação - Requerimento do Deputado Ronaldo
Vasconcellos; aprovação - Requerimento do Deputado Marcos Helênio;
deferimento; discurso do Deputado Marcos Helênio - Requerimento do
Deputado Ajalmar Silva; deferimento; discurso do Deputado Roberto



Amaral - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 800

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olívia - Adeimo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Amaido
Canarinho - Amaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros
- José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguei Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

I a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

ATA
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- O Deputado Ivo José, 20- Secretário, procede à leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a
Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 39197

Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Constituição do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 0 - Acrescentem-se os seguintes § § 20 e 30 ao ai. 23 da
Constituição do Estado de Minas Gerais, renurnerando-se o atual
parágrafo único.

"Art. 23-....

§ 1°- .....

§ 20 - Os cargos em comissão e de recrutamento amplo,
declarados em lei de livre exoneração, não poderão ser ocupados por
cônjuges, companheiros ou parentes, consangüíneos, afins ou por adoção
em linha reta ou colateral, até o segundo grau:

- dos Desembargadores e dos Juizes de 20 grau, no âmbito do
Poder Judiciário;

II - do Governador, do Vice-Govemador e dos Secretários de
Estado, no âmbito do Poder Executivo;

111 - dos Deputados Estaduais, no âmbito do Poder Legislativo;
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IV - dos Conselheiros, no âmbito do Tribunal de Contas;

V - do Procurador-Geral, no âmbito da Procuradoria-Geral de
Justiça;

VI - dos Presidentes e dos Vice-Presidentes ou dos titulares de
cargos correspondentes, no âmbito das autarquias, das fundações e das
empresas públicas.

§ 30 - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores
públicos concursados ou estabilizados na forma do art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.".

Art. 20 - O disposto nesta emenda â Constituição não se aplica aos
atuais ocupantes de cargos em comissão e de recrutamento amplo.

Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de maio de 1997.

Maria José Haueisen - João Leite - Durval Ângelo - Geraldo
Rezende - Paulo Piau - Antônio Roberto - Adelmo Carneiro Leão -
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Schettino - Marcos Helênio - Jorge
Hannas - lbrahim Jacob - Gilmar Machado - Anivaldo Coelho - Kemil
Kumaira - Geraldo Santanna - Wilson Pires - Wilson Trópia - João Batista
de Oliveira - Ailton Vilela - Ivo José - Alberto Pinto Coelho - Mamo Régis -
Mauri Torres - Antônio Genaro - Leonidio Bouças.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem o
propósito de aperfeiçoar a administração pública estadual, incluindo em
nosso ordenamento jurídico mecanismos moralizadores que impeçam a
contratação indiscriminada de parentes de autoridades estaduais para os
diversos cargos em comissão existentes na estrutura do Estado.

Nossa proposta está de acordo com os princípios constitucionais
federais, sobretudo por consagrar a figura do direito adquirido, retirando os
atuais ocupantes de cargos em comissão do raio de alcance da medida.

É bom ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
de forma favorável sobre a constitucionalidade da matéria, quando julgou
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a Ação Direta de Inconstitucionalidade n o 1.521-4, que atacava dispositivo
semelhante aprovado pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Dessa forma, esperamos que nossa proposta prospere nesta Casa
e represente um passo a mais no aprimoramento da administração pública
estadual.

- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa pelo prazo de três
dias para receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°40/97

Acrescenta alínea ao inciso 1 do art. 106 da Constituição do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 0 - Fica acrescentada ao inciso 1 do art. 106 da Constituição
do Estado a seguinte alínea 7':

"Art 106- .....

- as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios ou entre
estes, inclusive entre as respectivas entidades da administração indireta.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.

Saia das Reuniões, de	de 1997.

Arnaldo Penna - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Paulo
Schettino - Sebastião Navarro Vieira - Roberto Amara[ - José Militão -
Marcos 1-telênio - Rêmolo Aloise - Paulo Piau - Gilmar Machado - Anivaldo
Coelho - Gemido Rezende - José Maria Barros - Ajalrnar Silva - Carlos
Pimenta - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Santanna -
lbrahim Jacob - Ermano Batista - Dilzon Meio - Wandeiley Ávila - Dimas
Rodrigues - Durval Angelo - Raul Lima Neto.



804
Justificação: O § 1 0 do art. 125 da Constituição Federal determina

que a competência dos tribunais estaduais seja definida na Constituição
de cada Estado.

O art. 106 da Carta mineira dispõe sobre a competência do
Tribunal de Justiça, mas, talvez por um lapso do legislador constituinte,
não se encontra relacionada no citado dispositivo a competência para
processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre o Estado
e os municípios ou entre estes.

A Constituição da República atribui ao Supremo Tribunal Federal
a competência para processar e julgar originariamente as causas e os
conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre
uns e outros, inclusive entre as respectivas entidades da administração
indireta.

A nosso ver, a função atribuída ao Supremo Tribunal Federal no
plano da federação só pode ser delegada ao Tribunal de Justiça no âmbito
do Estado.

Esta emenda visa a inserir no texto constitucional dispositivo que
vem suprir a lacuna e, ao mesmo tempo, dissipar quaisquer dúvidas
quanto à competência do Tribunal de Justiça naquela matéria.

- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo de três
dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.223197

Regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, que dispõe
sobre a descentralização do ensino e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - A descentralização do ensino, por cooperação entre o
Estado e os municípios, prevista no art. 197 da Constituição do Estado,
será feita nos termos desta lei, garantido o atendimento prioritário à
escolaridade obrigatória e o repasse de recursos técnicos e financeiros
aos municípios.
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Art. 20 - A descentralização do ensino compreende a transferência

aos municípios de escolas da rede pública do Estado, dando-se prioridade
às de ensino pré-escolar e fundamental.

Art. 30 - A transferência de que trata o artigo anterior depende de
lei municipal autorizativa e será precedida de:

- avaliação da capacidade mínima de atendimento escolar do
município, calculada conforme o disposto na Lei Federal n o 9.424, de
1996, e na Lei n°12.040, de 1995;

II - nomeação dos aprovados no concurso para o cargo de
Professor Nível 1, grau A, do Quadro do Magistério, convocado pelo Edital
n° 16194, de 20110194.

Art. 40 - Na transferência de escola da rede pública estadual ao
município, o Poder Executivo, nos termos do regulamento, poderá:

- fazer a cessão de uso dos bens móveis e imóveis da escola
municipalizada;

II - ceder servidor ocupante de cargo efetivo, integrante do Quadro
Permanente ou do Quadro do Magistério, lotado na escola a ser
municipalizada, sem prejuízo dos direitos e das vantagens do cargo.

§ 1 0 - A cessão de bens e de pessoal fica vinculada à manutenção
e ao desenvolvimento do ensino público na localidade.

§ 20 - Havendo interesse público justificado, o Poder Executivo,
nos termos de lei autorizativa, poderá alienar, em favor do município, por
meio de doação ou permuta, os bens imóveis cedidos.

Alt. 50 - As responsabilidades do Estado e do município, inclusive
as relativas à alocação de recursos orçamentários, serão detalhadas nos
termos de convênio a ser celebrado entre as partes.

Art. 60 - No município que não tenha atingido a capacidade
mínima de atendimento escolar, a expansão da matrícula do ensino médio
na rede estadual fica condicionada à expansão da matrícula dos ensinos
pré-escolar e fundamental na rede municipal.



806
AI. 70 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

120 dias, contado da data de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

AI. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 1997.

Gilmar Machado

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, do Regimento Interno,

PROJETO DE LEI N° 1.224197

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Guimarânia, com sede no Município de
O uima rã n ia

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

AI. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Guimarânia, com sede no
Município de Guimarânia.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1997.

Ajalmar Silva

Justificação: A APAE de Guimarânia, fundada em 1 019194, tem
domo finalidades principais o tratamento, a educação, a habilitação e a
inserção social do excepcional, estimulando o seu trabalho por meio de
exposições, cooperativas e oficinas protegidas.
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Desde a sua fundação, a APAE de Guimarânia tem desenvolvido

suas atividades, de grande alcance social, com rara eficiência, as quais se
coadunam com o direito do excepcional de ter cuidados especiais e
práticas efetivas de promoção de seu desenvolvimento pessoal e social.

Em vista dos relevantes serviços de cunho social que tem
desenvolvido, a
APAE de Guimarânia faz jus à declaração de utilidade pública, razão pela
qual conto com o apoio de meus ilustres pares a esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N° 2.155197, do Deputado José Braga, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que interceda junto ao
Embaixador dos Estados Unidos para que se crie seção especializada na
liberação de vistos de entrada nesse país no consulado desta Capital. (- A
Comissão de Educação.)

N°2.156/97, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando a
transcrição nos anais da Casa de pronunciamento de sua autoria que trata
de esportes amadores. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Gilmar Machado (2), Hely Tarqüínio (2), Carlos Pimenta e
Ronaldo Vasconcellos.

COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Marcelo Gonçalves e Mauri Torres e
da Comissão de Agropecuária.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a nossa presença nesta tribuna, na tarde de hoje, é para
homenagear um grande mineiro. Hoje estaríamos comemorando o
centenário de João Rangel Coelho, se ele estivesse vivo.

Este 2015197 assinala o centenário de nascimento de João Rangel
Coelho, inscrito entre os melhores poetas de Minas deste século e, sem
dúvida, o primeiro entre os satíricos, o que fez dessa arte um instrumento
permanente de divulgação de Minas no resto do País.

Pensador, jornalista, trovador, poeta, critico e declamador, Rangel
nasceu em Juiz de Fora de uma família que deu ao nosso Estado figuras
preeminentes no ensino. Ele próprio foi professor no Colégio Pedro II, no
Rio, pouco depois de ter se formado em Direito.

Em Minas, foi Delegado de Polícia em Pitangui e Carangola, mas
passou a maior parte de sua vida em Juiz de Fora, cidade que o celebra
hoje como um de seus maiores intelectuais.

Suas trovas correram o mundo da língua portuguesa, figurando
entre as mais conhecidas a que fala das ruelas dos cemitérios. Com  sua
inteligência João Coelho nos ensinava:

"Das brancas mas caiadas, / na terra do sono infindo, / as casas
estão fechadas / e todos estão dormindo".

Escreveu quatro livros, dos quais o mais conhecido é "Meu Barro
Municipal", que narra em versos a história de Juiz de Fora, mas foi
sobretudo a sátira que o tomou conhecido. O notável jurista que foi
Francisco Campos chegou a dizer que nesse particular a obra de Rangel
aproximava-se muito das Cartas Chilenas. E Agripino Groeco lamentou,
certa vez, que Rangel tenha insistido em "dar braçadas apenas no
Paraibuna", quando na verdade poderia "navegar no alto mar da literatura
brasileira".

A vida poética e a vida boêmia de Minas viveram momentos de
glória nos 96 anos de vida de Rangel Coelho, que morreu em 1993 em
ltaúna, para onde havia se transferido com sua família. Mas também nas
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reflexões sociológicas e filosóficas ele teve um papel relevante, como
revelam centenas de suas cartas aos amigos, sobretudo a Almir de
Oliveira, Henrique Hargreaves, Wilson Cid e Wilson Beraldo. Pena que
essa outra parte de sua obra não tenha sido publicada no livro que
projetava levar ao prelo, A Eternidade do Efêmero".

Vale o registro como homenagem ao homem talentoso, que
sintetiza como poucos esse espírito perspicaz do mineiro.

Também quero registrar, neste momento, a iniciativa do Prof.
Alberto Libanio Rodrigues, Presidente da Academia de Ciências e Letras
de Conselheiro Lafaiete, que se incorpora a esse movimento de saudação
ao poeta Rangel Coelho e que também faz parte do círculo de amizades
íntimas do poeta, ilustrando a sua passagem com citações importantes.
Talvez, aqui, neste Plenário, pudéssemos lembrar as boas lições de
poesia e literatura e as agradáveis tertúlias ao redor de um vinho branco,
que era o predileto do poeta. Certa feita, numa casa de livros, Rangel
Coelho encontrou ali um livro que havia dedicado ao seu amigo Floriano
Lopes. Rangel Coelho não titubeou, comprou o livro novamente e o
remeteu com a nova dedicatória ao seu amigo, lavrando um texto que fica
na história das Minas Gerais:

"Meu querido Floriano. Um grande abraço. / Nesta carta
apressada, que lhe faço, / venho contar-lhe a história algo bacana, / com
que me diverti nesta semana. / Velho frequentador de livrarias, / encontrei
numa delas, há três dias, 1  meu livro de trovas - jóia rara - / que, quando
veio a lume, eu lho ofertara. / Conhecendo você, logo percebo / que se
meu livro foi parar no sebo, / a culpa não foi sua. Com  certeza, / algum
larápio, cheio de esperteza, lo retirou aí de sua estante / e se desapertou,
passando-o adiante./ Quis o destino que de face a face, / na velha livraria,
eu o encontrasse / em meio de outros livros - coitadinho! - / como um
canário que perdesse o ninho. / Encontrei-o, comprei-o. E, renitente, /
ofereço-lho agora, novamente, / certo de que você, mais precavido, / para
evitar os furtos de um sabido, f o guardará, visando melhor sorte, / num
cofre de aço ou numa caixa-forte, / ou que talvez o ponha no seguro /
contra possíveis roubos no futuro. 1 Conserve-o, caro amigo, sem
desdouro, / como se se tratasse de um tesouro, / pois meu livrinho,
embora obra bisonha, / guarda os sonhos de um velho que ainda sonha, /
de um velho-moço, de um senil-mancebo / que, por ser limpo, tem horror
ao sebo. 1 E aqui afica, depois deste conselho, / seu amigo de sempre,
Rangel Coelho".
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A este poeta das Minas Gerais, a nossa homenagem pelo

centenário de seu nascimento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto.

O Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente e Srs. Deputados, venho
aqui deixar a minha manifestação de solidariedade ao Deputado Simão
Pedro Toledo, que participou da história do Poder Legislativo do Estado de
Minas Gerais.

As páginas da história desta Casa registram uma plêiade de
luminares dos quais um só bastaria para envaidecer uma nação. Escola
de estadistas, trincheira avançada na defesa das liberdades democráticas,
a Assembléia de Minas sempre foi reverenciada de modo especial pela
qualidade de seus quadros parlamentares.

Com justo orgulho, queremos lembrar que a contribuição sul-
mineira para consolidar essa tradição foi maciça e decisiva. Do Sul de
Minas, região que temos a honra de representar neste Parlamento, saíram
para o Legislativo Estadual personalidades que muito ajudaram a
engrandecer a instituição. E a um desses sul-mineiros que queremos
homenagear em nome da comunidade regional, do PFL e em nosso
próprio. Referimo-nos ao nobre colega, amigo e hoje Conselheiro do
Tribunal de Contas Deputado Simão Pedro Toledo.

A vasta experiência política teve início na Câmara Municipal de
Pouso Alegre, que presidiu, ainda no primeiro mandato como Vereador. O
trabalho realizado nessa ocasião, a sensibilidade política, o amor à causa
pública e a invejável cultura foram os predicados que o levaram à
Prefeitura de Pouso Alegre, em 1973. Em 1983, o povo o reconduziu ao
cargo, inaugurando mais um período de progresso para a cidade.

A profunda compreensão dos problemas regionais e o
compromisso com os ideais democráticos fizeram do Deputado Simão
Pedro Toledo um entusiasta da bandeira municipalista, entusiasmo que
ele deixaria evidente nesta Assembléia ao presidir a Comissão de
Assuntos Municipais. Defensor ardoroso do associativismo municipal,
vamos encontrá-lo, em 1983, na Presidência da Associação dos
Municípios do Médio Sapucai, para a qual foi reeleito em 1988.

Dois anos depois, os sul-mineiros o escolheram para representar
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os interesses da região no Legislativo Estadual. Aqui, pela seriedade e
pela coerência das posições, pela retidão de princípios, pela lealdade e
pelas qualidades humanas que lhe ornam o caráter, conquistou logo o
respeito e a admiração de seus pares. A liderança inata fez dele presença
constante nas mais importantes decisões. O feitio conciliador e aberto ao
diálogo bem como o profundo conhecimento jurídico tomaram
imprescindível sua atuação onde quer que houvesse questões polêmicas e
necessidade de articulação política. Dessa forma, além de intensa
participação nas comissões permanentes, integrou mais de duas dezenas
de comissões especiais.

Homem preocupado com as questões sociais e comprometido
com a justiça e o direito, o Deputado Simão Pedro Toledo conciliou as
lides políticas com uma brilhante carreira acadêmica. Professor talentoso,
contribuiu para a formação de gerações de profissionais das atividades
jurídicas. Na Faculdade de Direito do Sul de Minas, mostrou capacidade e
competência tanto em sala de aula como em cargos da alta
administração.

Como apenas mentes privilegiadas sabem fazer, juntou teoria e
prática, advogando com sucesso, normalmente em defesa dos pleitos dos
mais carentes de recursos. Empenhou-se assim na democratização do
acesso à justiça, fazendo da profissão um verdadeiro sacerdócio.

Confessamos que uma das mais gratas alegrias que tivemos até
hoje nesta Casa foi o privilégio de conviver com o Deputado Simão Pedro
Toledo. Observando sua conduta irrepreensível, sua nobreza de espírito,
sua grandeza, aprendemos um pouco mais sobre a exigente tarefa do
representante do povo.

Ao se transferir para o Tribunal de Contas do Estado, onde o
esperam, certamente, importantes missões, o nobre colega deixa-nos o
legado de suas lições inesquecíveis e o testemunho de um legislador
exemplar, cuja passagem por esta Assembléia é, para nós, motivo de
honra e orgulho.

Ao líder, ao companheiro e ao mestre, o nosso muito obrigado.
Aqueles que passarão a usufruir da convivência diária do grande sul-
mineiro, os nossos parabéns. Desejar sucesso ao ex-colega e hoje
Conselheiro do Tribunal de Contas Simão Pedro Toledo é dispensável -
temos a certeza de que ele o terá. Por isso desejamos-lhe felicidades.
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Seus colegas do Tribunal de Contas com certeza já o receberam de
braços abertos. Nós, desta Casa, do Poder Legislativo mineiro, ficaremos
saudosos. O meu abraço fraterno ao companheiro do Sul de Minas Gerais,
que deixa de representar, hoje, o Legislativo Mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, amigos da imprensa, presentes nas galerias, retomarmos a
esta tribuna para comentar sobre a situação vivida pelos trabalhadores
das indústrias de extração vegetal da CENIBRA. Já havíamos feito
denúncias sobre as demissões e as condições de vida dos trabalhadores
da empresa. Naquela oportunidade, informamos que os jornais "Estado de
Minas" e "Hoje em Dia" divulgaram a situação vivida por esses
trabalhadores, que sentiam-se apreensivos diante da privatização da
Companhia Vale do Rio Doce. No nosso entendimento, tudo isso não
passava de urna forma de enxugamento da empresa, a fim de facilitar a
privatização.

Fomos, também, autores do requerimento que solicitava
informações à Embaixada do Japão em Brasília, uma vez que o Governo
japonês é detentor de um percentual significativo de ações da empresa
Celulose Nipo Brasileira - CENIBRA. A partir dessas denúncias
encaminhadas por nós, conforme pedido da Federação dos Trabalhadores
das Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais, assinado por seu
Presidente, José Maria Soares, percebemos que a empresa CENIBRA, ao
invés de assumir uma nova postura, urna forma mais humana de
relacionamento com seus trabalhadores, proporcionando-lhes condições
dignas de trabalho, na semana passada, assumiu mais uma forma de
retaliação, através de uma decisão assinada pelo Gerente de Assessoria
em Relações Trabalhistas e Apoio Gerencial, que cancelava a licença
sindical do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Divinolândia e,
ao mesmo tempo, Presidente da Federação dos Trabalhadores da
Indústria Extrativa.

Durante a visita do embaixador a esta Casa, renovamos as nossas
preocupações diante dessa situação, pois, ao invés do diálogo, da
abertura para encontrar urna solução satisfatória, condizente, como
devem ser as relações trabalhistas, estão acontecendo perseguições,
retaliações, ameaças. Com certeza, essa situação irá se agravar ainda
mais, se não tivermos, nesta Casa, uma postura mais firme. Felizmente,
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encontramos na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais desta
Casa um espaço para o debate.

Convidamos os sindicatos, a Federação e a CENIBRA para
fazerem o debate. Além das demissões que já aconteceram e das que
estão por acontecer, existe também o problema da precária condição da
saúde e da terceirização, que coloca trabalhadores nas empreiteiras. Além
dos minguados salários, a condição de saúde é precária, em virtude da
utilização de produtos químicos, defensivos agrícolas, o que provoca
sérias seqüelas nos trabalhadores das empreiteiras do setor de extração
vegetal.

Esta semana recebemos uma nota de repúdio da Federação, que
reflete todo esse quadro que estamos traçando aqui. Esperamos que o
debate da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais venha
contribuir para o esclarecimento da realidade a que nos referimos. Talvez
a presença dos trabalhadores, ou seja, das pessoas que vivem essas
dificuldades no dia-a-dia, sensibilize mais a empresa, sensibilize mais os
Deputados desta Casa no sentido de cobrar urna postura coerente e mais
firme com relação ao tratamento dispensado a uma grande categoria em
todo o Estado de Minas Gerais. Essa Federação tem em tomo de 300 mil
trabalhadores no Estado, e não podemos, de maneira alguma, concordar
com esse quadro, aceitando-o pacificamente.

O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte)* - Nós, do Vale
do Aço, que convivemos com os trabalhadores da CENIBRA, sobretudo
com aqueles que desenvolvem a atividade extrativa, lamentamos muito o
que vem ocorrendo tanto com os trabalhadores da CENIBRA quanto com
os que trabalham no campo, com reflorestamento da CAF. Assistimos,
com muita tristeza, ao tratamento desleal de todos aqueles trabalhadores
da extrativa, seja da mineração, seja da extração de lenha e madeira,
enfim, da classe trabalhadora do Estado de Minas Gerais e do Brasil. Com
muita tristeza, assistimos ao tratamento legado â classe trabalhadora
neste Pais, uma vez que o Governo Federal e o Governo Estadual põem
todo o foco de sua administração nos interesses dos mais abastados. No
Vale do Aço não é diferente. Assistimos diutumamente á CENIBRA
Florestal maltratando seus trabalhadores. Como se não bastasse o Brasil
já cheio de desemprego. O que resta aos trabalhadores é ir para o campo.
Mas os trabalhadores da extração de lenha são tratados como se tossem
da indústria. Conclamamos os nossos companheiros, fazendo coro ao
Deputado Ivo José, para que, em conjunto, defendamos o dia-a-dia do
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trabalhador. Muito obrigado, Deputado Ivo José.

O Deputado Ivo José* - Eu que agradeço, Deputado Geraldo
Nascimento. Eu gostaria de tomar pública essa nota de repúdio que retrata
a realidade vivida pelos trabalhadores da CENIBRA. Além da dura
realidade do trabalho árduo no plantio de eucalipto e na extração de
madeira para a fábrica de celulose em Belo Oriente, os trabalhadores
vivem outro lado. Sena absolutamente desnecessário que estivéssemos
aqui fazendo essas denúncias.

Assinam essa nota de repúdio vários sindicatos: Sindicato de
Extração de Mármore, Calcários e Pedreiras de Arcos; Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de Belo
Horizonte; de Extração de Ferro e Metais Básicos de Brumadinho; de
Extração de Madeira e Lenha de Capelinha; de Madeira e Lenha de
ltamarandiba e Turmalina; de Ferro e Metais Básicos de Mariana; de
Ferro, Metais Básicos, Madeira e Lenha de Nova Era; de Madeira e Lenha
de Caratinga.

É o seguinte o teor da nota de repúdio: (- Lê:)

"Os Sindicatos abaixo assinados, vêm de público manifestar o seu
repúdio contra a atitude autoritária e discriminatória praticada pela
Diretoria da CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira S.A., que cassou a
licença para desempenho das atividades sindicais do companheiro José
Maria Soares, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Extrativas do Estado de Minas Gerais - FTIEMG - e do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Guanhães e Região, na
tentativa de impedir o engajamento deste valoroso sindicalista na luta pela
manutenção da dignidade dos trabalhadores da CENIBRA.

Temos acompanhado um processo de reestruturação da empresa
que impõe uma enorme redução dos postos de trabalho, com demissões
em massa, além de uma prática condenável de terceirização, através de
empreiteiras que se apresentam para precarizar as condições de trabalho
e reduzir os salários daqueles que prestam serviço diretamente à
CEN 1 BRA.

- É em razão da denúncia sistemática desta situação que o
companheiro José Maria está sendo perseguido.
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Neste momento, nos solidarizamos a ele, repudiando a atitude da
diretoria da empresa e reafirmando o nosso compromisso de lutar pelos
direitos e interesses dos trabalhadores".

O documento assinado pela CENIBRA tem o seguinte teor. (- Lê:)

Encerramento de licença.

Informamos que a CENIBRA Florestal S.A. decidiu suspender a
licença que havia concedido a V. Sa. para o exercício do cargo de
dirigente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de
Guanhães e Região. Nestas condições, vimos convocar-lhe para que
retome, imediatamente, ás suas atividades de Operador de Máquinas II,
na regional de Virginôpolis.

Esclarecemos, na oportunidade, que o eventual não-atendimento
a esta convocação implicará a imediata suspensão do pagamento dos
salários e demais vantagens indiretas."

Estes são os documentos da CENIBRA, da Federação e do
Sindicato. A Federação reage com toda razão, porque esse Presidente
não é o único Diretor que está liberado. Vários Diretores estão liberados
para atividade sindical conforme a legislação federal aceita. A legislação
federal proporciona essa liberação como condição absolutamente legal e
agora, como retaliação, perseguição e repressão, acontecem esses fatos.

Tenho a certeza de que, mesmo persistindo na cassação dessa
licença, os trabalhadores manterão esse dirigente, porque é até importante
para a empresa que ele exerça bem as suas funções de dirigente. Ele
deve exercer a sua legítima representação junto à imprensa e a todos os
órgãos filiados ao Sindicato, porque ele tem um papel de diálogo e de
defensor dos interesses daqueles que ele representa e pelos quais foi
eleito.

Tomo pública a nota da Federação, porque ela ajuda a ilustrar
esse quadro, o qual não queremos que perdure, mas, sim, que se reverta.
(-Lê:)

"A FTIEMG - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Extrativas do Estado de Minas Gerais, por seus diretores infrafirmados,
vem à presença de V. Sa. para solicitar a sua interveniência e de sua
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bancada junto à direção da empresa Celulose Nipo-Brasileira - CENIBRA,
com a maior brevidade possível, para auxiliar-nos na revogação de ato
discriminatório e atentatório à liberdade de organização sindical praticado
contra o presidente desta Federação.

Há muito que esta Federação juntamente com os seus sindicatos
filiados vem denunciando a ocorrência de demissões em massa na
CENIBRA, bem como a ocorrência de irregularidades no cumprimento de
normas trabalhistas por parte da empresa e, principalmente, de suas
empreiteiras, no que conceme às garantias que visam à prevenção de
acidentes e à preservação da saúde dos trabalhadores.

Tais denúncias foram trazidas a esta Casa Legislativa,
encaminhadas ao Embaixador do Japão, visto que o Governo japonês
detém praticamente a metade das ações da empresa, e veiculadas na
imprensa, como meio legítimo das representações dos trabalhadores se
oporem a um processo de reestruturação produtiva que não tem levado
em conta as repercussões sociais e humanas da extinção de postos de
trabalho e da precarização dos direitos trabalhistas impostas pelas ações
dos gestores da CENIBRA. Ocorre que, no último dia 1315197, o
Presidente desta Federação, Sr. José Maria Soares, que é também
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de
Guanhães e Região e empregado da CENIBRA, foi surpreendido com uma
Comunicação da empresa de que sua licença para o desempenho das
atividades sindicais estava sendo cancelada sumária e unilateralmente
pela direção da empresa.

Tal procedimento apresenta-se como clara tentativa de retaliar o
engajamento desse dirigente sindical na luta dos trabalhadores da
CENIBRA, num momento em que as denúncias supracitadas vêm a
público, em total desrespeito às normas constitucionais que regulam a
atividade sindical e garantem a existência de um espaço democrático tão
importante para o exercício da cidadania.

Importante ressaltar o caráter discriminatório de tal conduta, visto
que o referido sindicalista foi o único, entre os diversos dirigentes
liberados pela CENIBRA, a ter cassada a sua liberação para o exercício
de seu mandato sindical.

Com toda certeza os trabalhadores saberão responder a tão
grosseiro ataque dos gestores da CENIBRA ao mais legítimo direito da
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expressão de seus representantes, mas dada a gravidade da situação
entendemos por bem levar ao conhecimento de V. Sa. os fatos aqui
narrados, solicitando a sua intervenção a fim de restabelecer o respeito à
democracia na condução de tão importante empresa. Atenciosamente".

Assinaram os Srs. Sebastião Alves de Oliveira, Diretor do
Departamento Mineral; Nereu Nunes Pereira, Diretor do Departamento
Vegetal; Darcy Guilhermina Martins, Diretora Financeira; e Joaquim Maria
das Graças Lima, Diretor do Departamento Vegetal.

Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esperamos que os
Deputados desta Casa e a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais possam continuar esse debate no dia 3 e exigir do Sr. Luis
Otávio Valadares, o "Ziza", Presidente da CENIBRA, uma postura digna,
uma postura condizente no trato da relação trabalhista com os
trabalhadores da CENIBRA Florestal. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
Bancada do PT na Assembléia Legislativa do Espírito Santo pediu à
Executiva Nacional a saída do Governador Vítor Buaiz do Partido em face
das medidas impopulares que ele vem tomando, incompatíveis com o
programa do PT, tais como privatizações e enxugamento da máquina
pública. Eu vi e vejo nesta e em outras Casas Legislativas, nas quais
cumpri mandato, a cobrança, pelo PT, de uma postura ética de vários
governos, sejam eles do PTB, do PMDB, do PSDB, do PI- ou de outros
partidos. O PT enquanto governo vem deixando a desejar quanto à
democracia proposta, aos métodos de governo, à integridade moral.

Digo isso, Sr. Presidente, não querendo generalizar, mas
especificamente no caso do Transporte Coletivo de Belo Horizonte. A
imprensa vem insistindo em denúncias constantes de cartelização e não
encontra ressonância alguma por parte das Bancadas do PT, seja nesta
Casa ou na Câmara Municipal.

Os Deputados do PSD na semana passada assinaram a
constituição da CPI nesta Casa para apurar possíveis irregularidades no
IPSEMG. Postura clara, coerente de um partido que, embora pequeno,
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não é adesista e busca sua solidez e independência enquanto partido
democrático. Quero cobrar do PT as atitudes que vêm sendo tomadas
pelo Sr. Cartão, que são antidemocráticas, debochadas, incoerentes e
deixam dúvidas quanto à sua integridade moral.

Na semana passada o Sr. Carlão marcou, em Venda Nova, o
Seminário de Transporte e Trânsito, onde desconheceu as autoridades
legalmente constituídas, os representantes dos segmentos comerciais,
industriais e as lideranças de Venda Nova, enfim tratou-se de uma reunião
realizada na calada do dia, numa escola localizada em área de difícil
acesso, sem divulgação na imprensa e sem nenhum convite às
autoridades.

Minha assessoria tomou conhecimento do fato na última hora,
através de um membro da escola, que nos comunicou e forçou a barra
para tomar uma posição na reunião. No momento em que a assessoria me
comunicou e em que eu me dirigia para lá, o Sr. Cartão tratou de dar o
fora da reunião, antes mesmo de terminar os pronunciamentos que teria a
fazer para as pessoas que estavam lá, que eram, em sua maioria,
militantes do PT.

Após um longo bate-boca, minha assessoria conseguiu inscrever-
se, mas não conseguiu participar porque toda a reunião já estava de caso
pensado e acertado pelos que a dirigiram. Quer dizer, o Sr. Cartão não
quer transparência no debate com relação ao transporte e ao trânsito em
Belo Horizonte. Quando ele percebeu a presença de meus assessores,
apressou-se em sair do local. Quero saber em que lugar existe um só
convite elaborado para um simpósio de tamanha importância. Nos
panfletos distribuídos demonstram claramente ignorar o sistema
metropolitano, não buscam o consenso e a discussão com a AMBEL para
encontrar soluções que atendam aos interesses reais da RMBH visando
ao intercâmbio de mão-de-obra que existe e não pode ser ignorado.

A concorrência pública tem que ser metropolitana, com a
participação dos municípios da Grande BH e do Plano Diretor, de forma
que atenda ao sistema de transporte metropolitano e equacione qualidade,
preço e correção das atitudes. Não pode deixar margens a que haja
dúvidas que possam ser transformadas em liminares judiciais, que quase
prejudicaram a privatização da Vale do Rio Doce. E a falta de
transparência que vem acontecendo em Belo Horizonte que está dando
lugar a tantas liminares que estão sendo concedidas em favor do cartel do
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transporte na região metropolitana. E não vimos, por parte do Sr. Carlão,
nenhuma vontade para mudar esse quadro.

Peço a esta Casa a urgência na convocação dos representantes
interessados para a discussão dos requerimentos dos quais fui autor, para
podermos entender melhor as atitudes da BHTrans e a omissão da
AMBEL e do DER-MG. A população em geral precisa ser conscientizada
das ações do poder público e do resultado da auditoria que o Tribunal de
Contas fará na scaixa preta da Câmara de Compensação Tarifária". A
democracia se pratica com atitudes claras, conscientes e, sobretudo, com
a integridade moral que o PT prega e cobra dos governos de outros
partidos também.

Quem parabenizar a imprensa pela independência com que vem
colocando a questão e as denúncias sobre o transporte e se assim não o
fosse o povo de Belo Horizonte e da RMBH já teria "engolido" decisões de
técnicos que parecem não enxergar que o trânsito de Belo Horizonte está
caótico e o transporte, caro e precário. A AMBEL precisa deixar de ser um
órgão meramente autorizador de tarifas, pois as autorizadas no início
deste ano foram exorbitantes, 10% acima do nível inflacionário, ou
melhor, o dobro do índice inflacionário do período. Tudo isso sob a
ameaça do Sr. Cartão e do Dr. BH, senão abandonariam a Câmara de
Compensação.

Deixo um apelo para que os Deputados que são votados na região
metropolitana se manifestem sobre o assunto e participem do processo de
discussão quando for marcado o encontro que vai ser convocado por esta
Assembléia Legislativa. Tenho a certeza de que vai porque para isso nós
formulamos um requerimento.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado
Irani Barbosa, só gostaríamos de comunicar que a reunião já foi marcada.
Será quarta-feira, na Comissão de Administração Pública.

O Deputado lrani Barbosa * - Com todos os convidados?

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Exatamente, com
todos os convidados. Vamos ter a oportunidade de fazer esse debate. E
pode ter certeza: se a comissão da Assembléia comprovar essas questões
que V. Exa. está colocando, não só no Espírito Santo, mas aqui também,
vamos solicitar o mesmo tratamento e acompanhamento. Vamos ouvir
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todas as pessoas que possam falar e vamos debater o assunto, tanto é
que votamos favoravelmente, na comissão, ao requerimento que V. Exa.
apresentou. Do mesmo modo que, no Espírito Santo, o companheiro Vítor
Buaiz está tendo toda a oportunidade, dada pela direção nacional, de se
adequar ao programa do Partido e de fazer a sua defesa. A partir daí,
evidentemente, depois de uma ampla defesa, o tratamento é diferente.
Todos podem se colocar. Dentro do PT damos às pessoas todos os
direitos que elas têm, diferentemente, por exemplo, do que fez o PFL, que
expulsou duas pessoas sem a menor oportunidade de defesa. Isso não
fazemos. Queremos que todos possam discutir, colocar as suas diferenças
e, então, comprovar se realmente houve irregularidade. Se houve, pode
ter a certeza de que nós seremos os primeiros a cobrar uma punição.
Obrigado.

O Deputado Irani Barbosa * - Por esse motivo fizemos o apelo
da tribuna, nobre Deputado, para que eu possa ter também o apoio do PT
nesta Casa, para que façamos o que vai acontecer em Belo Horizonte. A
concorrência tem de ocorrer dentro da maior transparência, tem de haver
concorrência de preço, e o povo tem de pagar menos por aquilo que
recebe. Já que recebe um transporte precário e ruim, tem de pagar o
quanto vale e não o preço que ele está pagando, hoje, por um transporte
imprestável, que sacrifica toda a população.

O Deputado Bilac Pinto (Em aparte) - Eu gostaria, apenas, de
fazer um esclarecimento a respeito das afirmações do Deputado Gilmar
Machado, com relação aos Deputados do PFL que não tiveram direito a
defesa. Quero esclarecer a esta Casa que ambos os Deputados são réus
confessos. Só isso. Muito obrigado.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Irani
Barbosa, o tema que V. Exa. aborda parece um tema simples, mas, para
quem já foi Vereador em Belo Horizonte, para quem participou de uma
CPI do transporte coletivo em Belo Horizonte, assunto dos mais sérios,
dos mais graves e dos mais importantes é o de que estamos tratando no
momento. Todos sabemos que se Belo Horizonte tiver uma licitação
transparente, clara, o que é muito difícil de acontecer, vamos ter um
transporte tremendamente melhorado. Sabemos que Belo Horizonte tem
uma das passagens de transporte coletivo das mais caras do Brasil; os
ônibus são apertados, o lucro é, como V. Exa. já disse, nababesco, O
Tribunal de Contas publicou, na época em que éramos Vereador, que o
SETRÀANSP teve um lucro liquido, só com o vale-transporte, de cerca de
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U$12.000.000,00, 12 milhões e não sei quantos mil dólares. Os tentáculos
do SETRANSP são tão grandes que, infelizmente - mas cremos que pode
ter mudado! -, grande parte dos Vereadores da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, na época, estavam mancomunados com o órgão. Mas cremos
na renovação da mente, cremos numa mudança de atitude do homem e
cremos que em Belo Horizonte a matéria pode ser regulamentada, mesmo
agora. Pode ter a cidade um transporte coletivo sério, sobretudo ao ver
homens como V. Exa., que se levantam, com ousadia, para combater
esse vil monopólio do transporte coletivo, que existe em de Belo
Horizonte.

O Deputado Irani Barbosa* - Conto com a participação de V.
Exa. também, que é votado em Belo Horizonte, principalmente porque
acho que todos os Deputados votados em Belo Horizonte têm um
compromisso maior com a integração da região metropolitana.

O que estamos vendo é uma concorrência feita às escuras, com o
intuito de dar lugar à manipulação pelos empresários, para que isso
continue se arrastando por 10, 20 ou 30 anos, da mesma forma que
votaram uma lei na Câmara Municipal prorrogando as concessões por 20
anos.

O Deputado Dinis Pinheiro (Em aparte)* - É notório que a
democracia se constrói baseada no diálogo, no entendimento, no respeito,
na conversa e na consideração aos diversos segmentos da sociedade.
Conforme V. Exa. acabou de relatar, é lamentável que o Sr. Carlâo não
tenha se norteado por esse caminho, desfazendo e desmerecendo as
lideranças de Venda Nova, os diversos segmentos, as lideranças de Belo
Horizonte, enfim, todo o setor metropolitano.

É sabido que estamos tratando, agora, de um assunto dos mais
importantes, relevantes, polêmicos e complexos do dia-a-dia. E é
imperiosa a participação de todos.

Venho aqui referendar as palavras de V. Exa. para que nas
próximas reuniões possamos ter, efetivamente, a participação não
somente do Sr. Carlâo e de meia dúzia de companheiros, mas a
participação • de todos os companheiros Deputados da Assembléia
Legislativa, do DER-MG, dos Vereadores e também do PLAMBEL, que é o
órgão competente para discutir e determinar diretrizes pertinentes ao
transporte de Belo Horizonte e da Grande BH.
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Deixo registradas as minhas palavras de repulsa ao

posicionamento do Sr. Cartão, que, pelo visto, não está tendo muita
credibilidade para levar adiante esse processo de licitação, hajam vista as
inúmeras denúncias que acabamos de testemunhar. Precisamos de uma
licitação clara, límpida, transparente, que possa levar ao nosso povo e à
nossa comunidade um transporte melhor e mais eficiente. Muito obrigado.

O Deputado Álvaro Antônio (Em aparte) - Deputado Irani
Barbosa, mais uma vez fica evidenciado que o nosso Estado apresenta
um transporte sem comando. Tenho debatido nesta Casa a necessidade
não só da criação de uma comissão permanente de transportes, aqui na
Assembléia Legislativa, como também a criação da secretaria de Estado
dos transportes em Minas Gerais. Continua o nosso transporte como um
povo sem cérebro. Não há um órgão capaz de centralizar ações efetivas e
objetivas para o transporte, trânsito e tráfego em nosso Estado. Minas
Gerais, mais uma vez, está perdendo terreno com relação a um programa
do Governo Federal que irá procurar compor o transporte ferroviário,
rodoviário, hidroviário a até mesmo aeroviário. Minas continua debatendo,
sem um órgão de comando.

Está de parabéns V. Exa. por levantar esse problema, e isso é o
resultado, nobre Deputado, da falta dessa coesão em defesa do transporte
em Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Schettino.

O Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, representantes da imprensa, senhores presentes nas
galerias, assumo esta tribuna para denunciar mais uma demonstração de
força e de irracionalidade de um titular do Poder Executivo contra os
legítimos representantes do povo que constituem o Poder Legislativo.

Parece que isso está se tomando moda.

Esta minha denúncia refere-se a um injustificável ato de força
cometido pelo Prefeito de Capelinha contra a edilidade do município.

No orçamento previsto para o corrente ano foram consignados
cerca de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para o provimento das
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despesas da Câmara com a remuneração dos Vereadores, dos
funcionários, com despesas com serviços, taxas de água e telefonia,
limpeza e conservação, material de consumo e outros itens indispensáveis
ao regular funcionamento da Casa.

É desnecessário dizer que é dever constitucional do Poder
Executivo proceder ao repasse dos recursos financeiros ao Legislativo.

No entanto, o Prefeito de Capelinha, pretendendo, certamente,
submeter os Vereadores ao seu jugo, para impor-lhes dependência
administrativa e, via de conseqüência, dependência política, concentra em
suas mãos os recursos como forma de poder, negando-lhes a atender a
Câmara nos estritos limites estabelecidos na programação orçamentária.

É importante frisar que, em razão das dificuldades de
entendimento havidas entre o Prefeito, Sr. Gélson Cordeiro de Oliveira, e
a Câmara daquele município, tomadas evidentes desde a sua posse em?
de janeiro, foi celebrado um acordo entre os dois Poderes - o Legislativo,
representado pela ilustre Vereadora Era. Flávia Femandes de Jesus
Azevedo, perante o juízo daquela Comarca-, ficando assentado que o
Executivo repassaria parcelas mensais do que lhes é devido, conforme
solicitação da Câmara, mas, já agora, no 40 mês do ano, o Prefeito
descumpre o compromisso firmado, depositando em juízo importância
inferior à requisitada, tomando praticamente inviável o funcionamento
normal da Câmara.

Diante desse quadro lamentável, outra alternativa não restou à
Presidente do Legislativo, digna Vereadora Flávia Femandes de Jesus
Azevedo, a não ser a suspensão dos trabalhos legislativos da Câmara
Municipal de Capelinha, através de ato lavrado nos seguintes termos:

"Portaria n° 008197

Dispõe sobre suspensão dos trabalhos legislativos da Câmara
Municipal de Capelinha e dá outras providências.

A Presidente da Câmara Municipal de Capelinha, Estado de Minas
Gerais, Vereadora Flávia Femandes de Jesus Azevedo, no uso de suas
atribuições legais, considerando que o Prefeito Municipal de Capelinha,
Sr, Gélson Cordeiro de Oliveira, nega-se a repassar à Câmara Municipal,
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os valores requisitados correspondentes às despesas com a remuneração
e o pagamento de reuniões extraordinárias dos Vereadores, com a
despesa com funcionários, serviços, taxas de água, energia elétrica,
telefone, material de consumo e limpeza e outros meios de que se serve a
Câmara Municipal para consecução de seus fins; considerando que é
responsabilidade e dever constitucional do Poder Executivo proceder ao
repasse dos recursos financeiros para o Legislativo Municipal;
considerando que o atual Prefeito Municipal demonstra, com atitudes
pouco equilibradas, a concentração de poder e recursos, objetivando
impor ao Legislativo comportamento de dependência ao Executivo;
considerando que a Câmara Municipal, no caso específico, está
plenamente consciente de suas responsabilidades e prerrogativas Legais,
sem se olvidar dos princípios de observância do interesse público;
considerando que a Constituição Federal reconhece e assegura ao Poder
Legislativo autonomia financeira, de modo a garantir-lhe independência no
desempenho de suas funções; considerando a intransigência do Prefeito
Municipal em repassar os recursos requisitados por esta Casa Legislativa
e, com tal procedimento, deixando evidenciada a impossibilidade de
cooperação e harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo;
considerando que o Prefeito Municipal elegeu o procedimento judicial para
efetuar tão-somente parte do numerário requisitado, comprometendo a
estruturação organizacional, bem como a de seu quadro de pessoal e
outras despesas necessárias e essenciais ao seu funcionamento;
considerando, ainda, a denegação de medida liminar pleiteada no
mandado de segurança impetrado pela Câmara Municipal contra o ato
omissivo do Chefe do Executivo Municipal, cujos autos n° 4.515197
tramitam pelo Juízo desta Comarca dificultando ainda mais o desempenho
das atividades legislativas, resolve:

Art. ? - Suspender por tempo indeterminado toda e qualquer
atividade legislativa e adiar os pagamentos acima mencionados até que a
questão seja resolvida.

Art. 20 - Para conhecimento público e para os efeitos legais, dar-
se-á publicidade desta portaria por meio do órgão oficial do Estado e
outros meios de comunicação regionais e locais.

Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Capelinha, 20 de maio de 1997.
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Flávia Femandes de Jesus Azevedo, Presidente.

Registre-se, publique-se e cumpra-se".

Denunciando esses fatos lastimáveis desta tribuna, estou imbuído
do desejo de que se encontre uma solução sensata para a situação criada
pela intransigência do Prefeito local, com a mobilização da população de
Capelinha e a intervenção soberana e serena do Poder Judiciário,
objetivando não acarretar mais prejuízos aos seus munícipes, que não
podem, nem merecem ter a sua Casa Legislativa, à qual incumbe
representá-los em toda a sua plenitude, de portas fechadas, dissociada de
seus anseios e de seus interesses.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputadas, presentes nas galerias, imprensa, ocupamos a tribuna nesta
tarde para abordar três assuntos. Em primeiro lugar, gostaríamos de
registrar a presença neste Plenário do Vereador pelo PT em Belo
Horizonte Betinho Duarte, que lançou, juntamente com um grupo de
pessoas, o movimento Multiplique sua Solidariedade junto ao movimento
80$ - Hospital das Clínicas. Gostaria de registrar também a presença,
nesse movimento, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que, desde o
primeiro momento da crise no Hospital das Clínicas, tem se colocado à
frente. O movimento SOS - Hospital das Clinicas e a idéia lançada pelo
Vereador Betinho Duarte e por um grupo de pessoas são fundamentais.
Cada parlamentar estará recebendo, neste momento, uma camiseta do
movimento. Queremos apresentar e debater aqui a questão do espírito de
solidariedade num momento em que o Governo Federal, infelizmente,
pega os recursos da CPMF, que deveriam estar concentrados na saúde, e
emprega-os no pagamento de dívidas e em outras situações que não as
referentes à questão da saúde, para a qual foi criado o imposto.
Entendemos que não podemos mais continuar passivos, quietos, enquanto
um grande hospital como o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte
agoniza. Queremos aqui também ressaltar a campanha iniciada por esta
Casa, na presença do Deputado Romeu Queiroz, com a qual os
funcionários e todas as pessoas podem contribuir. Na entrada dos prédios
da Assembléia há uma sacolinha, onde cada um pode colocar sua
contribuição. Aqueles que receberem a sua camiseta, a camiseta do
movimento Ajude o Hospital das Clínicas - Solidariedade é a Dose Certa,
depois, por favor, deixem sua contribuição para auxiliar nessa campanha,
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que entendemos ser fundamental. Muitas pessoas podem pensar que isso
é uma obrigação do Governo Federal. Concordamos, e vamos continuar
cobrando do Governo os recursos a que o hospital tem direito.

Realmente, há uma necessidade neste momento de crise
profunda porque passa o Hospital, que atende principalmente â população
mais carente do nosso Estado e da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Essas pessoas precisam dessa contribuição. E um gesto de
solidariedade. Esperamos que as pessoas, de fato, se integrem nesse
processo.

Queremos ressaltar o trabalho importante que o Vereador Betinho
Duarte vem desenvolvendo em Belo Horizonte, de ações de solidariedade,
como ocorreu na campanha contra a fome e, agora, nessa campanha pelo
Hospital das Clínicas. Queremos parabenizá-lo também pelo lançamento
do seu livro Honrai a Quem Tem Honra", no final de semana. As pessoas
que tiverem interesse podem nos procurar depois, pois temos condições
de repassar o livro do Vereador Betinho Duarte. Queremos parabenizar o
nobre Vereador e dizer que a Assembléia Legislativa estará solidária
nessa grande campanha para que, de fato, a população de Belo Horizonte
possa mais uma vez se manifestar, como na questão do Grande Teatro.

O Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - Acho que não basta só
a campanha. Deve-se ajudar efetivamente. A Prefeitura de Belo
Horizonte, no Governo passado, do Patrus, permitiu que R$40.000.000,00
ficassem sem utilização, nobre Deputado, por incompetência. O dinheiro
da saúde, à época em que o partido de V. Exa. foi governo em Belo
Horizonte, ficou preso no Banco Econômico. Eu gostaria que V. Exa. nos
ajudasse realmente, já que V. Exa. participa do Governo de Belo
Horizonte, para que, efetivamente, o dinheiro do SUS - que vem hoje, na
administração semiplena, para o município - seja repassado também ao
Hospital das Clínicas, porque o dinheiro da saúde não é para fazer
política. E para atender à população.

Quero dizer a V. Exa. que estou muito à vontade para falar isso
porque farei a mesma queixa sobre o Secretário Rafael Guerra com o
Governador. E falei desta tribuna, porque o Secretário Rafael Guerra, em
detrimento do Hospital das Clinicas, desvia recursos para favorecer a sua
faculdade, que é a Ciências Médicas, em detrimento do interesse da
coletividade.
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Cobro de V. Exa. o apoio nesse sentido. Não basta a campanha
publicitária. E preciso ações efetivas quando se está no governo e quando
se tem poder no governo. E realmente V. Exa. tem poder no Governo,
principalmente do Doutor BH, que não entende coisa nenhuma de saúde,
porque, se entendesse, não estaria deixando a população de Belo
Horizonte na situação em que se encontra, deixando o Hospital das
Clínicas à beira da falência e do fechamento, única e exclusivamente por
divergências políticas com a administração do Hospital. Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Queremos dizer que vamos
cobrar isso da administração municipal, mas os hospitais municipais não
estão tendo problema. Esse hospital é do Governo Federal. Queremos
deixar isso claro para o Deputado...

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Só para complementar. Nobre
Deputado, o senhor então não tem lido os jornais em Belo Horizonte e não
sabe que o Hospital Odilon Behrens é o maior caos. Pelo amor de Deus! E
só tem um. A Prefeitura de Belo Horizonte conseguiria fazer mais. O PT
administra Betim e há 10 anos está para fazer um hospital e não
consegue. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Quero dizer que o Hospital de
Betim hoje é um dos grandes hospitais e atende a uma grande população.
E um modelo, um exemplo. Com relação a outros, aqui, na administração
municipal, nós temos cobrado. E naquilo que for da responsabilidade do
município, ele terá que se responsabilizar, assim como o Governo do
Estado e o Governo Federal. O Hospital das Clínicas é federal, e
esperamos que o Governo Federal cumpra com o seu dever e participe
ativamente. A campanha de solidariedade é mais uma forma de atuar.

O Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Deputado Gilmar
Machado, queremos nos solidarizar com o pronunciamento de V. Exa.
Estamos a cavaleiro para tomar esta atitude porque, logo no início da
crise, fizemos um pronunciamento desta tribuna conclamando o Governo
Federal - sabemos que a competência é do Governo Federal - o Governo
Estadual, o Municipal e a sociedade. Todos devemos nos incorporar e
ajudar nessa campanha - da qual o nosso amigo, Vereador Betinho
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Duarte, veio trazer as camisas aqui na Assembléia -, porque é uma
campanha nobre. Eu já falava isso, citei o exemplo em que a sociedade
mineira se mobilizou para reconstruir o Palácio das Artes. Então, vamos
também nos mobilizar em prol do Hospital das Clínicas. Não que o Palácio
das Artes não tenha importância, mas o Hospital das Clínicas é uma coisa
importantíssima na vida de Minas Gerais, atende às pessoas humildes,
pobres e forma os médicos. Estamos de inteiro acordo com V. Exa. e, em
tudo que depender de nossa posição, estaremos de pleno acordo para
colaborar com essa campanha. Parabéns.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Quero, também, dizer
da importância do pronunciamento de V.Exa., da importância do
envolvimento dos órgãos, sejam eles municipais, estaduais, do Executivo
ou do Lesgilativo. Mas, também, quero fazer uma pequena correção, se V.
Exa. me permite: a Assembléia Legislativa, desde o ano passado, tem se
empenhado em acompanhar, passo a passo, o que está acontecendo no
Hospital das Clínicas e, também, nos principais hospitais dos grandes
centros do Estado de Minas Gerais. Na semana passada, a Presidência
esteve presente numa reunião extremamente importante, com a diretoria
do Hospital das Clínicas. A Assembléia empenhou-se, na pessoa do nosso
Presidente, Deputado Romeu Queiroz, em intermediar esse momento
difícil com os órgãos do Estado. Tanto é que o Governo já tem liberado
algumas parcelas, num acordo feito com o Hospital das Clínicas, que
também não é da nossa competência, e iniciou, efetivamente, um
movimento de sensibilização. A quantia não importa, o importante é que o
Poder Legislativo deu esse primeiro passo, mostrando a necessidade de a
sociedade civil ser também responsável e de se investir dessa
responsabilidade, diante da crise do maior hospital de Minas Gerais. O
Hospital das Clínicas não é um hospital geral, mas um hospital com
procedimentos caríssimos e complexos. A Assembléia está ciente dessa
responsabilidade, tanto a Comissão de Saúde quanto o nosso Presidente,
Deputado Romeu Queiroz. Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Agradeço e faço questão de
ressaltar o trabalho que a Assembléia vem fazendo e a campanha que
lançou. Peço aos Deputados que, ao deixarem sua contribuição por essa
camiseta, deixem-na nos postos que a Assembléia montou nas duas
entradas. Quero enfatizar a importância dessa campanha, parabenizando
a Mesa, o Deputado Romeu Queiroz, todos os Deputados e a Comissão
de Saúde da Assembléia, que têm acompanhado de perto essa situação.
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Queremos abordar dois assuntos. Em primeiro lugar, queríamos
dizer que o Secretário da Fazenda, ex-Presidente do CREDIREAL, tenta
dizer que a responsabilidade pela crise e pelo rombo no CREDIREAL é da
Bancada do PT. Realmente, o Secretário não tinha outra piada para contar
e resolveu tentar partir para essa questão. Queremos dizer que não
adianta o Secretário tentar tampar o sol com a peneira, pois há um rombo,
e ele está pegando mais R$1.100.000.000,00 para colocar no
CREDIREAL e R$200.000.000,00 para a AMV, que não foi criada pelo PT
e, sim, durante o regime militar. Posteriormente, os ex-Presidentes não
criaram um fundo para acompanhar as aposentadorias móveis vitalícias,
que cresceram, e agora o Governo está tendo que resolver o problema e
quer nos responsabilizar por isso.

Em segundo lugar, as moedas podres que estão no CREDIREAL
serão repassadas ao BDMG, no valor de mais de R$300.000.000,00. Isso
não é responsabilidade nossa. Estamos cobrando os empréstimos que
foram feitos dentro do CREDIREAL e esperamos que venha aqui o
Presidente do CREDIREAL falar sobre os empréstimos duvidosos que
foram feitos, os quais as pessoas não pagaram. Qual o valor desses
empréstimos? Quem fez esses empréstimos? O que o Secretário está
tentando fazer é desviar a atenção dessa questão essencial, que são os
empréstimos duvidosos, feitos durante sua gestão, na época das eleições.
E isso que queremos saber, mas isso o Secretário não quer enfrentar.

Vamos cobrar da Comissão de Fiscalização Financeira que
responda ao povo de Minas, dizendo onde se encontra esse dinheiro,
quem foram as pessoas que lançaram mão desse empréstimo e por que
eles foram feitos, principalmente em véspera de eleição; qual foi esse
valor e por que o CREDIREAL se encontra nessa situação, também
durante a gestão do Secretário da Fazenda, João Heraldo. Queremos e
vamos fazer esse debate.

Em segundo lugar, queremos dizer, pedindo desculpas ao
parlamentar, que não se encontra presente, que o Deputado Ivair
Nogueira fez uma colocação, ontem, muito séria. Ele colocou os
Deputados do Estado de Minas Gerais sob suspeição ao dizer que o
Governador Eduardo Azeredo fez um acordo com os Deputados de
passar-lhes dinheiro da venda da CEMIG, a fim de que votem. E uma
acusação muito séria, e, tenho certeza, isso não ocorreu em Minas. Minas
não pode ser um novo Acre. Achamos que as coisas vergonhosas que lá
ocorreram e que estão sendo apuradas no Congresso Nacional não podem
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ser transferidas para Minas Gerais. Espero que o Deputado Ivair Nogueira
explique melhor a sua declaração, porque, da forma como a apresentou,
está dizendo que o Governador Eduardo Azeredo está comprando os
Deputados, com o dinheiro da venda das ações da CEMIG, o que é muito
grave. Nós não podemos aceitar essa acusação passivamente. A Mesa da
Assembléia não pode assistir a isso passivamente. Precisamos investigar
essa questão porque, caso contrário, vamos ser conhecidos como o
segundo Acre do País, o que não pode ocorrer com a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, tomei conhecimento, também, da colocação feita pelo
Deputado Ivair Nogueira. Tive o cuidado e a preocupação de checar suas
colocações, porque são extremamente graves, Sr. Presidente, O que o
Deputado está dizendo é, realmente, sério. Tive a preocupação e o
cuidado de checar com um Deputado do meu partido, que se encontrava
em reunião com o Governador e que confirmou as colocações sérias e
graves que foram feitas pelo Deputado Ivair Nogueira.

Sr. Presidente, para encerrar, para que não pairem dúvidas sobre
a Assembléia Legislativa, gostaria de dizer que existe um requerimento do
Deputado Gilmar Machado, o qual se encontra, desde a semana passada,
de posse da Mesa da Assembléia, que poderia ser colocado em votação.
Trata-se de um requerimento solicitando regime de urgência para o meu
projeto, que tenta revogar a autorização para a venda das ações da
CEMIG. Acho que as subvenções deveriam ser vistas como conquista do
Poder Legislativo, uma vez que, com elas, estamos conseguindo fazer o
que o Governo não está conseguindo fazer no interior. Mas parece que o
Governo não está entendendo assim. O Governo quer colocar o assunto
como moeda de troca. Não podemos permitir que as subvenções, uma
conquista deste Poder, de há muitos anos, sejam vistas corno moeda de
troca pelo atual Governador.

O Deputado Gilmar Machado - Agradeço o seu aparte, nobre
Deputado, e, encerrando meu pronunciamento, gostaria de dizer que o
Deputado Ivair Nogueira deverá se explicar, e a Assembléia não pode
deixar que isso passe em branco. Precisamos esclarecer essa questão
porque, caso contrário, seremos chamados de segundo Acre do País.
Muito obrigado.

0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência
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informa ao ilustre Deputado Anderson Adauto que o seu requerimento está
para ser votado, nesta tarde, e solicita a sua ajuda, com a presença do
PMDB em Plenário, para que haja "quorum" e a votação se realize.

* - Sem revisão do orador.

V PARTE (ORDEM DO DIA)

ja Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à? Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência vai sugerir ao Plenário desta Assembléia uma
proposta de emenda à Constituição que vise à redução, em 30 dias, do
período de recesso dos parlamentares, cujo teor é o seguinte: (- Lê:)

"Art. V - O ml. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar com
as seguintes alterações:

'Art. 53 - A Assembléia Legislativa se reunirá, em sessão
ordinária, na Capital do Estado, independentemente de convocação, de
primeiro de fevereiro a trinta de junho e de primeiro de agosto a trinta e
um de dezembro de cada ano.

§ 1 1 - As reuniões previstas para o inicio e o reinicio de sessões
legislativas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando
recaírem em sábado, domingo ou feriado, salvo aquela do início da
legislatura.
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§ 20 - No início da legislatura, a Assembléia Legislativa realizará

reunião, em primeiro de fevereiro, com a finalidade de:

- proceder à abertura da legislatura e da sessão legislativa;

II - dar posse aos Deputados diplomados.

§ 30 - A partir do primeiro dia útil seguinte à instalação da
legislatura, a Assembléia Legislativa procederá à eleição da Mesa para
mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na
eleição subseqüente.

§ 40 - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a
aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem encerrada
sem que esteja aprovado o projeto da Lei do Orçamento Anual.'.

Art. 20 - Os atuais § 40, 50, 60 e 70 do art. 53 da Constituição do
Estado passam a ser renumerados, respectivamente, como § 5 0, 60, 70 e
8°.

Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.".

A Presidência, para fazer cumprir o que é previsto no inciso 1 do
art. 208 do Regimento Interno, solicita ao Deputado Ronaldo
Vasconcellos, autor de proposta semelhante em 1995, que, se de acordo,
colha o apanhamento necessário dos Deputados para que essa proposição
seja apresentada.

Questão de Ordem

O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, não estou
entendendo se se trata de um requerimento ou de um projeto, pois estava
um pouco desatento.

O Sr. Presidente - A Presidência está sugerindo ao Plenário uma
proposta de emenda à Constituição. E evidente que, para cumprir o art.
208 do Regimento Interno, há necessidade do apoiamento dos Deputados.
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Aliás, como o ex-Presidente não pode ser autor dessa proposta, o
Deputado Ronaldo Vasconcellos dispõe-se a fazê-lo.

O Deputado José Bonifácio - Quer dizer que é uma proposta de
proposta?

O Sr. Presidente - Exatamente.

Designação de Comissões

A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o disposto no
inciso XXI do art. 83, dc o art. 116, do Regimento Interno, designa os
Deputados Carlos Pimenta, Cleuber Carneiro, Dimas Rodrigues, Gil
Pereira e Roberto Amaral para comporem comissão de representação
destinada a acompanhar o II MERCOVALE, a realizar-se em Montes
Claros, no período de 27 a 31 do corrente mês, constituída a requerimento
do Deputado Dirnas Rodrigues.

Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Sebastião
Navarro Vieira - falecimento de Vinícius Rebelo Silveira, em Pouso
Alegre; Marcelo Gonçalves - falecimento de Amélia Maria Angélica, nesta
Capital (Ciente. Oficie-se.); e Mauri Torres - indicação da Deputada Elbe
Brandão corno Vice-Líder do Bloco da Maioria (Ciente. Cópias às
Lideranças. A Área de Apoio às Comissões.); e pela Comissão de
Agropecuária - indicação da Deputada Elbe Brandão para compor a
comissão de representação destinada a acompanhar o II MERCOVALE, a
realizar-se em Montes Claros, no período de 27 a 31 do corrente mês
(Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. À Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarqüinio,
solicitando, com fulcro no art. 141 do Regimento Interno, seja incluído em
ordem do dia em Plenário o Projeto de Lei n° 1.092197, que cria o Dia
Estadual de Prevenção às Drogas. Ciente. A Área de Apoio às Comissões.
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Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita, com

fulcro no art. 141 do Regimento Interno, seja incluído em ordem do dia,
em Plenário, o Projeto de Lei n o 991196, que dispõe sobre a valorização da
língua portuguesa no Estado. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o art. 141, do Regimento
Interno.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado, solicitando a
anexação do Projeto de Lei n° 1.151197, do Deputado Carlos Pimenta, ao
Projeto de Lei n° 2.147194, do Governador do Estado, que contém o
Código Sanitário do Estado de Minas Gerais. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o -
parágrafo único do art. 179, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado,
solicitando que o Projeto de Lei n° 1.190197, que dispõe sobre a revogação
da Lei n° 11.966, de 1 0111195, tramite em regime de urgência. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Anderson Adauto - Peço verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência solicita
aos Deputados que ocupem seus lugares e, àqueles que não registraram
sua presença no painel eletrônico, solicita que o façam agora.

Questão de Ordem

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, não compreendi
a colocação de V. Exa. A verificação de votação será baseada no número
de Deputados que digitarem suas respectivas senhas? Ou vai valer a
votação que ocorreu neste momento, em que solicitei a verificação de
votação?

O Sr. Presidente - São duas coisas distintas. A Presidência
anunciou o resultado da votação, e o requerimento foi rejeitado. Ao
mesmo tempo, está concedendo a V. Exa., de acordo com o Regimento
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Interno, a verificação de votação. Se, na verificação de votação, o número
for insuficiente ou se os números estiverem errados, fica sem efeito a
votação.

O Deputado Anderson Adauto - Está ótimo.

O Sr. Presidente - Antes de iniciar o processo de verificação de
votação, a Presidência vai esclarecer ao Plenário sobre os procedimentos
a serem adotados. Primeiro: os Deputados deverão tomar os seus lugares;
segundo: ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 15
segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, em
seguida, registrar o voto "sim", ou "não" ou "branco", observando no visor
do próprio posto de votação se o voto foi computado. A Presidência
esclarece, ainda, que cada posto registra somente um voto. A Presidência
vai iniciar o processo de verificação.

- Procede-se à verificação eletrônica de votação.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não" 19
Deputados, perfazendo um total de 21, 22 com o Presidente, e mais 11
Deputados em comissões, perfazendo um total de 33; número insuficiente
para votação. Fica, portanto, sem efeito a votação. Nos termos do § 6 0 do
art. 256 do Regimento Interno, a Presidência solicita à Sra. Secretária que
proceda à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Há
16 Deputados nas comissões, perfazendo um total de 43. Há, portanto,
"quorum" para a continuidade dos trabalhos.

A Presidência vai renovara votação do requerimento do Deputado
Gilmar Machado, que solicita que o Projeto de Lei n° 1.190/97 tramite em
regime de urgência. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-
se o requerimento.

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando, em
caráter excepcional, a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei
n° 1.164197. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que, na forma

do art. 254, inciso II, do Regimento Interno, solicita que o Projeto de Lei
no 1.222197 tramite em regime de urgência. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem â Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio, Líder do
PT, que solicita a palavra, conforme o disposto no art. 71 do Regimento
Interno, a fim de ocupar a tribuna para tratar de assuntos relevantes e
urgentes. A Presidência defere o requerimento e fixa o prazo de 10
minutos para o Deputado Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, público presente, vou tentar ser objetivo com relação à
tala do nosso colega Gilmar Machado, a respeito do CREDIREAL.

Foi veiculada matéria segundo a qual é responsabilidade do PT a
Aposentadoria Móvel Vitalícia; na verdade, o que houve foi um Acordo de
Lideranças, do qual o Deputado Romeu Queiroz foi relator, para resolver
um problema que os trabalhadores daquele Banco vivem desde 1964. O
Secretário da Fazenda garantiu-nos, hoje, pela manhã, que não fez
afirmação nenhuma para a imprensa dizendo que a responsabilidade era
do PT; pelo contrário, ele entende que foi urna emenda pertinente e que
vai resolver um problema antigo.

Portanto, a questão do CREDIREAL será debatida posteriormente
na Comissão de Fiscalização Financeira, e já há um requerimento
chamando o Presidente Afonso Bicalho e o Sindicato dos Bancários para
discutirmos mais uma vez a questão.

Lamentamos que, neste momento, os Deputados Irani Barbosa e
Dinis Pinheiro não estejam no Plenário, porque seria interessante que eles
também se preocupassem com o CARDIOMINAS, já que se trata de uma
obra que está parada há vários anos e que temos Diretores recebendo -
alguns nem moram mais em Minas Gerais. Seria importante que esses
Deputados tivessem essa preocupação, porque, em contrapartida, o
hospital de Betim foi concluído na administração da Maria do Carmo, pela
metade do preço orçado e com o dobro de leitos previstos, pois não houve
ali "comissões", como é comum ocorrer nas administrações públicas.
Também, com relação ao transporte, o Sr. Antônio Cailos Pereira veio
aqui para um debate, e o Deputado Irani Barbosa não teve condições de
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mostrar que o Cartão estava errado nas suas argumentações. Essa
licitação, os recursos e as liminares que estão entrando são legítimos, no
sentido do Direito, mas tudo leva a crer que o cartel dos transportes está
atrás desse processo para evitar essa licitação. Gostaria também de
avisar que todas as autoridades ligadas ao sistema de transporte
municipal e metropolitano serão chamadas, pois já foi aprovado um
requerimento pela Comissão de Administração Pública com esse fim. Elas
virão para fazer um debate democrático.

Esse tipo de acusação, da tribuna, sem a pessoa se defender, é
difícil. Então, ficam convidados, desde já, os Deputados Dinis Pinheiro e
Irani Barbosa para participarem do debate com o Cartão, com o Diretor do
DER e com outras autoridades que virão falar sobre o assunto.

Gostaria de comentar rapidamente mais alguns aspectos, já que
hoje a questão é sobre moralização. Não que sejamos os únicos, nunca
disse isso. Reconheço que, nas diversas bancadas, existem Deputados
íntegros, sérios. E também não somos modelo, não. Muito pelo contrário,
não temos esse interesse. Queremos apenas lutar pela lisura.

Essa questão que foi levantada pelo Deputado Ivair Nogueira é
grave e tem que ser apurada. Ele disse textualmente que o dinheiro da
venda da CEMIG vai ser usado na liberação de verbas do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, ou seja, R$550.000,00 para
cada Deputado governista, porque, neste caso, os Deputados que fazem
oposição ao Palácio nunca tiveram acesso a essa verba. Essa é mais uma
razão para se suspender de fato esse leilão. Está provado que o Estado
vai perder o comando da CEMIG, porque, simplesmente, no conselho
administrativo de acionistas, são 11 votos, e o Estado terá apenas 6.
Portanto, vai depender de 2 votos. Será um majoritário que não terá o
controle. O Tribunal de Contas estará se manifestando hoje sobre o leilão
da CEMIG e deve levar em consideração esta denúncia: os Deputados
vão receber R$400.000,00 e, depois, mais R$150.000,00, sem se
esquecer de que nós, Deputados do PT, não temos acesso a essas
verbas.

Quanto aos R$250.000,00, que são a subvenção por via da
Assembléia, todos os 77 Deputados têm direito e devem indicar entidades.
Temos lutado para que não se indiquem entidades fantasmas, entidades
que trabalham com objetivo apenas eleitoreiro. Infelizmente, elas ainda
existem. Gostaríamos que o Ministério Público ficasse mais atento. Há
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casos também, no ano passado, de Deputados que destinaram mais de
R$200.000,00 para uma só entidade e isso é proibido. Essa é uma
situação que também tem que ser mais transparente. O dinheiro tem que
ser depositado na conta da entidade, e a entidade tem que prestar contas
à Assembléia. Não entendo como Deputado compra ambulância e coloca
seu nome na ambulância. Ou como compra cestas básicas e começa a
distribui-Ias. Isso é sinal de que ele pôs a mão no dinheiro, e esse dinheiro
não tem que chegar às suas mãos, tem que ir direto para a entidade. Além
disso, a entidade não pode devolver a verba para o Deputado. São
situações que devem ser moralizadas, e, para isso, solicito ao Ministério
Público que também as acompanhe.

O diário oficial publicou, na área destinada à Assembléia
Legislativa, a exoneração dos funcionários do gabinete do ex-Deputado
Simão Pedro Toledo, que tomou posse como Conselheiro do Tribunal. O
maior cargo, código AL-39, perdeu D. Eunice Vieira Toledo, esposa do
Deputado Simão Pedro Toledo. Sua filha Aline foi exonerada do carpo
cujo código é AL-23. Resta saber se elas vão realmente ficar
desempregadas, pois, no Tribunal, cada Conselheiro tem direito a
contratar funcionários.

Quando tivermos que fazer outro tipo de protesto, vamos fazê-lo
discutindo os projetos aqui, mas não esvaziando o Plenário porque não
veio dinheiro do PADEM ou por outros motivos. Penso que isso
desmoraliza a Casa, sim.

Por último, gostaria de dizer que, quando defendi o fim das
reuniões extraordinárias remuneradas, é porque não vejo motivo em fazê-
las. E nós sabemos disso. E, se fizermos extraordinárias, essas têm de ser
sem remuneração, porque, na maioria das vezes, estamos ficando aqui
com o tempo ocioso. Dá para votar sem extraordinária. Não é demagogia
nenhuma. Sabemos que não há necessidade desses R$2.400,00 serem
incluídos na conta do Deputado. Então, vou continuar defendendo essa
posição. Já entrei com a emenda e pretendo iniciar os debates. Isso seria
interessante para os Deputados que querem fazer a discussão segundo os
aspectos de coerência e moralização.

- O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Ajalmar Silva, Líder da Maioria, que solicita a palavra, nos termos do
parágrafo único do art. 71 do Regimento Interno, para transferi-la ao
Deputado Roberto Amaral. A Presidência defere o requerimento e fixa,
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para o orador, o prazo de 10 minutos.

O Deputado Roberto Amara! - Sr. Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, distinto e seleto público que
nos vê e que nos ouve, representantes da imprensa, povo mineiro, é com
muita satisfação e indisfarçável orgulho que queremos proclamar a todo o
povo mineiro, através desta tribuna, que a UNIMONTES - Universidade
Estadual de Montes Claros - saiu-se galhardamente na avaliação nacional
de cursos promovida pelo Ministério da Educação e Desportos.

Os resultados, recentemente divulgados, conferiram aos cursos de
Administração e Direito da Escola o conceito 6, colocando-a junto com
entidades de tradição no ensino superior de nosso País. Posicionou-se a
UNIMONTES, portanto, à frente da grande maioria de suas congêneres
espalhadas pelo temtório brasileiro.

Das 180 instituições que ministram formação jurídica acadêmica
no Brasil, apenas 31 obtiveram conceito B. Dos 335 cursos de
Administração, somente 56 lograram conquistar essa avaliação. Um tal
êxito ocorreu para somente 30% das universidades.

O provão", promovido pelo Ministério da Educação e Desportos
no final do ano passado, avaliou os cursos de Engenharia Civil,
Administração e Direito de um total de mais de 600 faculdades do País.
Os resultados foram divulgados em abril último.

A avaliação nacional de cursos foi uma iniciativa elogiável do
Ministro Paulo Renato de Souza. Apesar das falhas naturais num
empreendimento desse porte, e considerando-se que se trata de uma
primeira experiência, o saldo foi amplamente positivo.

É importante principalmente para o vestibulando, estudante que
pretende iniciar sua carreira universitária, ter um conceito valorativo das
faculdades em que poderá vir a fazer seu curso.

O processo representa um primeiro passo para se obter um perfil
fiel da situação do ensino superior no Pais e, a partir desse diagnóstico,
para se adotarem as medidas necessárias para aperfeiçoá-lo. Afina!,
educação é coisa muito séria, e temos que fazer dela a base de um
projeto de desenvolvimento nacional,
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"O objetivo maior da divulgação dos resultados" - disse o Ministro

- "será mobilizar a comunidade para a melhoria da qualidade do ensino
superior. A tendência do Ministério da Educação é deixar de ser um órgão
meramente credenciador de universidades particulares para atuar no
papel fiscalizador da eficiência do ensino praticado por elas.'

A avaliação da universidade brasileira até então tem-se
fundamentado em procedimentos burocráticos e na inspeção periódica
das condições de funcionamento de laboratórios e bibliotecas, O "provão"
vem acrescentar um dado importante: trata-se do mais novo instrumento
para aferir a qualidade dos cursos superiores com base no desempenho
dos próprios universitários.	 -

Cientes do valor desse esforço governamental para a melhoria do
ensino de 30 grau no País os dirigentes, professores e alunos da
UNIMONTES cooperaram com o Ministério da Educação, cumprindo
rigorosamente as disposições reguladoras do processo avaliatôrio. E viram
recompensados os seus esforços com a obtenção de um conceito que
retrata o trabalho desenvolvido na instituição, com seriedade e
honestidade, ao longo de 35 anos de produtiva existência. È um trabalho
cujo reconhecimento público se toma motivo de honra e orgulho para o
povo de Montes Claros,

A "Princesa do Norte", aos 140 anos, é a cidade que mais cresce
em Minas Gerais. E hoje o quinto município mais populoso do Estado,
com cerca de 300 mil habitantes.

Constitui o maior pólo regional de desenvolvimento e é também
um pólo agrícola, com a fruticultura como pano de fundo. Estende a sua
área de influência a mais de 50 cidades, num território que vai além das
fronteiras estaduais. Tal sucesso foi obtido graças aos esforços de seu
povo e ao bom aproveitamento que ele soube fazer dos benefícios da
SUDENE e da CODEVASF, responsável pela implantação do Programa
de Irrigação, com três projetos públicos: Gorutuba, Jaíba e Pirapora, cujo
programa tive a honra e o privilégio de dirigir quando Diretor da
CODESVASF. Esses fatores proporcionaram rápido crescimento
econômico e aceleraram o processo de urbanização. Montou-se, a partir
dos anos 60, um parque industrial voltado sobretudo para o mercado da
região, com fábricas de produtos alimentícios, químicos e farmacêuticos,
suprindo também o mercado regional com material de construção,
material elétrico, vestuário e bebidas.
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A pujança da economia trouxe a imigração regional e a

conseqüente explosão demográfica. Tais fenômenos determinaram a
necessidade imediata de formação de profissionais qualificados para
atender a demanda cada vez maior de uma sociedade emergente.

Surgiu então a UNIMONTES, única Universidade do Norte de
Minas e Sul da Bahia, dando a Montes Claros a liderança inconteste no
setor do ensino superior regional. Lembrar pessoas como Dr. Mário
Ribeiro, Dr.Luiz de Paula Ferreira, Dr. João Vale Maurício e Dr. Georgino
Jorge de Souza é uma necessidade.

A instituição nasceu em 1962, quando um grupo de arrojados
professores da cidade criou a Faculdade Norte Mineira de Ensino
Superior. Em 1989, foi transformada em Universidade Estadual. Hoje
oferece 13 cursos para mais de 2.500 alunos, das mais diversas
procedências.

Os indicadores do "provão" vieram confirmar o excelente conceito
de que goza a UNIMONTES consagrando-a perante a opinião pública
nacional.

Temos de reconhecer o apoio inconteste do Governador Eduardo
Azeredo à UNIMONTES, e do Secretário de Ciência e Tecnologia,
Deputado Mauro Lobo, a quem essa Universidade se subordina.

Prazerosamente queremos lembrar que foi através do nosso
esforço, empenho e trabalho junto à SEPLAN, â época do Secretário
Paulo Paiva e do Adjunto Antônio Augusto Anastasia, no Governo Hélio
Garcia, que conseguimos aumentar a participação dos recursos
financeiros do Estado junto à UNIMONTES, e assim conseguir a tão
desejada gratuidade do ensino superior.

Na condição de representante de Montes Claros nesta Casa,
queremos manifestar também o contentamento com o desempenho de
nossa Universidade. Atribuímos esse excelente resultado aos esforços de
seus diretores e do corpo docente, que não se cansa de colocar talento e
determinação a serviço da causa educacional. Tal dedicação e tal
empenho contribuíram decisivamente para fazer da cidade o centro
irradiador de progresso para o Norte de Minas e para o vale do
Jequitinhonha. Felicitamos, pois, a esses idealistas na pessoa do
Magnifico Reitor Professor José Geraldo Drumond pela vitória alcançada,
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na certeza de que a UNIMONTES muito fará ainda por Minas Gerais.
Obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Schettino - Sra. Presidente, como V. Exa.
pode verificar de plano, não há número regimental para o prosseguimento
da reunião, razão pela qual solicito o seu encerramento.

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - É regimental.

ENCERRAMENTO

A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de 'quorum para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de logo mais, às
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 22, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 598 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Às dez horas do dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e
sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva,
Simão Pedro Toledo, Antônio Andrade e Marcos 1-telênio, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Simão Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e ouvir o Sr. Luiz Antônio Athayde
Vasconcelos, Presidente da Minas Gerais Participações - MGI -, a respeito
da emissão de debêntures a serem convertidas em ações da CEMIG.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, com a apreciação de proposições
da Comissão. O Presidente acusa o recebimento de requerimento do
Deputado Ivair Nogueira, em que solicita a realização de reunião conjunta
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desta Comissão com a de Assuntos Municipais e Regionalização, no dia
815197, às 10h30min, com a finalidade de se ouvir o Secretário de
Transportes e Obras Públicas, que prestará esclarecimentos sobre a
conclusão das obras da via expressa que liga Betim, Contagem e Belo
Horizonte, bem como sobre a questão da implantação de trólebus na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Após discussão e votação, são aprovados os
Projetos de Lei n°s 456195 e 1.074196 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); e 941196 (relator: Deputado Simão Pedro Toledo); e os
Requerimentos n°s 2.055197 (relator. Deputado Simão Pedro Toledo) e
2.098197 (relator: Deputado Marcos Helênio). Esgotada a matéria da
pauta, o Presidente suspende a reunião por 5 minutos para que seja
introduzido no recinto o convidado. Reabertos os trabalhos, comparecem,
além dos membros da Comissão anteriormente citados, os Deputados
Ibrahim Jacob, também membro da Comissão; Péricles Ferreira, Marcelo
Gonçalves, Elbe Brandão, Roberto Amaral, Miguel Martini e Adelmo
Carneiro Leão. A Presidência convida a tomar assento à mesa o Sr. Luiz
Antônio Athayde Vasconcelos e anuncia a presença dos Srs. Accácio
Ferreira dos Santos Júnior, Henrique César Mourão e Roberto Papini,
funcionários da MGI. Passa-se a palavra ao Deputado Marcos Helênio,
autor do requerimento que deu origem à reunião. Este, antes de sua
explanação, anuncia a presença do advogado José Anchieta da Silva,
especialista no assunto em análise, e apresenta requerimento solicitando
que ele participe dos debates. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Após a exposição do Sr. Luiz Antônio Athayde Vasconcelos,
passa-se à fase de debates, da qual participam o Sr. José Anchieta da
Silva e os Deputados Péricles Ferreira, Marcos Helênio, Miguel Martini,
Adelmo Carneiro Leão e Roberto Amaral, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos Deputados, do convidado e dos demais participantes,
determina a lavratura da ata, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helênio - Antônio Andrade -.
Sebastião Helvécio.

ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E



GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de maio de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira, Durval Angelo e Miguel Martini,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Na seqüência,
o Presidente informa que se encontra em poder da Mesa correspondência
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, convidando os membros da Comissão a participar da
solenidade de abertura da 1 Conferência Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, a ser realizada no dia 2315197, às 18 horas, no Colégio
Marconi, e documento final do IV Grito da Terra Brasil, elaborado pelas
seguintes entidades: FETAEMG, REDE, CUT-MG, CPT-MG, SINTER-MG,
CIMI, CARITAS e sindicatos de trabalhadores rurais, no qual registram
seus interesses e suas reivindicações. A Presidência designa o Deputado
Durval Angelo para estudar o referido documento e propor a
implementação das ações compreendidas no âmbito de competência da
Comissão. Logo após, o Presidente João Leite aponta as perspectivas da
Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em Brasília no inicio
da semana, ressaltando a importância dessas discussões na consolidação
dos programas de defesa da vida e dos direitos fundamentais, e, em
seguida, entrega aos membros da Comissão o relatório da referida
conferência. Prosseguindo, distribui o Requerimento n° 2.129197 ao
Deputado Durval Angelo. Encerrada a 1 2 Parte dos trabalhos, passa-se à
ja Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão, quando são aprovados os seguintes requerimentos: do
Deputado Ivair Nogueira, que solicita seja enviado oficio ao Reitor da
UFMG solicitando providências para a manutenção do Hospital das
Clínicas desta Capital; e do Deputado Durval Angelo, que solicita sejam
convidados a participar de reunião da Comissão, para tratar de assuntos
referentes à violência perpetrada contra trabalhadores rurais no município
de Abre-Campo, os Srs. José Brasilino, Prefeito Municipal de Abre-
Campo, Paulo Guerra, Vereador à Câmara Municipal de Abre-Campo,
Vilson Luis da Silva, Presidente da FETAEMG, Maria Rita Marques, viúva
do sindicalista Ivan Marques, Turíbio Alves Pereira, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abre-Campo, James Ladeira,
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Secretário Executivo da CORA, e Santos Moreira, Secretário
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 da
Segurança Pública. A seguir, o Deputado João Leite transfere a
Presidência ao Deputado Ivair Nogueira e apresenta requerimento emque
solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão de Educação com
esta Comissão, com o objetivo de debater a proposta de inclusão no
currículo do ensino fundamental do Estado da disciplina Direitos
Humanos, convidando o Sr. Ulysses de Oliveira Panisset, Presidente do
Conselho Estadual de Educação, o Pe. Geraldo Magela Teixeira, Reitor da
PUC-MG, a Sra. Maria Celis Pimenta Espinola Castro, Secretária
Municipal de Educação, e o Sr. Walfrido dos Mares Guia, Secretário da
Educação, para que tragam subsídios para a reunião. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, o
Deputado João Leite passa à 33 Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Nos termos da Deliberação da Mesa n° 487, submete a
votação o Requerimento n° 2.120197, que é aprovado. Prosseguindo,
submete a votação o Requerimento n°2.129/97 (relator. Deputado Durval
Angelo), que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Ivair Nogueira - Miguel
Martini.

ATA DA 573 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER

Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de maio de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e
Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Ronaldo
Vasconcellos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Walfrido Silvino dos Mares
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Guia Neto, Secretário da Educação, que será representado pelo Sr.
Alencar Santos Viana Filho, Chefe de Gabinete da referida Secretaria e a
Sra. Odete Maciel Fiamoncini, da comissão de representantes da Escola
Estadual Ordem e Progresso, que irão prestar esclarecimentos sobre a
mudança de endereço da mencionada Escola, e os convida a tomar
assento à mesa. Após, a Presidência registra a presença da Sra. Tãnia
Mara Lemos, Diretora de Atendimento Escolar, e comunica que as
matérias da pauta serão apreciadas posteriormente. Com  a palavra, o
Deputado Ronaldo Vasconceilos, autor do requerimento que motivou a
reunião, faz suas considerações iniciais. A seguir, o Presidente se
ausenta, e o Vice-Presidente, Deputado José Henrique, assume a direção
dos trabalhos. Após, a Presidência apresenta requerimento, em que
solicita a participação, nesta reunião, do ex-Deputado José Maria Pinto.
Em virtude de a matéria ser de sua autoria, passa a direção dos trabalhos
ao Deputado Gilmar Machado, que submete a votação o requerimento,
que é aprovado. Logo após, o Deputado José Henrique se retira. A
Presidência convida o ex-Deputado José Maria Pinto a tomar assento à
mesa. Após, concede a palavra aos convidados, que discorrem sobre o
assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas
taquigráfucas. A seguir, o Presidente suspende a reunião por alguns
minutos para a saída dos convidados. Reabertos os trabalhos, estão
presentes os Deputados Gilmar Machado, Antônio Júlio e Ronaldo
Vasconcelios (substituindo os dois últimos aos Deputados José Henrique e
Ambrósio Pinto, por indicação das Lideranças do PMDB e do Bloco da
Maioria, respectivamente). O Presidente, Deputado Gilmar Machado,
procede à leitura de requerimentos do Deputado Anderson Adauto, em
que solicita seja convidado o Sr. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, e sua
equipe para participarem de reunião desta Comissão, com o objetivo de
discorrerem sobre os problemas e as dificuldades que essa Universidade
está enfrentando para sua efetiva implantação; do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, em que solicita sejam convidadas as Sras. Rosângela
Martins Assunção e Anna Paula Pirri Moreira, respectivamente, Diretora e
Coordenadora do Instituto Bem Me Quer, para falarem do projeto de
conscientização ambiental desenvolvido nesse Instituto; do Deputado
Ronaldo Vasconceilos, em que solicita seja realizada uma visita desta
Comissão à Escola Estadual Ordem e Progresso e a prédio em construção
no Bairro Gameleira, nesta Capital; e do Deputado João Leite, em que
solicita sejam convidados o Sr. Ulysses de Oliveira Panisset, Presidente
do Conselho Estadual de Educação; o Pe. Geraldo Magela Teixeira, Reitor
da PUC-MG; o Secretário da Educação e a Secretária Municipal de
Educação, para uma reunião conjunta desta Comissão com a de Direitos e
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Garantias Fundamentais, destinada a se debater a proposta de se incluir
no currículo do ensino fundamental do Estado a disciplina Direitos
Humanos. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados
os requerimentos. A Presidência deixa de apreciar as matérias da pauta,
por falta de "quorum". Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

José Maria Barros, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Gilmar
Machado - José Henrique.

ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL

Às dez horas do dia quatorze de maio de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo
Piau, Elbe Brandão, Roberto Amaral e Olinto Godinho, membros da
referida Comissão. Havendo número regimental e estando
presente também o Deputado Luiz Fernando Faria, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a finalidade da reunião é tratar de questões relacionadas
com as Missões Tecnológicas, especialmente no que se
refere à fruticultura no Norte de Minas. Em seguida, convida
os Srs. Renato Montandon, Coordenador das Missões
Tecnológicas de Fruticultura da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, e Reginaldo Amaral, Diretor Técnico da
EPAMIG, para tomarem assento à mesa. A Presidência
registra ainda as presenças dos Srs. Ronald Cézar Gava,
Diretor Técnico, Maurício Almeida, Assessor Técnico, e André
Luis Bartorelli, Titular D4-Videgraphics, da EMATER. Logo
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após, a Deputada Elbe Brandão apresenta requerimento, no
qual solicita sejam convidados representantes das entidades
que menciona para discutirem a reabertura do Frigorífico
Kaiowa. Colocado em votação, é aprovado o requerimento, O
Deputado Paulo Piau passa a Presidência à Deputada Elbe
Brandão e apresenta requerimento, em que solicita sejam
convidadas as autoridades que menciona para discutirem a
participação de Minas Gerais no Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO. Submetido a votação,
é o requerimento aprovado. A seguir, o Sr. Ronald Cézar
Gava exibe um CD-ROOM sobre a bovinocultura. A Deputada
Elbe Brandão tece considerações iniciais, e expositores e
Deputados debatem as questões em pauta, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho - Elbe
Brandão - Roberto Amaral.

ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de maio de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das comissões os
Deputados Ailton Vilela, Arnaldo Penna e Dinis Pinheiro, membros da
supracitada comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Ailton
Vilela assume a direção dos trabalhos. Havendo número regimental,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência distribui ao
Deputado Amaldo Penna os Projetos de Lei n°s 302/95, 907, 977, 995,
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998, 1.000, 1.001, 1.005, 1.014, 1.015, 1.019, 1.021 e 1.024196; e ao
Deputado Dm15 Pinheiro, os Projetos de Lei n°s 990, 993, 1.002, 1.003 e
1.004196. Passa-se à fase de discussão e votação de matéria de
deliberação conclusiva da Comissão. Discutidos e votados, cada um por
sua vez, são aprovados os mencionados projetos. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.

Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela - Arnaldo Feriria.

ATA DA i oa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR

Às dez horas e trinta minutos do dia quinze de maio de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto e Antônio Andrade,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e a ouvir os representantes do Banco do Brasil, do BEMGE e da
Caixa Econômica Federal, que prestarão esclarecimentos sobre os
serviços por estes oferecidos. Em seguida, o Presidente solicita ao
Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrità pelos parlamentares presentes.
Ato contínuo, o Presidente registra a presença dos Srs. Benedito Sérgio
Resende e Norman Vieira, Gerentes da Agência Santo Agostinho do
Banco do Brasil; Antônio Francisco Lima Neto, Superintendente Regional
do Banco do Brasil; Reginaldo Rabelo Lobato e José Eugênio Costa
Ribeiro, Gerentes da Agência Assembléia do BEMGE; Emerson Martins
Garcia, Adivone Eustáquio de Avelar, Célia Maria Bebiano Teixeira e
Sheyla Werrieck Rodrigues, Gerentes da Agência Gutierrez da Caixa
Econômica Federal; Ranieri Lage Reis, Representante dos Funcionários
do Recrutamento Amplo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Luiz
de Jesus, Representante dos Funcionários Efetivos e Função Pública da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Herculano Lamounier Femandes,
Gerente-Geral de Pessoal da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, e
demais participantes. 0 Presidente tece as considerações iniciais relativas
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ao objetivo da reunião e aproveita a oportunidade para apresentar
requerimento, em que solicita seja esta reunião transformada em
audiência pública, para que os servidores da Casa possam fazer uso da
palavra e apresentar seus questionamentos. Após, o Deputado Ambrósio
Pinto assume a Presidência e submete a votação o requerimento, que é
aprovado, O Deputado Geraldo Nascimento reassume a direção dos
trabalhos e concede a palavra aos convidados para que façam as suas
exposições e respondam às perguntas dos Deputados e dos demais
participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência tece
considerações relativas ao assunto em tela e agradece aos convidados a
participação e os valiosos subsídios prestados aos trabalhos da Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados e dos demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 1997.

Geraldo Nascimento, Presidente - Mauri Torres - António Andrade.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

13.321

Às quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de maio de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, José Henrique e Luiz Femando Faria, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e informa que
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator. A seguir, a Presidência determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Luiz
Femando Faria para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas,
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados
José Henrique e Luiz Femando Faria, ambos com três votos. O Presidente
"ad hoc", Deputado Jorge Hannas, dá posse ao Deputado José Henrique,
que - agradece a escolha de seu nome e designa o Deputado Luiz
Femando Faria como relator da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, em data a ser
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estabelecida por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

José Henrique, Presidente - Maria José Haueisen - Sebastião
Costa - Luiz Fernando Faria - Aílton Vilela.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.013/96

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dimas Rodrigues, tem como
objetivo dispor sobre a delegação de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de caráter domiciliar e dar outras providências.

Publicada em 7111196, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer conclusivo por sua juildicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, por ela
apresentado.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 195, dc o art. 103, 1,
do Regimento Interno, vem a matéria a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A instituição de novos municípios, por força de lei estadual,
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acabou por criar situação jurídica nova, envolvendo as concessões dos
transportes coletivos nesses entes federados bem como os
remanescentes.

Diante desse novo fato, surgiu a necessidade de se regularizar o
transporte coletivo entre o município remanescente e o recém-criado,
porque a titularidade da concessão desse serviço foi alterada. Se antes o
município remanescente, por força do art. 29 da Constituição Federal,
poderia disciplinar o seu transporte doméstico, agora a situação mudou,
transferindo-se tal competência para o Estado (art. lO, IX, da Carta
mineira).

Para solucionar esse problema só há uma saída: realização de
nova licitação pelo DER-MG, outorgando nova concessão para exploração
do transporte coletivo. No entanto, para que os usuários não fiquem
prejudicados, é importante que as empresas que atualmente exploram
esse serviço continuem a fazê-lo até a realização da supracitada licitação.

É oportuno ressaltar que todos os requisitos para a exploração do
transporte rodoviário entre os municípios criados pela Lei n° 12.030, de
21112195, e aqueles remanescentes devem ser estabelecidos em edital,
que certamente levará em consideração as peculiaridades locais. Assim
sendo, entendemos que a medida mais prudente é transferir para o DER-
MG, órgão regulamentador e fiscalizador do serviço, a competência para
estabelecer as regras desse processo licitatório.

Por último, entendemos que o Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, encontrou mecanismo capaz de regularizar a
situação tática atual e de, no futuro, resolver em definitivo a questão.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1° tumo, do
Projeto de Lei n° 1.013196 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Leonídio Bouças, Presidente - Sebastião Helvécio, relator
Marcos Helênio - Antônio Andrade.
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PARECER PARA 0 l TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.091/97

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n°
1.091197 disciplina a publicação dos atos administrativos que menciona e
dá outras providências.

Publicada em 2712197, a matéria foi distribuída às comissões
competentes para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Fundamentação

A proposição tem por escopo sistematizar a publicação dos atos
administrativos referentes à celebração de convênios pelos órgãos e
pelas entidades das administrações direta e indireta destinados à liberação
de recursos para municípios e entidades.

Conforme se infere do projeto, ficam criadas, nas condições
supracitadas, no diário oficial do Estado, sessões relativas aos convênios
celebrados entre o Estado e os municípios ou as entidades, constando
nestas sessões informações acerca do número, do valor e do objeto do
convênio, além da indicação do órgão repassador dos recursos.

Cuida, ainda, a proposição da criação de um suplemento especial
ao diário oficial com as informações referentes aos repasses efetuados no
mês imediatamente anterior.

Ressalte-se, finalmente, que as sessões de que trata a proposição
em apreço serão sistematizadas por municípios.
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A função precípua desta Comissão consiste em analisar as

matérias segundo as normas e os princípios de direito público.Nesse
passo, cumpre observar que a proposição em pauta objetiva oferecer
clareza e simplicidade no acesso às informações pertinentes aos atos
administrativos a que se refere, além de contribuir para que a atividade
administrativa seja conduzida de forma transparente e de acordo com os
princípios da publicidade e da moralidade, que regem todos os atos do
poder público.

Saliente-se, por oportuno, que o substitutivo apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça aprimora a proposição no seu aspecto
técnico-formal e também no mérito, uma vez que, ao propor a
comercialização em separado do suplemento especial, desonera o usuário
do pagamento integral de todo o "Minas Gerais", medida que
consideramos relevante por sua razoabilidade.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela aprovação, no 1 0 tumo, do Projeto de
Lei n°1.091/97 na forma do Substitutivo n°1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Leonidio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião
Helvécio - Antônio Andrade.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.064196

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a entidade denominada Programa de
Aperfeiçoamento em Sexologia e Educação Sexual - PROSEX -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
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Aprovado o projeto no V turno, sem emenda, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação

Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o
assunto, reconhecemos o propósito em se declarar de utilidade pública a
entidade já mencionada, em razão dos relevantes serviços prestados na
área de educação sexual, iniciativa de suma importância para orientar a
conduta dos nossos jovens, geralmente inexperientes quanto à prevenção
da gravidez indesejável e de doenças sexualmente transmissíveis.

Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.064196 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Marco Régis, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 260 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE MAIO DE 1997

Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Geraldo Rezende

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofício n° 24197, do
Presidente do Tribunal de Contas; e ofícios - Apresentação de
Proposições: rojetos de Lei n°5 1.225 a 1.227197 - Projeto de Resolução
n° 1.228197 - Requerimentos n°s 2.157 a 2.159197 - Requerimentos da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e do Deputado Anderson
Adauto - Comunicações: Comunicações dos Deputados Roberto Amaral
e Arnaldo Penna (4) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Hely
Tarqüinio, Jorge Eduardo de Oliveira, Geraldo Rezende, Carlos Pimenta,
Roberto Amaral, Arnaldo Penna e Gilmar Machado - r PARTE (ORDEM
DO DIA): V Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Anderson Adauto;
encaminhamento à Comissão de Administração Pública - Discussão e
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°s 1.106 e 1.108197; aprovação - Relatório Final da Comissão Especial
para Conhecer a Real Situação Financeira do IPSEMG, Incluindo os Não-
Repasses pelo Tesouro, assim como a Situação da Prestação de Serviços
na Capital e no Interior; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais;
aprovação - Requerimento n° 1.942196; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 1.949196; aprovação - V Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; aprovação - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.
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COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela
- Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Paulo Piau - Paulo Schettino - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 14h1 Smin, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

12 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5 2-Secretária, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência



858
- O Deputado Roberto Amaral, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:

"OFÍCIO N° 2419P

Belo Horizonte, 19 de maio de 1997.

Senhor Presidente,

Com minha cordial visita e em relação ao Processo de Prestação
de Contas do Governador do Estado, dou conhecimento a Vossa
Excelência da tramitação do referido instrumento nesta Corte, em
observância ao prazo previsto no art. 51 da Lei Complementar n° 33, de
28/6/94.

Em 17 de fevereiro do corrente ano, através do oficio Gab.
045197, do Gabinete do Excelentíssimo Senhor Governador, foram
protocolados neste Tribunal os documentos relativos aos Balanços Gerais
do Estado do exercício de 1996, que constituem a aludida prestação de
contas.

Constatou-se, em exame preliminar, o não-envio do Balancete
Mensal de dezembro de 1996, que, também, não fora publicado, conforme
já relatado a essa egrégia Assembléia através do oficio Gab. N° 09197,
datado de 19 de fevereiro, oportunidade em que informamos que o prazo
deste Tribunal fluiria a partir do dia seguinte ao da regularização do
processo.

Recebida neste Tribunal a documentação faltosa, em 26 de
fevereiro, através do ofício SEF. Gab. Sec. 971129, do Sr. Chefe de
Gabinete do Sr. Secretário da Fazenda, e, face a publicação do
demonstrativo de execução orçamentária do Estado no Diário Oficial, o
prazo desta Corte passou a correr a partir do dia 28 de fevereiro, fato já
informado a essa augusta Assembléia através do ofício Gab. n° 011197, de
27 de fevereiro.

Em sessão plenária do dia 19 de março, foi comunicada a
abertura de vista do processo ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, para que prestasse esclarecimentos sobre os fatos constantes do
relatório preliminar da Comissão Técnica de Acompanhamento das
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Contas do Governo, interrompendo-se, por via de conseqüência, o prazo
legal de que dispõe esta Corte.

Em 16 de abril, o Excelentíssimo Senhor Governador, através do
ofício Gab. 118197, solicitou a prorrogação, até 30 de abril, do prazo que
lhe havia sido conferido para manifestação nos autos, solicitação esta que
foi deferida.

Em 30 de abril, o Sr. Secretário Geral do Governador, através do
ofício SG. 369197, requereu, novamente, a prorrogação do prazo, até o dia
5 de maio, no que, também, foi atendido.

Em 5 de maio, foi protocolizada nesta Casa a manifestação do
Governo do Estado, voltando, portanto, a correr o prazo desta Corte a
partir do dia 6 de maio.

Assim sendo, Senhor Presidente, o termo final do prazo de 60
dias, conferido a este Tribunal para exame do Processo de Prestação de
Contas do Governo, com a conseqüente emissão do parecer técnico,
ocorrerá no dia 14 de junho próximo.

Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência protestos
de elevado apreço e consideração.

João Bosco Murta Lages, Presidente."

- À Comissão de Fiscalização Financeira. Anexe-se à Mensagem
n° 179/97.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. José Gregori, Secretário Nacional dos Direitos Humanos,
encaminhando o Plano de Ação" para a implementação da Política de
Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)

Do Sr. Bruno Lombardi, Procurador-Chefe da Defensoria Pública
do Estado de Minas Gerais, informando que o Sr. Dimas Rodrigues
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Soares não faz parte do quadro funcional da Secretaria da Justiça. (- À
CPI - Sistema Penitenciário.)

Da Sra. Maria Elizabeth Santiago Contreiras, Secretária Adjunta e
Secretária Executiva do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário do Ministério
do Trabalho, encaminhando cópias do Convênio MTb/SPESICODEFAT/N°
012/96 - SINE/MG e do Termo Aditivo n° 001197 ao Convênio
MTbISPES/CODEFAT/N° 012196 - SINEIMG. ( - A Comissão de
Fiscalização Financeira , para os fins do art. 74 da Constituição Estadual,
e/e o art. 101, inciso XV, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ucínio Dayrell Filho, Presidente da Câmara Municipal de
Curvelo, solicitando que esta Casa envie cópia da Lei Robin Hood a essa
Câmara.

Do Sr. Célio Murilo de Carvalho Valle, Diretor-Geral do Instituto
Estadual de Florestas de Minas Gerais - IEF -, agradecendo o convite para
a reunião especial em homenagem à Universidade Federal de Viçosa.

Do Sr. Gilmar Vieira Flores, Vereador à Câmara Municipal de
Monte Carmelo, encaminhando moção de repúdio e protesto contra a
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Subten. Weliton Eustâquio de Jesus. Presidente da Associação
dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais, solicitando desta Casa a aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 29196. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição
n° 29/96.)

Do Sr. Jorge Werthein, representante da UNESCO no Brasil,
prestando infomiaçõês a respeito da solicitação desta Casa (requerimento
do Deputado Wanderley Avila) de inscrição de Diamantina na lista do
Patrimônio Mundial.

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

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



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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°41/97

Altera o art. 53 da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 0 - O art. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar com
as seguintes alterações:

"Art. 53 - A Assembléia Legislativa se reunirá, em sessão
ordinária, na Capital do Estado, independentemente de convocação, de
primeiro de fevereiro a trinta de junho e de primeiro de agosto a trinta e
um de dezembro de cada ano.

§ 1 1 - As reuniões previstas para o inicio e o reinício de sessões
legislativas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando
recaírem em sábado, domingo ou feriado, salvo aquela do início da
legislatura.

§ 20 - No início da legislatura, a Assembléia Legislativa realizará
reunião, em primeiro de fevereiro, com a finalidade de:

- proceder à abertura da legislatura e da sessão legislativa;

II - dar posse aos Deputados diplomados.

§ 30 - A partir do primeiro dia útil seguinte à instalação da
legislatura, a Assembléia Legislativa procederá à eleição da Mesa para
mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na
eleição subseqüente.

§ 40 - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a
aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem encerrada
sem que esteja aprovado o projeto da Lei do Orçamento Anual.".

Ad. 20 - Os atuais § 40, 50 , 60 e 70 do ar[. 53 da Constituição do
Estado passsam a ser numerados, respectivamente, § 5°, 60, 70 e 80.
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Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de

sua publicação.

"Art. 40 - Revogan-se as disposições em contrário.".

Sala das Reuniões,	de	 de 1997.

Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Carlos Pimenta - Maria Olivia - Marcos Helênio - Álvaro
Antônio - José Militão - Ajalmar Silva - Bilac Pinto - Anivaldo Coelho -
Paulo Sctiettino - Dilzon Meio - Leonídio Bouças - Roberto Amara! - Elbe
Brandão - Ivo José - Ambrósio Pinto - Paulo Piau - Kemil Kumaira -
Adelmo Carneiro Leão - José Braga - Dirnas Rodrigues - Olinto Godinho -
Wandeiley Ávila - Luiz Fernando Faria.

Justificação: Nos últimos tempos, tem-se observado a ampliação
da ação fiscalizadora deste Poder, em consonância com os dispositivos
constitucionais, bem como o incremento da produção de matérias a serem
por ele examinadas.

A par desse aumento de atividades, esta Casa vem realizando
vários eventos institucionais, tais como seminários legislativos, fóruns
técnicos, audiências públicas regionais, etc., que exigem a participação de
seus membros.

O acréscimo de trinta dias na sessão legislativa ordinária, possível
com a redação proposta para o art. 53 da Carta estadual, propiciará que a
Assembléia Legislativa possa intensificar sua atuação nas várias frentes,
indo, assim, ao encontro dos anseios da sociedade.

- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa pelo prazo de três
dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.225/97

Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar Divinense,
com sede no Município de Divino das Laranjeiras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Ad. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar
Divinense, com sede no Município de Divino das Laranjeiras.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ad. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões,	de	de 1997.

Ermano Batista

Justificação: A Fundação Hospitalar Divinense tem por objeto a
prestação de assistência médica geral, hospitalar e ambulatorial, serviços
auxiliares de diagnóstico e tratamento, colaborando e cooperando no que
estiver ao seu alcance para o progresso da área médico-hospitalar na
comunidade.

A prestação de serviços é feita sem qualquer distinção de raça,
cor, sexo, língua, religião, opinião política, natureza social, situação
econômica ou qualquer outra condição e não tem finalidade lucrativa.

A assistência médica é uma das maiores carências do povo
brasileira; quando se cria uma fundação cujo objetivo é melhorar essa
assistência, é preciso que esta Casa dê o seu apoio. Espero que as meus
pares sejam sensíveis e apoiem a solicitação de declaração de utilidade
pública da Fundação Hospitalar Divinense.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, dc o art. 104, inciso!, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.226197

Cria a obrigatoriedade de o motorista se submeter a curso de
orientação no trânsito, quando da renovação cia carteira de habilitação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica o podador de cadeira de habilitação, quando da
renovação do exame de saúde, obrigado a submeter-se a curso de
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orientação sobre direção defensiva, circulação de veículos e primeiros
socorros.

Ali. 20 - Independentemente de outras exigências legais, somente
obterá a renovação da carteira de habilitação o condutor que freqüentar o
curso na sua totalidade.

Ali. 31 - O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-
MO - fica responsável por ministrar o curso, em conformidade com a
legislação pertinente.

Ali. 40 - O prazo de implantação desta lei é de 60 (sessenta) dias
a contar de sua publicação.

Ali. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ali. 61 - revogam-se as disposições em contrário.

Saladas Reuniões, 19 de maio de 1997.

Antônio Andrade

Justificação: Em vista de a legislação que incluiu, nos exames
para habilitação de condutor de veículos, conhecimento sobre direção
defensiva e primeiros socorros ser recente e de a maioria dos condutores
terem sido habilitados antes da sua edição, grande número de condutores
já habilitados não se submeteram a esses exames. Observa-se que o
trânsito nas cidades de maior porte está à beira de um colapso e a
irresponsabilidade dos motoristas é concorrente para essa situação, pois
descumprem a legislação na condução de seus veículos, agindo até de
forma criminosa. Isso ocorre, também, em nossas estradas, onde
diariamente vidas se perdem brutalmente, o que poderia ser evitado por
meio de reforço na educação no trânsito, aliado ao conhecimento da
legislação.

O projeto ora proposto tem guarida na legislação. Ao analisar o
ali. 23, XII, da Constituição Federal, deparamos com a competência
comum à União e ao Estado em legislar em matéria de trânsito visando a
estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
Esse mesmo preceito constitucional está previsto no inciso XII do ali. 11
da Constituição do Estado.
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Conforme comentários canudos na exposição de motivos do atual

Código Nacional de Trânsito, admite-se a competência concorrente, pois o
trânsito envolve interesses nacionais, regionais e locais e, portanto,
permite as regulamentações federal, estadual e municipal.

O principal objetivo deste projeto é orientar, conforme os
princípios norteadores da boa educação no trânsito, os condutores
habilitados, colocando, em constante reciclagem, os conhecimentos
necessários para uma boa condução dos veículos, como forma de se
evitarem os acidentes causados por imprudência, negligência e
desconhecimento da legislação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa
Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.227197

Cria a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica criada a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas
Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo na recepção, na tramitação e no
encaminhamento de sugestões, denúncias e propostas relativas às
questões ambientais.

AU. 20 - Compete à Ouvidoria Ambiental:

- receber sugestões, reclamações, denúncias ou propostas de
qualquer cidadão ou entidade;

II - acompanhar a tramitação e a análise e divulgar ao interessado
as soluções dadas às demandas por ela recebidas;

III - sugerir ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável ou às entidades afins a realização de
estudos, a adoção de medidas ou a expedição de recomendações visando
à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas atividades;



-	 866
IV - praticar atos compatíveis com suas atribuições, por

determinação do Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;

V - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas
relacionados com o meio ambiente, providenciando a divulgação dos
resultados desses eventos.

Art. 30 - No desempenho de suas competências, a Ouvidoria
deverá:

- manter arquivo atualizado de toda a documentação relativa às
denúncias, às reclamações e às sugestões da população;

II - instalar núcleos da Ouvidoria em municípios;

III - manter intercâmbio e celebrar convênios com entidades
públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras, que exercem atividades
congêneres às da Ouvidoria;

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando
contas públicas.

Art. 40 - As informações solicitadas pela Ouvidoria deverão ser
atendidas no prazo fixado em função da complexidade do caso.

Art. 50 - A Ouvidoria é dirigida por um Ouvidor, indicado pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental e nomeado pelo Governador do
Estado para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.

§ 1°- O cargo e os vencimentos do Ouvidor são equivalentes aos
de Secretário Adjunto de Estado.

§ 20 - É vedado ao Ouvidor do Meio Ambiente o exercício de
cargo, emprego ou função pública enquanto durar seu mandato.

§ 3°- Caso a escolha do Ouvidor recaia em servidor público, será
automática a licença, facultado a este, quando estável, a opção pela
remuneração do cargo, do emprego ou da função de origem.

Art. 60 - 0 Ouvidor somente poderá ser destituído pelo Conselho
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Estadual de Política Ambiental em caso de falta grave incompatível com o
exercício de suas atribuições.

Art. 70 - Os servidores necessários ao funcionamento da Ouvidoria
serão cedidos pelo Poder Executivo, incluindo sua assessoria técnica,
mediante proposta do Ouvidor.

Art. 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias.

Art. 90 - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de
verba especial consignada no orçamento do Estado.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões,	de maio de 1997.

Durval Ângelo

Justificação: Neste final de milênio, o mundo se volta para as
questões ambientais como forma de garantir a sobrevivência em nosso
planeta. No centro dessa preocupação mundial está o nosso País, por
suas dimensões continentais e pela diversidade de seu meio ambiente.
Nosso Estado, há muito, vem dando especial atenção às questões
ambientais, e este projeto de lei busca ampliar a atuação nessa área.

A criação da Ouvidoria Ambiental possibilitará uma participação
mais efetiva da sociedade civil na luta pela preservação do meio
ambiente, criando um canal direto, sem burocracias, para que a sociedade
civil apresente denúncias e aponte soluções a serem adotadas na luta pela
preservação ambiental.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.228197
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Transfere, temporariamente, a sede da Assembléia Legislativa

para Ouro Preto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.1 0 - Fica transferida para Ouro Preto, no dia 22 de maio de
1998, a sede da Assembléia Legislativa, nos termos do art. 66, 1, "g", da
Constituição do Estado.

Parágrafo único - A transferência de que trata este artigo tem
como objetivo realizar, nesse dia, ato cívico de reparação dirigido aos
inconfidentes e, em particular, a Tiradentes, pela sessão solene em que,
em 22 de maio de 1792, o Senado da Câmara de Vila Rica manifestou à
rainha de Portugal gratidão e regozijo pelo fracasso da Inconfidência
Mineira.

Art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1997.

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia.

Justificação: A Assembléia Legislativa de Minas Gerais se orgulha
de abrigar os ideais dos inconfidentes de 1789, expressando-se esse
orgulho em sua logomarca, que reproduz o símbolo da bandeira do
movimento, e na denominação escolhida para o espaço em que se reúne,
Palácio da Inconfidência.

A Inconfidência Mineira foi, reconhecidamente, a principal ação
libertária tentada durante o período colonial brasileiro, tendo envolvido
figuras ilustres da sociedade mineira da época, as quais, ao lado do
"animoso alferes" Tiradentes, sonharam com uma pátria soberana e justa
para todos os que ajudaram a construí-Ia.

O fracasso da sedição não lhe diminui a importãncia cívica, antes
lhe confere, hoje, o prestígio que só as grandes utopias e os elevados
ideais merecem, valorizados pelo confronto com a realidade e com as
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grandes e pequenas misérias do cotidiano.

Relembrar os graves momentos que se sucederam à morte de
Tiradentes e ao exílio dos principais líderes da sedição é também uma
forma de reavivar os compromissos do povo mineiro com os princípios
que motivaram aqueles homens.

Não se trata, no momento presente, de assumir a
responsabilidade por um ato amedrontado do orador pusilânime, cujas
palavras ressoaram diante da cabeça de Tiradentes e que repercutem,
200 anos depois, a fragilidade dos homens e sua impotência diante da
opressão.

Nem nos cabe, hoje, justificar ou explicar os motivos de tão
bisonho discurso. Cabe-nos, sim, resgatar os valores maiores, que
permanecem para além da fraqueza dos homens.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer.

REQUERIMENTOS

N°2.157/97, do Deputado Miguel Barbosa, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com a Universidade de Alfenas
- UNIFENAS - pelo transcurso dos seus 25 anos de existência. (- A
Comissão de Educação.)

N°2.158/97, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Presidente da República
pelo seu empenho em favor do Projeto Jaiba.

N°2.159/97, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Governador do Estado
pelo seu empenho em favor do Projeto Jaiba. (- Distribuídos à Comissão
de Agropecuária.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais e do Deputado Anderson Adauto.

COMUNICAÇÕES
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos

Deputados Roberto Amaral e Arnaldo Penna (4).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas,venho a esta tribuna para prestar homenagem à CEMIG
pelos 45 anos de sua fundação. Engana-se quem pensa que o negócio da
CEMIG é só produzir e distribuir energia: o verdadeiro negócio dela é
Minas. Para se tomar consciência disso, basta prestar atenção na
avançada política ambiental levada a cabo pela empresa, uma política
que se manifesta por meio de iniciativas concretas e efetivas como a
Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, o programa
ambiental em usinas, o reflorestamento de matas ciliares e as ações no
âmbito da piscicultura. Esse compromisso com a preservação de nossas
riquezas naturais só pode significar um caso de amor e compromisso
perene com esta terra.

Entretanto, a Companhia não pára por aí. Quando o assunto é a
divulgação e a defesa dos bens culturais de nosso Estado, vamos
encontrá-la na vanguarda, com projetos ousados e consistentes.

O carinho e a atenção que essa macroempresa, matriz do
desenvolvimento mineiro, dispensa ao nosso povo só acham similares no
tratamento que as grandes organizações mundiais dão a seus clientes.
Uma filosofia de trabalho que não se descuida da dimensão social da
empresa faz dela modelo de modernidade.

Mas o negócio da CEMIG é também energia elétrica. E nisso ela é
imbatível. Os números falam por si. Sua área de concessão abrange 96%
do território de Minas Gerais. São 560.000km 2 - uma extensão territorial
correspondente à de um país do porte da França - para os quais a
Companhia abre as portas do desenvolvimento e dos benefícios da
civilização contemporânea. Quarenta e duas usinas de geração atendem
16 milhões de pessoas em 682 municípios mineiros. A rede de
distribuição, que é a maior da América Latina, tem 250.000km 2 de
extensão, traduzindo a circulação e os caminhos do progresso de Minas
Gerais. Trata-se de uma empresa moderna, enxuta e eficiente,
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administrada com responsabilidade e competência.

Há exatos 45 anos nascia a CEMIG. Ela vinha atender a uma
demanda do Estado, que se preparava para uma arrancada rumo à
industrialização. Fundada em 2215152, inspirada no binômio energia e
transporte, pelo então Governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek
de Oliveira, a instituição vem, desde então, cumprindo com extraordinário
sucesso seu papel de parceira de nosso povo em seus projetos de
crescimento econômico e social. A data, um marco na história mineira,
não poderia ser esquecida. Por isso mesmo, apresentamos requerimento,
já aprovado, solicitando a convocação de reunião especial para
comemorá-la, reunião que esperamos seja marcada para breve. Hoje,
entretanto, queremos dar os nossos parabéns ao Presidente Carlos Eloy
Carvalho Guimarães, à diretoria e a cada funcionário da CEMIG. Eles são
herdeiros de urna tradição construída durante quase meio século de lutas
e conquistas, tradição de que se fizeram dignos pelo trabalho, pela
dedicação e pela capacidade técnica e administrativa exemplar. Que Deus
os ajude para que sejam sempre motivo de orgulho e promessa de novos
horizontes para nossa gente. Mais uma vez parabéns à CEMIG. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira.

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o saudoso ex-Presidente Tancredo Neves disse que "o
primeiro compromisso de Minas é com a liberdade". Essa sempre foi uma
vocação de nosso Estado. A liberdade tem na educação um de seus fortes
pilares de sustentação, porque através dela é que se cria possibilidades
para a formação integral do ser humano.

Seguindo essa linha de raciocínio ideológico venho a esta tribuna
saudar uma importante instituição educacional do Sul de Minas - região da
qual sou representante. Trata-se da Universidade de Alfenas - UNIFENAS
-, que hoje está completando 25 anos de fundação.

O fundador e idealizador da UNIFENAS é o Prof. Edson Antônio
Velano, seu atual reitor, um homem de visão e de grande capacidade
criadora.

Há 25 anos, a UNIFENAS iniciava suas atividades coro os cursos
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de Filosofia, Ciências e Letras e Engenharia Civil. Hoje, a UNIFENAS
conta com 22 cursos superiores e 4 campi avançados: Alfenas, Poços de
Caldas, Campo Belo e São Sebastião do Paraíso, que recebem alunos do
Brasil inteiro. A Universidade possui 78 laboratórios, vários convênios com
instituições de ensino, pesquisa e extensão no País, e parcerias, como a
que foi feita com a White Martins, resultando na construção da Central de
Esterilização com Oxido de Etileno, pioneira na região. Nessa Central é
feita a assepsia de todo o material reutilizável do Hospital Universitário
Alzira Velano, das clínicas odontológicas e do hospital veterinário. Com a
White Martins também foi desenvolvida e implantada a Central de Gases
Estéreis, que abastece as clínicas odontológicas, reduzindo o risco de
infecções.

Na área de comunicação, a UNIFENAS dispõe de três rádios -
Cultura-AM, Universidade e Atenas-FM-, uma emissora de TV - a TVE
Alfenas -, o bissemanário "Jornal dos Lagos".

A UNIFENAS mantém uma forte tradição de pesquisa em várias
áreas, principalmente no setor de saúde, que é uma das grandes
vocações da Universidade, mantendo diversos cursos nessa área, desde
especialização até de extensão universitária. Um dos grandes orgulhos da
região, na área de saúde, é o Hospital Universitário Alzira Velano, uma
extensão da UNIFENAS, que, em apenas quatro anos e meio de
atividade, já é considerado modelo para o Sul de Minas, atendendo cerca
de 54 municípios vizinhos com tratamento generalizado, com destaque
para os casos de politraumatismo. A Universidade também está investindo
em cursos de três anos de 30 grau, para atender a demanda em função do
mercado de trabalho local e regional e dar respaldo às indústrias que
estão sendo instaladas na região.

Outro trabalho importante da UNIFENAS é o de apoio aos
portadores de deficiência visual. Como os conhecimentos de português e
inglês são indispensáveis na atualidade para o aprofundamento de
pesquisas, já estão disponíveis na biblioteca central da UNIFENAS 35
volumes do Dicionário Escolar Inglês-Português, em braile. Com isto,
avança ainda mais o pólo universitário de referência para deficientes
visuais, no Sul de Minas, sediado na Universidade de Alfenas.

- Além de seu papel de centro irradiador de educação e cultura, a
UNIFENAS é uma importante fonte geradora de empregos e referência
para a atração de indústrias para a região. A UNIFENAS, realmente, é um
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motivo de orgulho para o Sul de Minas.

Nossos cumprimentos ao Prof. Edson Velano pelo idealismo e
pela capacidade realizadora, extensivo aos professores, funcionários,
alunos e povo de Alfenas. E tenham certeza, se o primeiro compromisso
de Minas é com a liberdade, e se a educação é um dos seus importantes
sustentáculos, a UNIFENAS tem sido uma instituição destacada na
efetivação desse compromisso.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
uma imensa preocupação me traz a esta tribuna na tarde de hoje.
Militante partidário há muitos anos no MDB, desde a sua fundação, em
1966, tendo para mim o pessoal privilégio de nunca ter mudado de partido
e estando com 31 anos de militância, acompanhando a política nacional,
estadual e municipal em minha terra, Uberlândia, comecei a observar que,
do ano de 1994 a esta data, a sociedade ainda não despertou para as
questões essenciais que movem o cidadão a exercitar a política.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, confesso que estou bastante
desapontado com tudo o que tenho visto neste Brasil e nessa militância
política - e milito na política desde que tinha 16 anos -, portanto, tenho
quase 40 anos de militância política.

Tenho visto, através dos meios de comunicação, durante a
campanha eleitoral, os candidatos prometendo mundos e fundos para
ganhar as eleições. Isso também aconteceu em Uberlândia. No entanto,
três meses depois de eleito e usando os mesmos meios de comunicação
que fizeram sua campanha eleitoral, a divulgação do seu programa de
trabalho, o Prefeito disse que não irá fazer nada daquilo.

Lembro-me da campanha política de 1994, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, quando o Presidente da República, Prof. Fernando Henrique
Cardoso, com as mãos assim, dizia: "Vou trabalhar pela educação, pela
saúde, pela segurança pública, pela agricultura, pela área social. Essas
são as minhas prioridades". Ele prometeu emprego, habitação e solução
para os problemas dos pequeninos. Pois bem, Sr. Presidente, lá no
município, como na República, o príncipe não cumpre nada daquilo que
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promete, o príncipe dá a demonstração de que enganou o povo.
Maquiavel, através da sua história e dos seus livros, mostra claramente
como é o comportamento das pessoas que se imiscuem pela vida pública.

Sr. Presidente, estou desapontado. Por quê? No ano passado, foi
aquela luta para se criar mais um imposto, o CPMF, cuja arrecadação
seria destinada à saúde pública. Pergunto, Srs. Deputados, pergunto às
sociedades mineira e brasileira: onde está o dinheiro do CPMF? Não
existe dinheiro do CPMF para a saúde. As pessoas estão morrendo às
dezenas, todos as semanas, nas portas dos hospitais, por falta de
assistência. Onde estão os recursos provenientes da venda das estatais?
Ninguém sabe. Ninguém viu. Sumiu. Esses recursos são para alimentar
corrupção, má administração. O Brasil está muito mal administrado, mal
governado, pois a saúde está um caos. A educação, que é outro dedo do
Presidente durante sua campanha, também está mergulhada no caos. A
segurança pública está um caos, com policiais mal formados, mal pagos,
mal estruturados. A agricultura, Sr. Presidente, para os grandes, vai muito
bem, obrigado. Mas, e para os pequenos? Onde está a reforma agrária?
Onde está o trabalho social do outro dedo do Presidente, que prometia
emprego? No entanto, o desemprego só está aumentando. Onde estão os
tetos para as pessoas? Nossos irmãos estão morando debaixo de lonas e
de viadutos. Anteontem, em São Paulo, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
a polícia, durante um processo de desalojamento, cumprindo uma ordem
judicial, usou, mais uma vez, de violência, assassinando três
trabalhadores, três pessoas, três cidadãos.

Pergunto: que Pátria é essa, Sr. Presidente e Srs. Deputados?
Pátria é a mãe de todos. Pelo menos, subentendemos isso.

Mas, Sr. Presidente, que mãe mal administrada é essa, que não
permite ao pequenino a dignidade de ter um emprego, a dignidade de ter
sua casa própria, seu teto? Como pode cobrar patriotismo de quem não
tem teto, de quem não tem alimento na mesa, de quem não tem cama
para dormir? Pátria não passa disso, Sr. Presidente. A definição mais
correta de pátria é o teto que nos abriga, a mesa em que comemos, a
cama em que dormimos. No Brasil e em Minas Gerais, muitos irmãos
nossos vivem sem teto, sem mesa e sem cama, dormindo ao relento,
debaixo dos viadutos, debaixo de lona plástica, tanto aqui na cidade,
como no campo, nas ocupações das terras devolutas. Nossa Assembléia
está querendo ampliar de 250ha, determinação da Constituição de 1989,
para 500ha. Até SOOha não é necessária a autorização da Assembléia



875 1
para se vender essas terras.

Corumbiara, Cidade de Deus, no Rio de .Janeiro; Diadema, em
São Paulo, Carandiru, matança das crianças no Rio de Janeiro, matança
das crianças no Taquaril, assassinato nas cadeias cujas noticias não
chegam ao público. Eu morava perto de uma delegacia e passei muitas
noites acordado, ouvindo as torturas que se faziam lá dentro. Estamos
aqui a ver uma pátria sem cidadão. A pátria é construída para o cidadão.
Mas o cidadão tem de ter teto, tem de ter mesa, tem de ter cama, tem de
ter assistência na área de saúde, tem de ter segurança, tem de ter um
emprego digno.

Não acho que o País vai bem, Sr, Presidente. No primeiro ano, o
Presidente da República só viajou, não governou. No segundo ano, só
cuidou da reeleição, aprovada ontem. E, com certeza, a sociedade
brasileira vai reelegê-lo,, por causa da mídia e do poder. Na verdade, se
formos fazer uma análise do que foi construido, no Governo, chegaremos
à conclusão de que não foi nada, a não ser a manutenção dos índices de
inflação. Fora isso, nada mais. Então, Sr. Presidente, minha vinda a esta
tribuna, nesta tarde, foi exatamente para dar o grito de alerta de um
mineiro apaixonado por Minas, de um mineiro profundamente apaixonado
pelo nosso País e que vê, com tristeza, os brasileiros tentarem a sorte em
outro pais. Aqui as oportunidades são muito pequenas, como eu disse,
não há assistência na área de saúde; a educação está um caos; não existe
uma formação adequada para a criança e o adolescente. Os senhores
viram a pesquisa feita a respeito das universidades. A coisa é terrível. É
venda de diplomas, é venda de concessão de rádio e a última novidade é
a venda de voto.

Sr. Presidente, vi ontem pela televisão, na posse dos novos
Ministros, o Ministro Íris Resende dizer que não se pode condenar o
Congresso Nacional pelos poucos que venderam seus votos. Concordo,
Sr. Presidente, mas discordo que os poucos sejam somente aqueles já
citados pela mídia. É preciso ir mais fundo. Se analisarmos este
Governo, desde o seu início, vamos ver que ele não aprovou nenhuma
matéria importante no Congresso Nacional sem que houvesse negociata
e compra de votos.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esses desapontamentos
que temos com a política, muitas vezes, fazem-nos pensar: será que
vamos conseguir melhorar o nosso Pais? Será que a nossa Nação vai se
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conscientizar da gravidade dos problemas que estamos vivendo? Peço
aos meus colegas que reflitam sobre isso para que juntos possamos dar
alguma sugestão a fim de que alguma ação governamental possa
amenizar, em parte, a vida desse povo tão sofrido e destemido. Não quero
ver a minha Pátria virando uma república do Congo, ex-Zaire, com o povo
morrendo de fome nas ruas. É necessário que os governantes e nós,
parlamentares, tenhamos a responsabilidade, saiamos da bajulação do
poder e coloquemos o nosso efetivo trabalho em defesa das idéias pelas
quais fomos eleitos.

Quando disputei as eleições, tracei um programa de trabalho.
Quero defendê-lo até o fim, e é para isso que estou aqui, Sr. Presidente.
Não quero ver os meus irmãos sem teto, sem mesa, sem cama. Não
quero ver a Pátria sem cidadãos. Quero ver a minha Pátria bem,
produzindo para o mundo, porque temos condições para isso. Mas é
preciso iniciativa. Não podemos estar aqui fazendo aquela filosofia, que já
mencionei, de concordar com tudo: a filosofia da lagartixa, que sobe no
muro e só tem um movimento vertical com a cabeça. Precisamos desta
Casa, assim como os parlamentares federais também precisam do
Congresso Nacional, mas devemos aprender a fazer o movimento da
cabeça no sentido horizontal. E evidente que vamos concordar, mas
também vamos dizer "não" quando for preciso. Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Cleuber Carneiro, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, o trabalho
do parlamentar, muitas vezes, se divide em duas correntes
completamente distintas. As vezes, somos obrigados a fazer o trabalho de
despachante de lideranças, Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos,
acompanhando-os em encontros com o Governador, o Vice-Governador,
os Secretários, na tentativa de conseguir recursos e projetos para que as
Prefeituras tenham algum tipo de ajuda, principalmente aquelas entregues
aos Prefeitos a partir de 1 0 de janeiro.

Esse trabalho, muitas vezes, é hipertrofiado por um lado, fazendo
esquecer a função mais importante do Deputado, que é elaborar as leis,
fiscalizar o Poder Executivo e exercer, na plenitude da palavra, o cargo de
Deputado Estadual.
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Muito embora seja difícil abandonar essa primeira função, esta

Casa tem procurado não se esquecer de elaborar projetos de lei
importantes para o povo de Minas Gerais. Talvez a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais seja, entre as Casas Legislativas de todos os Estados, a
que tem o maior número de projetos de lei apresentados por iniciativa de
parlamentares. Isso é fácil de constatar quando se faz uma comparação
com as principais Assembléias Legislativas de todo o País.

Ontem mesmo esta Casa deu uma demonstração de
compromisso e seriedade ao assumir a proposta do Deputado Ibraflim
Jacob, aqui presente, e confirmar um projeto de lei, de sua autoria, que é
interessante e importante para o povo de Minas Gerais, mesmo se
defrontando com o veto do Sr. Governador ao projeto.

Com esse ponto de vista, estamos apresentando, Sr. Presidente -
ou melhor, apresentamos em 1995 -, um projeto de lei, somente hoje
colocado em pauta, que estabelece a obrigatoriedade de se dar
assistência aos idosos do Estado de Minas. Esse projeto dispõe sobre a
política estadual de amparo ao idoso.

Por que procuramos elaborar esse projeto? Temos, na verdade,
algumas ações isoladas em algumas secretarias e, principalmente, em
organizações não governamentais que têm interesse em ajudar a pessoa
da terceira idade, os idosos que contribuíram 60 ou 65 anos para o
engrandecimento do Estado e do Pais mas, muitas vezes, não têm o
amparo legal nas leis do Estado. Esse projeto que apresentamos nos
rendeu o apoio de mais de 20 mil pessoas em todo o Estado. Recebemos
um abaixo-assinado, que está fazendo parte dos autos do projeto, de mais
de 20 mil pessoas do Estado de Minas Gerais, de organizações que
acompanham pari passuk o trabalho desta Casa, em função e em
beneficio da pessoa idosa.

Esse projeto tem uma simplicidade impress:Dnante, e é
exatamente devido a isso que ele se sobressai entre todas as ações de
ajuda e amparo ao idoso. Aliás, já conversamos com o Sr. Secretário da
Saúde no sentido de garantir os recursos e o apoio necessário para que
esse projeto possa efetivamente ser colocado em prática.

Queremos criar, na área de saúde, após a promulgação desse
projeto, o Centro Especializado de Atendimento ao Idoso. Muitas vezes, a
pessoa da terceira idade não tem aonde ir, não tem a quem recorrer,
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principalmente a mulher, que tem que fazer uma reposição hormonal a
partir dos 50 anos de idade. Nenhum centro médico do Estado tem, por
exemplo, um geriatra para ficar à disposição do idoso. Não tem um centro
de fisioterapia para dar assistência a ele. Enfim, na hora da saúde, o que
se vê é um atendimento genérico, da criança de 1 mês até a pessoa de 70
anos.

Em Belo Horizonte e nas principais cidades, especialmente
naquelas em que temos um centro regional de saúde, vai ser criado um
centro de saúde para a terceira idade. Trata-se de um compromisso do Sr.
Governador conosco, muito antes de o projeto ser votado, definitivamente,
nesta Casa.

Na área da educação, queremos criar cursos especializados para
pessoas da terceira idade. Queremos que o Estado desenvolva o
programa a fim de preparar essas pessoas para a aposentadoria, para não
acontecer o que acontece. Hoje a pessoa está na sua mesa de trabalho e,
amanhã, é forçado para a aposentadoria, não tem aonde ir, como ficar,
criando-se um trauma muito grande, uma sensação de vazio, de
inutilidade; a pessoa é aposentada da noite para o dia, sem estar
preparada para vencer essa nova etapa de sua vida.

Criamos o projeto. E o Estado vai se interessar porque vamos
forçá-lo, vamos lembrá-lo constantemente dessa nova função de poder
desenvolver o plano habitacional para pessoas da terceira idade. E a
maior dificuldade. Nenhum ser humano com mais de 45 anos consegue
entrar nos planos habitacionais dos Governos Federal e Estadual. Ao
preencher a ficha e colocar a idade de 45 anos, por exemplo, que é a
idade de uma pessoa na plenitude de sua vida produtiva, a pessoa recebe
um não. A sua expectativa de vida é pouco mais de 20 anos, e ela não
consegue mais entrar nesses planos. Não existe um plano habitacional
para essas pessoas, que eu considero de segunda idade, não de terceira.

Queremos incrementar também essas ações sociais do SESC e
do SESI. Esse projeto que está em pauta foi muito bem elaborado.
Tivemos ajuda de pessoas que são especialistas em tratar, receber e
orientar essas pessoas. E Minas Gerais sai ã frente. Não queremos ver os
nossos idosos, as pessoas que trabalharam, que lutaram, por aí, sem um
plano de assistência, e o Estado de braços cruzados e de portas fechadas.
Queremos que elas tenham os seus direitos, que se sintam cidadãs,
capazes, e não simplesmente pessoas que já deram tudo de si e hoje não
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são mais interessantes ou úteis para o Estado de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Deputado Carlos
Pimenta, seu projeto de política de amparo ao idoso vem numa hora muito
boa. O que se observa pela vida é que os nossos tecnocratas, as pessoas
geralmente mais novas que fazem as leis, que gerem os departamentos,
os setores do Estado, do Governo Federal e mesmo da iniciativa privada,
se esquecem de que um dia, se tiverem a felicidade de viver, serão
também idosos. O idoso fica realmente relegado a segundo plano em
todos os setores do nosso País. Nos últimos anos, temos observado que a
nossa média de idade tem aumentado. Então, o seu projeto vem numa
hora muito boa. E um projeto muito interessante. E não podia ser diferente
devido ao nível de V. Exa., que é um dos melhores Deputados que a
Assembléia Legislativa tem. Quero desde já hipotecar total solidariedade
ao seu projeto em todos os trâmites desta Casa.

O Deputado Carlos Pimenta - Quero agradecer a V. Exa. pelas
palavras carinhosas. Sei que elas são muito mais devido à amizade que
nos une do que propriamente pelo trabalho que fazemos nesta Casa.

Mas, continuando, Paulo Schettino, o projeto também cria o
Conselho Estadual do Idoso, um Conselho que vai ter vez e voz, um
Conselho que vai procurar direcionar todo o trabalho que tem, seja ele de
órgãos do Estado ou de órgãos federais e das pessoas que se preocupam
com o idoso. Peço aos colegas, humildemente, o apoio a esse projeto. Ele
foi amplamente discutido, teve várias emendas e contou com a
participação efetiva de todas as comissões. Acho que é um presente que
esta Assembléia está dando àquela pessoa que lutou, que trabalhou e que
efetivamente merece as atenções dos parlamentares mineiros. Então, fica
aqui a nosso apelo.

Eu queria, também, Sr. Presidente, para encerrar o meu
pronunciamento, falar um pouquinho a respeito das decisões tomadas no
meu Norte de Minas. Na verdade, queremos ter os mesmos direitos e as
mesmas prerrogativas das outras áreas do Estado. Não queremos ser nem
melhores nem piores do que qualquer outra área do Estado de Minas
Gerais. Numa reunião que fizemos na semana passada, com vários
Prefeitos e Vereadores, tomamos a decisão de investir maciçamente e
insistir em algumas obras e benefícios que são fundamentais para o
desenvolvimento do Norte de Minas.
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Acho que esta tribuna tem sido testemunha do meu trabalho, do

trabalho do Roberto, do Cleuber, de vários outros Deputados que
assumem, com garra, a defesa do Norte de Minas Gerais. Muitas vezes,
as nossas palavras não saem dessas quatro paredes, e, por isso,
resolvemos deixar a retórica e partir para a prática. O movimento que
estamos encetando é um trabalho de persistência no sentido de
conseguirmos o asfaltamento da BR-135, no vale do São Francisco. O
Governador esteve na última quinta-feira em Jaíba; o Presidente da
República também esteve, e fizeram promessas. Diante dessas
promessas, desses compromissos firmados, resolvemos acionar todos os
Vereadores do Norte de Minas e todos os Prefeitos. Fizemos um abaixo-
assinado e o entregamos às autoridades. E, mais ainda, a partir desta
semana, vamos, cada Vereador, cada Prefeito, cada liderança, enviar um
fax, uma carta, um telegrama ao Sr. Governador de Minas, a fim de que
ele receba, semanalmente, mais de 1.500 correspondências mostrando a
necessidade de se ajudar aquela região.

O asfaltamento de Itacarambi a Manga e, posteriormente, a
Montalvânia e à Bahia vai ser, na verdade, o ponto de partida para a
valorização do vale do São Francisco. É um vale com as terras mais
férteis deste Estado e com a maior reserva hídrica. E temos todas as
condições - a exemplo do que ocorre no Jaíba, em Petrolina e Juazeiro -
de fazer daquela região um pólo de irrigação, que será, sem dúvida, o
celeiro deste País. Então, em todas as grandes obras, como o
asfaltamento da BR-135, lrapé e a construção da barragem do rio Jequitaí
- com o projeto de irrigação -, vamos concentrar o nosso trabalho, e essas
autoridades vão se cansar, vão suar, vão enjoar de receber documentos,
porque esse vai ser o nosso comportamento a partir de agora. Não
queremos apenas promessas, não queremos apenas o discurso, queremos
ação. Enquanto a ação deles não vem, a nossa ação vai. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Deputado Geraldo
Rezende; Srs. Deputados, representantes da imprensa, distinto e seleto
público que nos vê e nos ouve, povo mineiro, queremos, nesta
oportunidade, prestar duas homenagens: uma delas ao nosso
companheiro, ou ex-companheiro, Deputado Simão Pedro Toledo, que já
assumiu o seu lugar no Tribunal de Contas do Estado e ontem foi
homenageado, aqui, pelo Deputado Bilac Pinto.
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Quero fazer minhas as palavras do Deputado Bilac Pinto,

ratificar a seriedade e o dinamismo que o Deputado Simão Pedro Toledo
sempre teve com seus companheiros e repudiar toda e qualquer injustiça
de que porventura, agora, não estando nesta Casa, possa ser vítima.

A segunda homenagem que quero fazer é ao Ministro Adindo
Porto, que completa um ano de administração. (-Lê:)

"No dia 8 de maio próximo passado completou um ano que o
ilustre político mineiro Dr. Adindo Porto tomou posse no cargo de Ministro
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

Ao completar um ano à frente daquele importantíssimo ministério,
o Ministro Artindo Porto tem recebido boas notícias, comemorando a
super-safra de 81.000.000t de grãos, que garante matéria prima para a
indústria de alimentos e representa, ainda, renda ao produtor rural acima
de R$20.000.000.000,00 de reais nos principais produtos.

Quando existem quantias como essas em jogo, não é só o clima
que justifica o sucesso da colheita, é preciso um trabalho de gerência, de
administração, como aqueles que estávamos observando em Brasília e
em todo o Brasil, feito pelo Ministro Ailindo Porto.

Em 1997 haverá crescimento da oferta em bases tecnológicas:
mais produção, com menos custos, tendo em vista a continuidade da
administração implantada pelo Ministro Arlindo Porto e garantida no
Orçamento Geral da União.

E com uma grande vantagem adicional, que não ocorria até há
pouco tempo: sem inflação, pois boa parte do resultado da safra reflete os
paradigmas e a produtividade em que, nos últimos vinte anos, só o setor
agrícola alcançou 59%, com média de 2,5% ao ano.

Em 1996 o crescimento foi de 3.2% superando em quase 30% a
citada média dos últimos vinte anos. Este é um dado significativo.

Outro grande programa lançado, para a agricultura familiar foi o
Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF - onde o pequeno e
médio produtores rurais estão tendo acesso ao crédito bancário e
adquirindo insumos para aumentar a produção, colocando mais comida na
mesa dos brasileiros.
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Dados da FAO e do INCRA indicam que os estabelecimentos

familiares (até 280 ha) representam 75% do total de 5.800.000 imóveis
rurais do Brasil e possuem uma população economicamente ativa de 14
milhões de brasileiros.

Por esses dados podemos mensurar a grandiosidade do PRONAF,
pois 80% da mão-de-obra rural brasileira está ocupada pela agricultura
familiar.

A agricultura a ser assistida pelo PRONAF ocupa uma área de
58.000.000ha contra 150.000.000ha da agricultura empresarial.

Os recursos assegurados para o PRONAF no Brasil são da ordem
de R$1.000.000.000,00 para o período de julho de 1996 a 3016197.

Para Minas Gerais estão previstos recursos de R$200.000.000,00
para o atendimento a 20 mil produtores rurais em todos os muncípios de
atuação da EMATER.

Dos 200 milhões disponíveis, R$50.000.000,00 são para atender
aos custeios agrícolas e pecuários até 3016197; os 150 milhões restantes
serão destinados a atender a investimentos rurais.

Pode participar do programa o produtor que tenha, no mínimo,
80% da renda familiar originária da agropecuária, resida na propriedade
ou em aglomerado urbano ou rural próximo, tenha no máximo dois
empregados permanentes e não detenha ou explore área superior a quatro
módulos fiscais (varia de 1 a 280 ha, dependendo do município).

O produtor tem encargo de 9% ao ano nos custeios, sendo que
para os investimentos o custo será a Taxa de Juros de Longo Prazo-TJLP-
mais 6% de juros ao ano, com abatimento de 50%. O limite para
financiamentos de custeio é de R$5.000,00 por mutuário e para
investimento de R$15.000,00 por proprietário rural.

Em Minas Gerais o PRONAF assumiu compromisso de atender 20
mil produtores familiares com benefícios do crédito rural, sendo que
10.345 já tiveram suas pretensões atendidas, tendo recebido 37 milhões
de reais em financiamentos, O PRONAF será a redenção do pequeno
produtor rural.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, os números são animadores.
Muita coisa já foi feita e muito mais temos a fazer. Mas reconheçamos o
excelente trabalho que o nosso ilustre co-estaduano Ministro Arlindo Porto
vem desenvolvendo, com a sua competente equipe espalhada por todo o
Brasil, em prol do desenvolvimento da nossa agropecuária.

Ao registrar, neste breve pronunciamento, algumas metas
alcançadas neste primeiro ano de administração do Ministro Arlindo Porto,
parabenizo aquela ilustre autoridade pelos êxitos alcançados e a certeza
de que continuará nos seus vigentes esforços em prol do desenvolvimento
do setor agropecuário brasileiro".

Termino, fazendo uma proposição para que esta Casa encaminhe
ao Sr. Ministro Arlindo Porto os nossos votos de congratulações. Muito
obrigado.

O Sr.Presidente - Com a palavra, o Deputado Amaldo Penna.

O Deputado Arnaldo Perina* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores da assistência, senhores da imprensa, no dia de ontem pudemos
ouvir aqui, desta tribuna, o ilustre Deputado Marcos Helênio, Líder do PT.
Gostaria de dizer que tenho um conceito muito favorável do Deputado
Marcos Helênio. Tenho-o como uma pessoa séria, que desenvolve um
trabalho eficaz nesta Casa. Esse Deputado, na sua fala de ontem, abordou
assuntos que merecem ser por nós retomados, quase como uma
compensação ao que ele disse.

De passagem, o Deputado Marcos Helênio referiu-se a uma
matéria jornalística, na qual se pretendeu atingir o Deputado Simão Pedro.
Por pouco tempo, por pouco mais de dois anos, convivi nesta Casa com o
Deputado Simão Pedro. Posso dizer que Deputado algum que aqui se
assenta teve a honradez, a seriedade, a capacidade e a melhor condição
no exercício do seu mister que o Deputado Simão Pedro. Honrado,
competente, digno, o Deputado Simão Pedro exerceu o seu papel de
forma que pôde convencer esta Casa, pela sua maioria, a levá-lo ao
Tribunal de Contas do Estado.

O Deputado Marcos Helênio referiu-se à composição de gabinete
do Deputado Simão Pedro como nepotismo. E quando ele fez essa
referência, ele quis dizer que aquelas pessoas provavelmente não
trabalhavam no gabinete e que, certamente, o Deputado poderia levá-las
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para compor o quadro no Tribunal de Contas. Tenho a dizer ao Deputado
Marcos Helênio, a esta Casa e ao Estado que, certamente, aquelas
pessoas que compunham o gabinete do Deputado Simão Pedro eram
muito competentes, porque o Deputado Simão Pedro, com o trabalho de
tais pessoas, conseguiu, no Estado de Minas Gerais, mais de 30 mil votos,
muito mais do que conseguiu o Deputado Marcos Helênio, muito mais do
que conseguiu a grande maioria dos Deputados desta Casa.

Isso significa que aquelas pessoas devem ter prestado a ele um
excelente serviço, uma excelente assessoria, tanto que ele, na eleição que
disputou em 1994, pôde elevar seus votos de pouco mais de 14 mil para
mais de 34 mil votos, o que significa trabalho. Acho que temos que
preservar as pessoas; acho que não podemos denegrir as pessoas; acho
que temos que respeitá-las, e, muito mais, devemos respeitar as pessoas
que se encontram ausentes desta Casa, as pessoas que não podem estar
aqui nesta tribuna para responder às agressões que lhes são dirigidas.
Faço aqui o papel do ex-Deputado Simão Pedro Toledo, hoje Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado, para dizer a esta Casa e ao Estado que
ele foi e é um homem digno, um homem que começou a sua vida na
política de Pouso Alegre como Vereador, como Presidente da Câmara,
como Prefeito por dois mandatos, o que significa que sempre teve o apoio
popular.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte) - Quando V.
Exa., ocupando a tribuna, fazia referência ao Deputado Simão Pedro, eu
pensava aqui comigo: o Deputado Simão Pedro não precisa de defesa. A
sua vida, a sua postura, a sua dignidade, a marca que deixou com sua
passagem nesta Assembléia Legislativa falam mais alto que qualquer
palavra em sua defesa. É um homem de bem. Um homem honrado. Esta
Casa sabe disso, assim como toda Minas Gerais. Mas, quero apartear V.
Exa. para solidarizar-me com seu discurso desta tarde, mais para fazer
uma homenagem ao Deputado Simão Pedro pelo que representou para
Minas Gerais, atuando como Deputado Estadual, e pelo que representou
para Pouso Alegre e todo o Sul de Minas com sua atuação brilhante e
honrada na vida pública.

O Deputado Arnaldo Penna* - Agradeço o aparte do Deputado
Sebastião Navarro Vieira e acho que isso seria suficiente. O Deputado
Sebastião Navarro Vieira, vizinho do Deputado Simão Pedro Toledo, seria
o testemunho maior do homem público que foi e é o Deputado Simão
Pedro, aqui vilipendiado de uma forma sub-reptícia pelo Deputado Líder
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do PT, Marcos Helénio. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado
Arnaldo Penna, gostaria de fazer um aparte, porque tenho também
apreço pelo trabalho que foi desenvolvido pelo Deputado Simão Pedro
Toledo. Convivi com ele na legislatura passada e em uma parte desta.
Não há aqui nenhuma questão contra o ex-Deputado Simão, hoje membro
do Tribunal de Contas. Só gostaria de fazer duas observações: em
primeiro lugar, que hoje o Deputado Marcos Helênio não está aqui porque
está em audiência pública desta Assembléia no vale do Aço. O que ele
tentou dizer, e a discussão que estamos fazendo é nesse sentido, diz
respeito ao nepotismo, que já foi objeto de matéria votada no Congresso
Nacional para que deixe de existir. Entendemos que essa é uma questão
pela qual precisamos realmente zelar. Em segundo lugar, V. Exa. fez
algumas colocações como vincular total de votos a trabalho. Isso é muito
relativo. Se for assim, vamos dizer que o Deputado que mais trabalhou
em Minas Gerais foi o Newton Cardoso, Deputado mais votado.
Deveríamos tomar cuidado com essas questões para não fazermos esse
tipo de correlação, sugerindo que o o total de votos significa que a pessoa
trabalha mais ou menos. Fiquei preocupado com a sua observação
porque, de acordo com essa linha de raciocínio, essa seria a correlação.
Vimos, inclusive, alguns comprando votos, e ele também teve muitos
votos...

O Deputado Arnaldo Penna* - V. Exa. não está querendo dizer
que o Deputado Simão Pedro Toledo comprou votos.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Em hipótese
alguma. Só estou dizendo que V. Exa. não pode fazer a vinculação direta.

O Deputado Arnaldo Penna - V. Exa. não pode dizer a mesma
coisa em relação a Newton Cardoso e Simão Pedro.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Exato, mas do jeito
como V. Exa. falou, fica parecendo que, como o Deputado Marcos Helênio
teve menos votos, trabalha menos, e como o Simão Pedro Toledo teve
muito mais votos, então, trabalha mais. E só para tentar fazer essa
observação a V. Exa. Com relação ao Deputado Simão Pedro Toledo, em
momento algum nenhum membro da nossa bancada fez alguma
observação, porque, se tivéssemos que fazê-lo, o faríamos durante o
processo de discussão da indicação dele para o tribunal.
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O Deputado Arnaldo Penna* - Recebo a observação de V. Exa.,

mas gostaria de dizer que, quando o Deputado Marcos Helênio aqui se
referiu a esse par, ele disse não considerar nepotismo a existência de
parentes no serviço público, vamos dizer, em cargo de confiança, desde
que eles trabalhassem. Foi isso que o Deputado disse aqui. Se V. Exa.
pegar as notas taquigráficas, observará isso. Ele disse que não é o fato de
ser parente; é o fato de não trabalhar e aumentar o seu salário. Foi isso
que ele afirmou aqui, de forma a dizer que o Deputado Simão Pedro
Toledo estaria usando um processo para, através dele, gerar aumentos
nos seus rendimentos. Dessa forma, não foi honesto, não foi correto.

Hoje estamos aqui sem a presença do Deputado Marcos Helênio,
por quem - repito - tenho uma grande admiração, um grande respeito; por
quem tenho as melhores imagens, pelo trabalho que sei que ele
desenvolve. Eu estaria dizendo a mesma coisa se ele estivesse presente.
Só que a necessidade de resposta imediata me fez estar aqui hoje,
mesmo sem ele estar, porque está participando de uma audiência pública
regional na região a que pertence.

Na verdade, não podemos concordar com as colocações que às
vezes aqui são feitas. Em relação ao Deputado Simão Pedro Toledo,
quero dizer que esta Casa, na sua grande maioria, deu a ele a condição
de ser - como hoje é - um Conselheiro do Tribunal de Contas. Não
podemos, de forma alguma, admitir que a honra, que o comportamento
dele venha a ser aqui conspurcado nesta tribuna.

Na mesma oportunidade, o Deputado Marcos Helênio quis se
referir aos convênios que o Estado faz com os municípios, dizendo que
isso se assemelha aos fatos ocorridos no Congresso Nacional. De forma
alguma! Os valores que o Governo repassa em convênios do PADEM, em
convênios do Pró-Comunidades, são aprovados por esta Casa, contando
também com os votos dos Deputados do PT, que incluem esses valores
dentro do orçamento do Estado de Minas Gerais, O fato de um Deputado
poder indicar o beneficiário não é nada diferente do fato de o Presidente
do PT, Deputado Tilden Santiago, e do Deputado Fassarella, de
Governador Valadares, também se utilizarem do mesmo expediente
quando o Governo de Minas liberou para os Deputados Federais o direito
de indicação de determinados valores contidos no orçamento federal. E os
jornais têm divulgado que eles participam da mesma forma, indicando
beneficiários para os valores que a eles são liberados.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte)* - Deputado
Arnaldo Penna, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de
me conceder um aparte. Nosso tempo é pequeno e insuficiente para
aprofundarmos uma reflexão sobre esse problema, mas, na realidade, a
afirmação de que os Deputados do PT votam... Eles votam, mas não
favoravelmente a essa lógica de distribuição de recursos públicos.

O Deputado Arnaldo Penna - VExa, não pode dizer quem vota
ou deixa de votar em razão de recursos públicos. A discussão não está
nesse ponto, está em tomo da indicação ou não de recursos para
municípios ou entidades. E, na verdade, o Presidente do PT no Estado de
Minas Gerais está a indicar valores que foram liberados a ele pelo
Governador Eduardo Azeredo para municípios do interesse dele.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte)* - Deputado
Arnaldo Penna, se me permite apenas concluir essa reflexão, em primeiro
lugar não é uma decisão unânime...

O Deputado Arnaldo Penna* - E não significa que não exista.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte)' - Exatamente,
não significa que o PT...

O Deputado Arnaldo Penna* - Significa que o Presidente e os
Deputados do partido estão, se isso é um expediente, usando o mesmo
expediente.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - Gostaria,
então, que V.Exa., ao fazer urna afirmação dessa natureza, fizesse,
portanto, a discriminação, dizendo quem faz ou deixa de fazer. Essa é
uma questão. A outra questão é com relação à distribuição. Gostaria de
perguntar a V. Exa. qual é o Deputado Estadual do PT que distribui
recursos que estão vinculados ao PADEM.

O Deputado Arnaldo Perna* Não poderia dizer a V. Exa. quais
fazem ou deixam de fazer, porque não sou dos que acompanham esse
processo. Mas acredito que V. Exa. poderia experimentar fazê-lo, para ver
se V. Exa. seria atendido. Acho que seria uma oportunidade para que V.
Exa. pudesse, depois, dizer eu indiquei e não fui atendido. Mas V. Exa.
não pode dizer que não teve oportunidade de fazer, porque acredito que
V. Exa não teve oportunidade de indicar. Então, que V. Exa. indique e
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que deixe de ser atendido, e vou dizer que V. Exa. indicou e deixou de ser
atendido. Mas, até agora, a verdade é essa: digo que o Presidente do PT
do Estado, digo que o Deputado Fassarella, digo que a Deputada do PT
da região da Mata estão indicando, da mesma forma que os Deputados do
Estado de Minas Gerais indicam o Governo do Estado.

Isso não é a mesma coisa que o Deputado Marcos Helênio quis
dizer na tarde de ontem, e é isso que vim dizer desta tribuna, não só para
os Deputados presentes, mas para o Estado de Minas Gerais, porque é
muito fácil jogar pechas em outras pessoas e achar que somente alguns
são honestos. Não admito isso, porque jamais posso admitir que alguma
pessoa possa lançar contra mim qualquer pecha de desonestidade. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Sr. Presidente,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o tempo é suficiente para que possa
expressar aqui a minha indignação, como funcionário público licenciado
que sou, como professor da rede estadual, com a propaganda que o
PSDB tem veiculado na televisão, atacando mais uma vez os servidores
públicos. Parece que o PSDB só vê os funcionários públicos como um
empecilho, como pessoas que atrapalham o desenvolvimento do País. A
campanha de difamação dos servidores públicos, que o PSDB vem
fazendo, não pode e não vai ficar impune. Queremos, aqui, não só como
funcionário público, dizer que nós, do PT, repudiamos o ataque gratuito
que o PSDB vem fazendo na televisão e no rádio contra os servidores
públicos, tentando colocá-los como privilegiados, como pessoas que não
trabalham, como pessoas incompetentes. Queremos dizer exatamente o
contrário, queremos dizer que os servidores públicos, hoje, estão sendo
mal remunerados, estão sendo desprestigiados, mas são eficientes e
competentes, e é exatamente por isso que a máquina pública continua
funcionando e que o povo ainda tem algum atendimento, não porque o
PSDB quer, mas graças ao esforço dos servidores, sejam do Poder
Legislativo, do Executivo ou do Judiciário. Queremos, aqui, deixar o nosso
protesto veemente contra a campanha que o PSDB vem fazendo na
televisão contra os servidores públicos. Queremos dizer que os servidores
têm no PT um aliado, e que vamos resistir contra essa campanha
enganosa, mentirosa, que tenta afrontá-los. Muito obrigado.
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22 PARTE (ORDEM DO DIA)

1 2 Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Esgotada a
hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 22 Parte da reunião,
com a 1 8 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência recebeu, do Sr. Djalrna Alves de Azevedo,
Presidente da Associação Mineira de Imprensa, a seguinte
correspondência: (- Lê:)

"Belo Horizonte, 5 de maio de 1997. Sr. Presidente, a Assembléia
Legislativa, que já deu à sua Casa o nome de Palácio da Inconfidência em
homenagem aos heróis do mais importante movimento nativista do País,
leva agora a Associação Mineira de Imprensa a procurá-la, através de seu
Presidente, com vistas a que seja promovida por esta Casa do povo uma
reparação que há mais de 200 anos o Poder Legislativo está devendo aos
conjurados de 1789 e, particularmente, ao Alferes Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes.

É a realização de uma sessão de desagravo ao patrono cívico da
Nação brasileira, em reparo e resposta à Sessão Solene do Senado da
Câmara de Vila Rica, 'de gratidão à Rainha e regozijo pelo fracasso da
Inconfidência'.".

Ainda que tardiamente, o Poder Legislativo do País precisa
reabilitar-se daquela Sessão Solene de Corpo Presente, que teve por
orador Diogo Pereira de Vasconcellos ("Autos da Devassa da
Inconfidência Mineira" - vol. 9, págs. 135 a 146).
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Esta Sessão, também solene de desagravo, mais se justifica com

a participação do Congresso Nacional, com o deslocamento de Deputados
e Senadores para Ouro Preto na mesma data, 22 de maio próximo, e no
mesmo local. Segundo o revisor e anotador dos "Autos da Devassa",
Tarquínio José Barboza de Oliveira, "ao tempo, estava construída apenas
a metade [lado da Igreja do Carmo) da Casa da Câmara e Cadeia [atual
Museu da Inconfidência], em cujo andar superior, salão da frente, se deu a
cerimônia. Efetivamente, o Vereador Diogo Pereira de Vasconceilos [pai
de Bernardo Vasconceilos, o consolidador do Império do Brasil] via na
Praça - enquanto falava - a cabeça engaiolada de Tiradentes, ali erigida
na véspera".

È interessante registrar aqui que, no centenário da Conjuração
Mineira, em 1892, em cerimônia em Ouro Preto, presidida pelo Vice-
Presidente do Estado, em exercício, Eduardo Emesto da Gama Cerqueira,
foi lançada a pedra fundamental do Monumento a Tiradentes, onde, desde
sua entrega, em 1894, vem sendo anualmente reverenciada, no dia 21 de
abril, a memória dos Inconfidentes. Entre os oradores que 'pronunciaram
eloqüentes discursos no assentamento da pedra fundamental", estava o
Vereador Diogo de Vasconcelios, que assim reparou, no âmbito familiar, a
atuação de seu ancestral do mesmo nome, naquele 221511792 ("Memorial
da Imprensa da AMI - Painéis Permanentes").

Resta agora o reparo por parte do Poder Legislativo, o qual é
realmente o mais importante para a Nação que fez de Tiradentes o seu
patrono cívico.

Na entrega da primeira etapa do "Memorial da Imprensa", no dia
18 de março, manifestou a AMI o seu propósito de fazer uma parceria com
o Poder Legislativo nesse sentido, conforme discurso do seu Presidente.
Este é o objetivo desta visita que certamente marcará uma aproximação
maior da entidade dos jornalistas com a Assembléia Legislativa para a
concretização de seus ideais comuns de preservar a nossa memória
histórica, contribuindo assim para a divulgação da cultura e do espírito
cívico de nosso povo.'

Para tanto, passo a ler, neste momento, um projeto de resolução
da Mesa da Assembléia Legislativa. (- Lê:)

- O projeto de resolução lido pelo Sr. Presidente é o publicado
nesta edição, sob o n°1.228/97.
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Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Roberto
Amaral - falecimento do Sr. Clóvis Moreira da Silva, em Janaúba
Ciente. Oficie-se.): e Arnaldo Penna (4) - indicação dos Deputados Hely
Tarqüinio para membro efetivo da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais e Kemil Kumaira para membro efetivo da Comissão de
Assuntos Municipais e para membro suplente da Comissão de Justiça, e
indicação de seu nome para membro efetivo da Comissão de
Administração Pública; todas as indicações são para substituir o Deputado
Simão Pedro Toledo (Ciente. Designo. Cópia às Lideranças. A Área de
Apoio às Comissões).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Anderson Adauto,
solicitando seja constituída comissão especial para proceder a estudos
sobre a utilização pelo Estado de contratos administrativos para suprfr
carência de recursos humanos em diversas áreas, em detrimento da
nomeação de concursados, e propor medidas cabíveis. Ciente. A
Comissão de Administração Pública, de acordo com a Deliberação n o 761.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados,
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°s 1.106197, do Governador do Estado, que autoriza o DER-MG a fazer
reverter ao Município de Serra do Salitre o imóvel que especifica; e
1.108197, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter ao Município de lpuiúna o imóvel que especifica (A
sanção.).

O Sr. Presidente - Relatório Final da Comissão Especial para
Conhecer a Real Situação Financeira do IPSEMG, Incluindo os Não-
Repasses pelo Tesouro, assim como a Situação da Prestação de Serviços
na Capital e no Interior. O relatório conclui, entre outras medidas, pela
reestruturação do IPSEMG, pela mudança da forma de gerenciamento do
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Instituto e pelo envio do relatório ao Governador do Estado, ao Ministério
Público, ao Tribunal de Contas e ao Presidente do IPSEMG. Em
discussão, o relatório. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o relatório. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, em que solicita seja enviado oficio ao Reitor da
UFMG com vistas a que sejam tomadas providências para a manutenção
do Hospital das Clínicas desta Capital. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.942/96, do Deputado Carlos Pimenta, em que
solicita ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente
informação sobre os projetos da Barragem de São Gregário, que
beneficiará a população do Norte de Minas. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n o i, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento n° 1.492/96 na forma do Substitutivo n° 1.
Oficie-se.

Requerimento n° 1.949198, da Comissão de Saúde e Ação Social,
em que solicita aos Secretários de Assuntos Municipais e do Trabalho, o
envio a esta Comissão da relação dos convênios firmados entre
Prefeituras e entidades de utilidade pública, objetivando a concessão de
subvenção destinada à área de saúde. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

22 Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V Fase,
Presidência passa à r Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, solicitando a inversão da pauta de modo que o Projeto
de Lei n° 1.741196 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias
constantes na ordem do dia. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode observar, de plano, não há número legal para a continuação dos
nossos trabalhos, motivo pelo qual eu pediria o encerramento desta
reunião.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência
de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 23,
às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 23 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado João Leite

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum"

COMPARECIMENTO

Comparecem os Deputados:
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Ambrósio Pinto - Arnaldo Penna - Dimas Rodrigues - lbrahim

Jacob - Ivair Nogueira - João Leite - Marco Régis - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 9h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 26, às 20
horas,

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 31197

Às quinze horas do dia vinte e dois de abril de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Costa, José Militão (substituindo este ao Deputado José Maria
Barros, por indicação da Liderança do PSDB), Roberto Amaral, Irani
Barbosa, Antônio Andrade, Adelmo Carneiro Leão, Maria José Haueisen,
Wilson Pires (substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por
indicação da Liderança do PFL), Gil Pereira (substituindo o Deputado
Alberto Pinto Coelho, por indicação da Liderança do PPB), Em'iano Batista
(substituindo o Deputado Ronaldo Vasconcellos, por indicação da
Liderança do PL). Anderson Adauto e José Braga. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a reunião tem a finalidade de
continuar a discussão do parecer do relator, Deputado Irani Barbosa. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
requer seja a matéria submetida à instrução técnica da Consultoria desta
Casa. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. A Deputada
Maria José Haueisen, com a palavra, pela ordem, lê o Substitutivo n° 1 à
Proposta de Emenda à Constituição n° 31, que é encaminhado à
Presidência, e faz sua apreciação a respeito da matéria. Em seguida,
usando da palavra, pela ordem, o Deputado Ermano Batista apresenta a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, constante no parecer, e apresenta sua
análise em defesa da proposição em discussão. 0 Deputado José Militão
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também participa do debate, oportunidade em que apresenta
requerimento ao Presidente da Comissão, no qual solicita sejam
convidados a comparecer à reunião desta Comissão dois
constitucionalistas para discutirem a matéria. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. O Presidente determina à assessoria da
Comissão que tome as providências necessárias para o comparecimento
dos constitucionalistas, agradece a presença dos Deputados, informa que
a próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Sebastião Costa, Presidente - Arnaldo Canarinho - Roberto
Amaral - José Militão - Irani Barbosa - Adelmo Carneiro Leão - Ambrósio
Pinto - Antônio Andrade - Ermano Batista - Elbe Brandão - José Braga.

ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de maio
de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões
os Deputados Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho, Antônio Roberto e
Ronaldo Vasconceilos, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara
aberta a reunião, solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes, e informa que a reunião se destina a ouvir os
membros da diretoria do Floresta Clube Or. Henry Meyers, que discorrerão
sobre a atuação do mencionado clube na preservação ambiental, por
ocasião do 500 aniversário de sua fundação. O Presidente faz a leitura da
seguinte correspondência: carta da Prefeitura Municipal de Madre de Deus
de Minas, assinada pelo Presidente da Subcomissão de Prevenção do
Meio Ambiente desse município, na qual encaminha cópia de documentos
entregues ao Conselho de Política Ambiental - COPAM - e ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA -,
solicitando fiscalização mais rigorosa do cumprimento das legislações em
vigor sobre proteção ambiental, principalmente no setor de pesca;
Informativo 26 da Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga --

 -, comunicando, entre outros assuntos, a eleição da nova
diretoria da entidade. Encerrada a 1 Parte da reunião passa-se à 1a Fase
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da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão, O Deputado Anivaldo Coelho apresenta requerimento
solicitando seja a reunião ordinária do dia 2115197 transformada em
audiência pública, com a finalidade de ouvir o Prefeito de Entre-Rios de
Minas e outros convidados sobre os problemas decorrentes das atividades
de exploração de areia e cascalho de uso imediato na construção civil.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Prosseguindo, o
Presidente faz a leitura de requerimento do Deputado João Batista de
Oliveira, em que solicita que a Comissão realize audiência pública no
Município de Curvelo, com o objetivo de debater a mortandade de peixes
no rio das Vêlhas. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A
seguir, o Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. Luiz Marques
Mendes, Wilson Bastieri e Odilon Martírio, respectivamente, Presidente,
Diretor de Clube e Diretor de Lagoa do Clube Dr. Henry Meyers, e passa
a Presidência ao Deputado Anivaldo Coelho. Com a palavra o Deputado
Antônio Roberto, autor do requerimento que motivou os convites, faz suas
considerações iniciais, e parabeniza a diretoria do clube por sua atuação
na preservação ambiental e pelo 500 aniversário de sua fundação. A
Presidência passa a palavra ao Sr. Luiz Marques Mendes, que discorre a
respeito das atividades daquela entidade. Após a exposição do convidado,
abre-se debate entre os demais convidados e os parlamentares, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,
parabenizando a diretoria do Floresta Clube Dr. Henry Meyers pela
atuação da entidade, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto -
Ronaldo Vasconcellos.

ATA DA 69a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de maio de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Jorge Hannas, Wilson Pires e
Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
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declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência lê correspondência do Sr. Luiz Carlos
Pertence, Presidente da Associação Nacional de Pacientes, Doadores de
Transplantados Renais- DORETRANS -, solicitando audiência pública com
esta Comissão para tratar de problemas de vagas para realização de
hemodiálise. O Presidente solicita à assessoria que agende a reunião
posteriormente. A seguir, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições de autoria da Comissão, O Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados o Secretário de
Estado da Saúde e seus assessores e o Presidente e os assessores do
COSEMS, na gestão de 1996, para que, em conjunto, esclareçam as
questões relativas a aplicação de recursos na área da saúde,
especialmente aqueles destinados aos BDPs, como denunciados pelo
COSEMS. Submetido a votação, é este requerimento aprovado.
Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos à discussão e à votação, são aprovados, no 2 0 turno, os
Projetos de Lei n°s 294195 (este na forma do vencido no V turno), 989,
1.031, 1.043, 1.044, 1.051, 1.052, 1.072, 1.073, 1.080, 1.086 e 1.094196
(relator Deputado Wilson Pires); 585195, 1.018, 1.020, 1.038, 1.054,
1.062, 1.071, 1.075 e 1.084196 (relator: Deputado Jorge Hannas); 763196,
1.027, 1.030, 1.059 (este na forma do vencido no 1 0 turno), 1.069 e
1.070196 (Deputado Carlos Pimenta); 1.022196 (este na forma do vencido
no 1 0 turno), 1.063 e 1.079196 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão).
Submetidos à discussão e à votação, são aprovados, no 1 0 tumo, os
Projetos de Lei n°s 318195 (este com a Emenda n° 1), 1.085 (este com a
Emenda n°1), 1.103, 1.110, 1.117, 1.131 e 1.136197 (este com a Emenda
n° 1) (relator Deputado Wilson Pires); 985196, 1.116, 1.102, 1.097197
(relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.081, 1.133197 (relator Deputado
Adelmo Carneiro Leão); 1.098197 (relator: Deputado Jorge Hannas). A
Presidência submete a votação o Requerimento n°2.125/97, de autoria do
Deputado Marco Régis, nos termos da Deliberação n° 487 da Mesa da
Assembléia, o qual foi aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença do convidado e dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.

Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Jorge
Hannas.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 31197

(Nova Redação, nos Termos do Ari. 138, 1 0 , do Regimento Interno)

Comissão Especial

Relatório

De iniciativa de 113 dos membros desta Casa e tendo como
primeiro signatário o Deputado Erniano Batista, a proposta de emenda à
Constituição em análise dá nova redação aos arts. 77, 18 e 79 da
Constituição Estadual, que tratam da composição do Tribunal de Contas.

Publicada em 2712197 e não tendo recebido emendas no triduo
regimental, a matéria foi encaminhada a esta Comissão para ser
apreciada nos termos do art. 210, c/c o art. 112, 1, "a", do Regimento
Interno.

Durante a discussão do parecer, foram apresentadas propostas de
substitutivo pelos Deputados Maria José Haueisen e José Militão, sendo a
última aceita pelo relator e incorporada ao parecer, em nova redação, nos
termos regimentais.

Fundamentação

A proposta de emenda à Constituição originalmente apresentada
introduz inovações na estrutura do Tribunal de Contas do Estado,
reforçando-a com a presença de sete Conselheiros Adjuntos. Os novos
agentes públicos viriam somar o seu trabalho àquele já desempenhado
pelos sete Conselheiros atualmente existentes, no exercício das múltiplas
atribuições cometidas ao Tribunal pelo art. 76 da Constituição mineira.
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O disciplinamento constitucional relativo aos Conselheiros
Adjuntos, conforme prevê a proposta de emenda em questão, é
basicamente o mesmo previsto para os Conselheiros. Seriam escolhidos
entre brasileiros com idade mínima de 35 e máxima de 65 anos, de
reputação ilibada e moralmente idôneos, com notórios conhecimentos
jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública
e com o mínimo de dez anos de exercício de atividade que pressupusesse
o domínio de algum desses ramos científicos. Os procedimentos a serem
observados para a nomeação dos Conselheiros Adjuntos seriam os
mesmos já previstos para a dos Conselheiros, sendo dois deles nomeados
pelo Governador e cinco, pela Assembléia Legislativa. Os Conselheiros
Adjuntos teriam os mesmos direitos, garantias e impedimentos do Juiz do
Tribunal de Alçada e somente poderiam se aposentar com as vantagens
do cargo após cinco anos de efetivo exercício.

Ao formular a proposta de emenda em referência, o legislador
mineiro valeu-se das prerrogativas próprias do poder constituinte derivado
estadual, ao qual se reconhece ampla autonomia para fixar a estrutura
básica dos Poderes estaduais e, ainda, para propor as mudanças
'necessárias á adequação das normas constitucionais às novas realidades
que se sucedem velozmente. Com efeito, outro não pode ser o
entendimento dos lermos do "capur do art. 25 da Carta Federal.

De outra parte, não se pode olvidar que a atuação do poder
constituinte estadual, até porque se lhe reconhece autonomia e não
soberania, deve se conter dentro dos limites delineados no sistema
jurídico vigente, notadamente nas normas centrais, nos princípios básicos
consagrados na Carta Federal.

Nas questões especificas relacionadas ao Tribunal de Contas, há
que se atentar para o disposto nos arts. 73 e 75 da Lei Maior, que fixam as
linhas principais a serem observadas nessa matéria, inclusive no nível
estadual. Nesse ponto, parece-nos que o núcleo essencial fixado pelo
constituinte da República, consubstanciado na composição básica por sete
Conselheiros, pelas regras a serem observadas na sua nomeação e pelos
direitos, prerrogativas e impedimentos inerentes a seu cargo, conflita com
a proposta de emenda em tela. Os possíveis vícios de natureza
constitucional podem, no entanto, ser sanados. É o que se pretende
mediante a apresentação do substitutivo que incorporamos ao nosso
parecer.
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No que tange ao mérito da proposição, observamos que as

medidas que se pretende adotar refletem a preocupação do Legislativo
mineiro com o fortalecimento da estrutura do órgão constitucionalmente
destinado a auxiliá-lo na missão fiscalizadora das contas públicas. Aqui,
parece-nos recomendável ampliar o foco de nossa visão, de modo a
podermos cotejar a nossa realidade mais próxima com as tendências
prevalecentes no mundo atual. Todos percebemos que, a pouco e pouco,
nos Legislativos dos países democráticos, vem ganhando preeminência
sobre a tradicional atribuição de feitura das leis a relevantíssirna missão
de controle dos inúmeros atos que o Estado moderno chamou à sua
responsabilidade e vem desempenhando. Nesse contexto, é
inequivocamente oportuna a atuação desta Casa com vistas à obtenção
de maior eficácia nas ações do Tribunal de Contas, especialmente no que
diz respeito ao auxílio ao Poder Legislativo na importante tarefa de
exercer o controle externo da administração pública.

Fundados nesse entendimento e tendo em vista as ponderações
feitas no decorrer da discussão da matéria, incorporamos ao parecer a
proposta de substitutivo apresentada pelo Deputado José Militão. Se
dúvidas existem quanto à constitucionalidade da criação de cargos de
Conselheiro Adjunto, o mesmo não se pode dizer quanto à criação de um
conselho específico vinculado ao Tribunal e destinado à apreciação das
contas municipais. Jurisprudência do STF em questão semelhante,
levantada a partir de contestação do art. 358 da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro, indica ser possível, a partir da interpretação do § 1 0 do art.
31 da Constituição da República, a criação do órgão acima mencionado.
Ressalte-se ainda que a decisão da mais alta Corte de Justiça do Pais se
deu por unanimidade, quando do julgamento da ADIN 154- RJ.

Acatamos, ainda, proposta de emenda da Deputada Maria José
F-Iaueisen, que, ao dispor sobre os Auditores, atende os requisitos
constitucionais que orientam a matéria e promove necessária adequação
aos dispositivos constantes na Carta mineira.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 31197 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado a seguir.
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SUBSTITUTIVO N°1

Altera os arts. 77, 76 e 79 da Constituição do Estado, que tratam
do Tribunal de Contas, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 0 - Os § 1 0 e 20 do art. 77 da Constituição do Estado
passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 77- .....

§ 1 0 - Lei complementar disporá sobre a organização do Tribunal,
que poderá ser dividido em Câmaras, observado o disposto no § 60 do
artigo anterior.

§ 21 - Haverá, vinculado ao Tribunal de Contas, um órgão
específico para o exercício das atribuições previstas no ar[. 160 desta
Constituição, denominado Conselho Estadual de Contas dos Municípios,
composto por sete Conselheiros, aos quais se aplica, no que couber, o
disposto no art. 78 da Constituição Estadual.".

Art. 20 - O inciso II do § 1 0 do art. 78 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 78- .....

§1°- .....

II - cinco, pelo Presidente da Assembléia Legislativa, precedida a
nomeação pela escolha em Plenário.".

Art. 30 - Acrescente-se ao art. 78 da Constituição do Estado o
seguinte § 5°:

"Art. 78- .....

§ 50 - A escolha, na forma do inciso II do § 1 0, de um dos
membros do Conselho Estadual de Contas Municipais, recairá sobre
candidato que seja ocupante de cargo de nível superior de escolaridade e
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de provimento efetivo e que tenha no mínimo dez anos de efetivo
exercício no Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa.".

Art. 40 - O art. 79 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 79 - Os Auditores do Tribunal de Contas, em número de sete,
são nomeados pelo Governador do Estado após a realização de concurso
público de provas e títulos, observada a ordem de classificação.

§ 1 0 - O Auditor tem os mesmos direitos, garantias e
impedimentos do Juiz do Tribunal de Alçada e, quando em substituição a
Conselheiro, os mesmos direitos, garantias e impedimentos deste.

§ 20 - O Auditor somente pode aposentar-se com as vantagens do
cargo quando o tiver efetivamente exercido no Tribunal de Contas por
mais de 10 (dez) anos.

§ 30 - Os cargos a que se refere o "caput" deste artigo são
privativos de detentores de título superior de Direito, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas ou Administração Pública.".

§ 40 - O disposto neste artigo será regulamentado em lei
complementar.

Art. 50 - Esta proposta de emenda à Constituição entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Sebastião Costa, Presidente - Irani Barbosa, relator - José Militão -
Roberto Amaral - Antônio Andrade - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro
Leão (voto contrário) - Antônio Roberto (voto contrário) - Maria José
Haueisen - Ambrósio Pinto - Luiz Femando Faria.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.321

Comissão Especial
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Relatório

O Governador do Estado, usando da atribuição que lhe é
conferida pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado,
vetou a proposição de lei em epígrafe, que institui o Programa Mineiro de
Informação e Apoio ao Consumidor - Pró-Consumidor.

Por meio da Mensagem n° 190197, publicada no órgão oficial do
Estado em 1015197, encaminhou S. Exa. a esta Casa Legislativa as razões
do veto.

Segundo as disposições constantes no art. 234, c/c o art. 112, 1,
do Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão Especial para
receber parecer.

Fundamentação

A proposta de criação do referido Programa recebeu veto total do
Governador do Estado, sob o argumento de que seus objetivos vêm sendo
cumpridos pelo Ministério Público do Estado.

Com efeito, o constituinte mineiro fez inserir no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Estadual o preceito
constante em seu art. 14, que transfere as atividades do Programa
Estadual de Proteção ao Consumidor - PROCON - para o Ministério
Público do Estado. Este, por seu turno, conforme assevera o Chefe do
Poder Executivo, além de disciplinar a matéria em sua própria lei
orgânica, vem cumprindo exemplarmente o mister que lhe foi conferido.

Consideramos pertinente, outrossim, a oposição do veto em
análise pelo fato de que, aprovada a proposta, criar-se-ia uma dupla
atribuição de competência, com a superposição de ações da mesma
natureza no âmbito do Estado, o que é de todo inconveniente sob o ponto
de vista da racionalização da atividade pública.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela manutenção do Veto Total à



Proposição de Lei n° 13.321.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

José Henrique, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Maria
José Haueisen - AfIton Vilela - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°383/95

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, dispõe sobre a alteração da alíquota do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, incidente sobre a prestação de serviços de transporte de carga.

Publicado em 1218195, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
para exame preliminar de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/co mi. 103, V, "a°, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva reduzir a 12% a aliquota do ICMS
incidente sobre o transporte coletivo de carga no Estado de Minas Gerais.

Observa-se, pelos termos do projeto, que a matéria é da
competência do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ -, conforme
veremos a seguir.

O art. 155, § 2 0, XII, "g", da Constituição da República dispõe
textualmente:

Art. 155-



XII - Cabe à lei complementar

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos
e revogados".

Da Constituição Federal, vale transcrever, ainda, o disposto no §
80 do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, "in
verbis:

"Art. 34- .....

§ 50 - Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da
Constituição, não for editada a lei complementar necessária à instituição
do imposto de que trata o art. 155, 1, 'b', os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termps da Lei Complementar n° 24, de 7
de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a
matéria.".

Cumpre-nos esclarecer que, ao se referir ao art. 155, 1, "b", a
Constituição Federal faz alusão ao Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, atualmente previsto no inciso II do
mesmo artigo, cuja redação foi alterada pela Emenda à Constituição n° 3,
de 1713193.

Inexiste, até esta data, a lei complementar referida no artigo
acima, prevalecendo as normas constantes na Lei Complementar n° 24,
anteriormente citada.

Nos termos da mencionada lei, as isenções, a redução da base de
cálculo e os incentivos ou favores fiscais relativos ao ICMS somente serão
concedidos nos termos de convénios celebrados no âmbito do CONFAZ.

Diante de tais fundamentos, podemos afirmar que existe
impedimento de ordem constitucional à tramitação do projeto em tela, pois
não compete ao Estado, em iniciativa isolada, legislar sobre a matéria.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 383195.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Ermano
Batista - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.090/97

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei
n° 1.090197 visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Jardim
Felicidade, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2712197, vem o projeto a
esta Comissão para que seja examinado quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação

O processo encontra-se corretamente instruído com os
documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na
Lei n° 12.240, de 517196, que regula a matéria.

De pronto, verificamos que a entidade está em funcionamento há
mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Entretanto, objetivando atender à melhor técnica legislativa e às
exigências legais, apresentamos emenda à proposição.

Conclusão



907
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.090197 com a
Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N°1

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:

"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária
Jardim Felicidade, com sede no Município de Belo Horizonte?.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio
- Errnano Batista.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.135/97

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Tupaciguara, com sede no
Município de Tupaciguara.

Depois de publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, conforme estabelecido nos arts. 195 e 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação

De conformidade com o art. 1 0 da Lei n° 3.375, de 1315165,
alterado pela Lei n° 12.240, de 5f7196, podem ser declaradas de utilidade
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pública sociedades civis, associações e fundações constituídas ou em
funcionamento no Estado com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade, desde que: tenham personalidade
jurídica; estejam em funcionamento há mais de dois anos; não remunerem
os cargos de sua direção e tenham como Diretores pessoas idôneas.

Examinada a documentação juntada ao processo, verifica-se que
a Associação em tela atende a todos os quesitos legais para habilitar-se
ao recebimento do título declaratório de utilidade pública.

No entanto, verificamos a necessidade de se propor nova redação
ao art. 1 0 a fim de adequá-la à boa técnica legislativa, o que faremos
mediante apresentação de emenda, formalizada na parte conclusiva deste
parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.135197 com a
Emenda n° 1, nos seguintes termos:

EMENDA N°1

Dê-se ao art. 1 1 a seguinte redação:

"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Tupaciguara, com sede no
Município de Tupaciguara.".

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio
- Ermano Batista.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.147/97

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n°
1.147/97 pretende declarar de utilidade pública a Associação dos Filhos e
Amigos de Teófilo Otôni - AFATO -' com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicada em 1214197, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, na', do
Regimento Interno.

Fundamentação

A referida entidade está em funcionamento há mais de dois anos,
tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Portanto, não encontramos óbices à tramitação da matéria, já que
foram atendidos os requisitos constantes da Lei n° 12.240, de 517196, que
disciplina a declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.147/97 em sua
forma original.

Sala das Comissões, 21 de março de 1997.

Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio
- Ermano Batista.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.148/97

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n°
1.148197 pretende declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Contemporâneos do Futuro n o 204, com sede no Município de Contagem.

Publicada em 1514197, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação

A entidade em questão está em funcionamento há mais de dois
anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é constituída de pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas atividades.

Portanto, não encontramos óbice à tramitação da matéria em
análise, devido ao preenchimento dos requisitos constantes na lei que
disciplina a declaração de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei si 0 1.148197 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 21 de março de 1997.

Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Ermano
Batista - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.149/97

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei n°

1.149197 visa declarar de utilidade pública a Associação Municipal de
Assistência Infantil - AMAI -, com sede no Município de Francisco Badaró.

O projeto, publicado em 1614197, vem a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação

A entidade a ser beneficiada está em pleno funcionamento há
mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada
por pessoas de reconhecida idoneidade moral, não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Em virtude do preenchimento dos requisitos legais que dispõem
sobre a matéria, não encontramos óbices à tramitação do projeto em
epígrafe.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.149197 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 21 de março de 1997.

Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio
- Ermano Batista.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 977196

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 977196 , de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que declara de utilidade pública a entidade União das Creches,
com sede no Município de Patrocínio, foi aprovado nos turnos regimentais,
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sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 977196

Declara de utilidade pública a entidade União das Creches, com
sede no Município de Patrocínio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade União das
Creches, com sede no Município de Patrocínio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 998196

Comissão de Redação

O Projeto de Lei ri* 998196, de autoria do Deputado Kemil
Kumaira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Cilsólita - ACC -, com sede no Município de Crisólita, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
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ar[. 270, § 1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 998196

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Crisólita
- ACO -, com sede no Município de Crisólita.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Crisólita - ACC -, com sede no Município de Crisólita.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 995196

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 995196, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que declara de utilidade pública o Centro Social Achilles
Diniz Couto, com sede no Município de Curvelo, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
ar[. 270, § 1 0, do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 995196

Declara de utilidade pública o Centro Social Achilies Diniz Couto,
com sede no Município de Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social
Achilies Diniz Couto, com sede no Município de Curvelo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.000/96

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o i .000/96, de autoria do Deputado Marco
Régis, que declara de utilidade pública a entidade Missão Vida, com sede
no Município de Poços de Caldas, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.000/96
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Declara de utilidade pública a entidade Missão Vida, com sede no

Município de Poços de Caldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Missão
Vida, com sede no Município de Poços de Caldas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.001/96

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.001/96, de autoria do Deputado Wandertey
Ávila, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Entre-Rios de Minas -, com sede no Município de
Entre-Rios de Minas, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 10
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.001196

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Entre-Rios de Minas - I com sede no Municipio de
Entre-Rios de Minas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Entre-Rios de Minas-, com sede no
Município de Entre-Rios de Minas.

Au. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.002196

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.002196, de autoria do Deputado Dimas
Rodrigues, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Janaúba -, com sede no Município
de Janaúba, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.002/96

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Janaúba -, com sede no Município de Janaúba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais
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e Amigos dos Excepcionais - APAE de Janaúba -, com sede no Município
de Janaúba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Saia das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Amaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.003/96

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.003196, de autoria do Deputado Marco
Regís, que declara de utilidade pública a Associação Casa da Criança,
com sede no Município de Nova Resende, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
ad. 270, § 1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.003196

Declara de utilidade pública a Associação Casa da Criança, com
sede no Município de Nova Resende.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa da
Criança, com sede no Município de Nova Resende.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.004196

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.004196, de autoria do Deputado Ajalmar
Silva, que declara de utilidade pública a Casa Espirita do Samaritano, com
sede no Município de Prata, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.004/96

Declara de utilidade pública a Casa Espirita do Samaritano, com
sede no Município de Prata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

ArI. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa Espírita do
Samaritano, com sede no Município de Prata.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.
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Aíiton Vilela, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.005/96

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.005196. de autoria do Deputado Emiano
Batista, que declara de utilidade pública a Conferência de São Vicente de
Paulo de Tumialina, com sede no Município de Turmalina, foi aprovado no
20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0 , do Regimento interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.005/96

Declara de utilidade pública a Conferência de São Vicente de
Paulo de Turmalina, com sede no Município de Turmalina.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 Fica declarada de utilidade pública a Conferência de São
Vicente de Paulo de Turmalina, com sede no Município de Turmalina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.014196
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°1.014/96 , de autoria do Deputado Bilac Pinto,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cabana
Espírita Umbandista Pai João Baiano, com sede no Município de
Contagem, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.014/96

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cabana
Espírita Umbandista Pai João Baiano, com sede no Município de
Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Ari. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Cabana Espírita Umbandista Pai João Baiano, com sede no
Município de Contagem

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.015/96

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.015196 , de autoria do Deputado Ivo José,
que declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Luz e Esperança - NELE
-, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado no 20 turno, na forma
do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.015/96

Declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Luz e Esperança -
NELE -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Espírita Luz
e Esperança - NELE-, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aitton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.024/96

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.024196, de autoria do Deputado Ronaldo
VasconceHos, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
do Bairro e Vila Nossa Senhora Aparecida - ACBVNSA -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2 0 tumo, na forma do
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vencido no ? turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.024/96

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro e
Vila Nossa Senhora Aparecida . ACBVNSA ., com sede no Município de
Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro e Vila Nossa Senhora Aparecida. ACBVNSA -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Ad. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Aranaldo Penna, relator . Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.106/97

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.106/97 , do Governador do Estado, que
autoriza o DER-MG a fazer reverter ao Município de Serra do Salitre o
imóvel que especifica, foi aprovado em turno único, na forma do
Substitutivo n° 1.



1
923

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.106/97

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a fazer reverter ao Município de Serra do Salitre
o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de .Minas Gerais - DER-MG - autorizado a fazer reverter ao Município de
Serra do Salitre imóvel constituído de terreno urbano com área de
5.076m2 (cinco mil e setenta e seis metros quadrados), com os seguintes
limites e confrontações: pela esquerda, numa extensão de 54m (cinqüenta
e quatro metros), com a Rua Petúnia; pela frente, numa extensão de 94m
(noventa e quatro metros), com a Rua Gardênia e, pela direita, numa
extensão de 54m (cinqüenta e quatro metros), com a Rua Papoula; a ser
desmembrado de área de 7.520m 2 (sete mil quinhentos e vinte metros
quadrados) que integra a Quadra 44 da planta cadastral da cidade, havida
por doação, conforme escritura pública registrada sob o n° 19.300, a fis. 121
do livro 32, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.

Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.108/97
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.108197, de autoria do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Ipuiúna o
imóvel que especifica, foi aprovado em turno único, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, 1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.108197

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
lpuiúna o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao
Município de lpuiúna imóvel constituído de terreno urbano com área de
1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados), situado naquele município,
na Rua Prefeito João Batista Filho, sln°, e registrado sob o n° 21.035, a fis.
276 do livro n° 3-T, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Caldas.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.

Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Amaldo Penna.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.153/97
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, que institui o Programa Estadual de
Apoio à Cotonicultura e à Fruticultura Norte-Mineiras, é de autoria do
Deputado Dimas Rodrigues.

Publicada no "Minas Gerais" de 1814197, a matéria foi distribuída
às comissões competentes para receber parecer. Nos termos do art. 103,
V, "a", do Regimento Interno, incumbe a esta Comissão examinar a
proposição quanto a seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação

O objetivo da criação desse programa estadual é estabelecer
mecanismos de fomento às atividades agrícolas de fruticultura e
cotonicultura na região Norte de Minas.

Nesse sentido, o Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura e à
Fruticultura Norte-Mineiras propõe à iniciativa privada participar com o
repasse de rnaquinários, equipamentos, insumos e mudas e com o apoio a
pesquisas e a outras formas de incrementação daquelas atividades. Em
contrapartida, a pessoa jurídica que aderir ao programa poderá compensar
débitos fiscais na proporção definida pelo Poder Executivo.

Além disso, a proposição preceitua, no art. 40 , qtie o Estado
deverá estabelecer outras formas de incentivo à iniciativa privada para
que esta venha a participar do mencionado programa.

Em se tratando de regiões pouco desenvolvidas, como é o caso
da região Norte de Minas, o art. 41, li e III, da Constituição mineira orienta
a atuação estatal no que diz à articulação regional e administrativa,
objetivando contribuir para a redução das desigualdades regionais,
mediante execução sistêmica de planos, programas e projetos regionais e
setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo
complexo geoeconômico e social, como também assistir os municípios de
escassas condições de propulsão socloeconômica situados na região, para
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que possam se integrar no processo de desenvolvimento.

Por seu turno, o art. 247, 1, impõe ao Estado a adoção de
programas de desenvolvimento rural com a finalidade de fomentar a
produção agropecuária.

Observa-se, com efeito, a consonância da proposição com os
dispositivos constitucionais citados. No entanto, o art. 3 0 do projeto fere o
ordenamento jurídico.

No Direito Tributário, a compensação constitui uma das
modalidades de extinção da obrigação tributária. A compensação só tem
lugar quando duas pessoas são ao mesmo tempo credoras e devedoras
uma da outra. Nesses casos, as obrigações das partes podem se extinguir
até onde se compensarem.

Aplicando-se esse instituto à hipótese cogitada no projeto, teremos
a seguinte situação: à medida que a iniciativa privada adere ao Programa
Estadual de Apoio à Cotonicultura e Fruticultura Norte-Mineiras, ela passa
a contribuir com uma daquelas formas previstas, ou seja, fornecendo
equipamentos, insumos, mudas, etc., que têm valor econômico e passarão
a constituir, junto à Fazenda Pública, crédito passível de compensação
com os seus débitos fiscais, relativos a todos os tributos estaduais (ICMS,
ITCD, IPVA), a todas as taxas e à contribuição de melhoria. Ora, essa
operação importa, por via indireta, alocação de recursos tributários em um
programa especifico. De acordo com a Emenda à Constituição n° 3, que
deu nova redação ao art. 167, IV, da Constituição Federal, é vedada a
vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os
arts. 158 e 159 (Lei' tRobin Hood'D, a destinação de recursos para a
manutençao e desenvolvimento do ensino e a prestação de garantias às
operações de crédito por antecipação de receita, nas situações previstas.

Contudo, não é vedada a vinculação da espécie tributária taxa.
Mas, ponderando-se, as taxas destinam-se ao custeio do serviço público
prestado ou posto à disposição do contribuinte. Dar a ela destinação
diversa é subverter a ordem natural das coisas.

Ainda sobre a hipótese cogitada no projeto da compensação tal
como concebida, incide uma segunda inconstitucionalidade. O art. 37, XXI,
da Constituição Federal determina que a administração pública só pode
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adquirir bens e serviços mediante processo licitatório, que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes. Em face do projeto, o
Estado passará a contratar diretamente, sem licitar, a iniciativa privada
que aderir ao programa.

Para sanar a mácula apontada e também aprimorar a proposição,
estamos apresentando, na conclusão deste parecer, as Emendas n°s 1 a
3.

Conclusão

Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.153197 com as Emendas n°s 1 a 3,
a seguir redigidas.

EMENDA N°1

Suprima-se o art. 3 0 do projeto.

EMENDA N°2

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo.

"Nt. .... - Compete ao Poder Executivo estabelecer, nas
instituições bancárias oficiais, linhas de crédito especiais destinadas a
investimento, custeio e modernização da cotonicultura e fruticultura.".

EMENDA N°3

Substitua-se, no projeto, as expressões "Norte-Mineiras" e "região
Norte de Minas" por "Estado de Minas Gerais".

Sala das Reuniões, 21 de maio de 1997.

Hely Tarqümnio, Presidente - Ermano Batista, relator - Ivair
Nogueira - Antônio Júlio.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.092197

Mesa da Assembléia

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o requerimento em apreço tem por objetivo solicitar ao
Procurador-Geral do Estado a relação, por credor, do débito do Govemo
do Estado em relação aos precatórios judiciais em atraso de pagamentos
e todos os decretos do Estado que anularam créditos destinados ao
pagamento dos precatórios e que foram utilizados para o pagamento de
outras despesas orçamentárias de entidades públicas estaduais.

Publicada em 1714197, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 246 e art. 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 62, XXXI,
da Constituição do Estado, "in verbis":

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta;".

Para o perfeito exercício dessas atribuições, os membros de
Poder Legislativo têm a prerrogativa de apresentar requerimentos em
que são solicitadas as informações que julgarem convenientes e
necessárias, sujeitando-se esses requerimentos â apreciação do Plenário,
conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento Interno.

0 conhecimento acerca dos precatórios judiciais em atraso de
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pagamento, bem como dos decretos estaduais que anularam créditos
destinados ao pagamento de precatórios, é relevante para a coletividade,
uma vez que várias irregularidades relacionadas ao pagamento de
precatórios realizado por alguns Estados e municípios estão sendo
apuradas pelo Congresso Nacional.

Dessa forma, entendemos versar a proposição sobre matéria da
alçada do Poder Legislativo, visto ter por objetivo a solicitação de
informações que subsidiarão a atuação fiscalizadora da Assembléia,
sempre de acordo com os princípios que orientam a atividade
administrativa, entre os quais se inclui o da publicidade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
no 2.092197 na forma proposta.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Cleuber
Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves
- Maria Olivia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.095197

Mesa da Assembléia

Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em
apreço tem por finalidade solicitar ao Diretor-Geral do Departamento
Estadual de Obras Públicas - DEOP - o envio a esta Casa de informações
sobre as obras de recapeamento do asfalto da rodovia que liga o
Município de Andradas ao de Poços de Caldas, particularmente no que
tange às seguinte indagações: 1) As verbas utilizadas na referida obra
foram repassadas do Governo Federal para o Estadual? 2) Houve
concorrência para a realização da obra? Em caso afirmativo, quais firmas
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participaram? 3) Qual o critério adotado para a escolha da firma
vencedora e qual a qualidade do serviço de recapeamento?

Requereu o autor, outrossim, que se faça constar do ofício cópia
da justificação que fundamenta o referido requerimento.

Publicada em 1814197, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d°, do Regimento Intemo.

Fundamentação

A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia, por força do disposto no art. 62, XXXI, da
Constituição do Estado, In verbis":

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta;".

O DEOP, autarquia integrada por vinculação à Secretaria de
Transportes e Obras Públicas, tem por objetivo operacional planejar,
projetar, coordenar e executar, com exclusividade, as obras de engenharia
de interesse da administração estadual, bem como atuar na área de
desenvolvimento urbano no Estado, com observância do programa de
obras estabelecido pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas.

A Assembléia Legislativa, assim, a fim de averiguar as denúncias
de irregularidades nas obras de construção e manutenção de estradas
estaduais, deve encaminhar pedido de informação ao Diretor-Geral do
DEOP, titular da instituição que detém os dados referentes ao assunto.

Com relação ao mérito, a proposição versa sobre matéria
conveniente e oportuna, visto ter por objetivo a solicitação de informações
que subsidiarão a ação fiscalizadora da Assembléia Legislativa em
questão de interesse público.

Por outro lado, verificamos que ocorreu erro de digitação no texto
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do requerimento no que tange à primeira indagação, onde consta "do
Governo Estadual para o Estadual?'. A fim de corrigir tal falha,
apresentamos, no final deste parecer, a Emenda n° 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos	pela	aprovação do
Requerimento n°2.095/97 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N°1

Dê-se ao item 1 do requerimento em epígrafe a seguinte redação:

1) As verbas utilizadas na referida obra foram repassadas do
Govemo Federal para o Governo Estadual?".

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de maio de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Cleuber
Carneiro, Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo José.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.103197

Mesa da Assembléia

Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor, atendendo a
requerimento do Deputado Marcos Helênio, a proposição em apreço tem
por finalidade solicitar ao Corregedor-Geral de Justiça o envio a esta Casa
de informações relativas ao cumprimento, pelos cartórios de registro civil
das pessoas jurídicas, das disposições contidas na Lei fl° 12.461, de
8/4/97.

Publicada em 1914197, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arfa 246 e 60, VIII, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O ordenamento constitucional brasileiro, além de atribuir ao Poder
Legislativo a função de elaborar as normas jurídicas, reconheceu a sua
competência para exercer o controle externo sobre as atividades da
administração pública mediante vários meios, entre os quais o pedido de
informação, por escrito, encaminhado às autoridades integrantes da
administração direta ou indireta.

Quanto à matéria objeto do requerimento, a Lei n o 12.461, de
814197, isenta do pagamento de emolumentos as entidades beneficentes
de assistência social especificadas nos incisos do § 1 0 de seu art. 1 0 , no
caso de registro de seus atos constitutivos, inclusive de alteração de ata
ou de documento válido contra terceiros.

Na medida em que uma comissão desta Casa denuncia o fato de
que a mencionada lei não vem sendo observada pelos cartórios de
registro civil de pessoas jurídicas no Estado, a Assembléia Legislativa tem
o dever de solicitar esclarecimentos a esse respeito junto ao Corregedor-
Geral de Justiça, que é o titular do órgão do Judiciário responsável por
essa matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
n°2.103/97.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de maio de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator -
Francisco Ramalho - Geraldo Resende - Elmo Braz - lvo José - Maria
Olívia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.107197

Mesa da Assembléia
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Relatório

Por meio do requerimento em epígrafe, a Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais postula seja enviado oficio ao Secretário da
Segurança Pública solicitando informações sobre as providências tomadas
para proteger o menor R. S. A., único sobrevivente da chacina do
Taquaril.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer,
nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

Insere-se a matéria em estudo entre aquelas que se enquadram
na competência desta Casa, conforme determina expressamente o art. 62,
XXXI, da Cada Estadual, que atribui à Assembléia Legislativa a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluindo os da
administração indireta ou descentralizada.

O assunto do requerimento se relaciona com a defesa de direito
individual e, dessa forma, constitui matéria afeta a essa Comissão. As
informações solicitadas são necessárias para que esta Casa possa exercer
eficazmente seu papel fiscalizador.

A sociedade espera que os responsáveis pela mencionada
chacina, ocorrida há mais de um ano, sejam punidos, para que se faça
justiça, e deseja que o menor R. S. A., único sobrevivente, seja
resguardado de qualquer lesão física ou moral.

Entendemos, pois, que a proposição é oportuna e justa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
n°2:107/97, conforme proposto.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de maio de 1997.
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Romeu Queiroz, Presidente - Cleuber Carneiro, relator - Francisco

Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Iva José - Marcelo Gonçalves -
Dilzon Meio - Maria Olívia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.114/97

Mesa da Assembléia

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o requerimento
em apreço pretende seja solicitado ao Presidente da Loteria do Estado de
Minas Gerais o envio a esta Casa de cópia do contrato assinado, em
1994, entre aquela autarquia e a empresa de informática RACIMEC, para
o desenvolvimento de seu processo de informatização, a fim de que possa
ser analisado pelo requerente.

Publicada em 2614197, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 60, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 62, XXXI,
da Constituição do Estado, "in verbis":

"Art. 62 - Compete privativamente â Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta".

Trata-se, ainda, de requerimento sujeito à apreciação do Plenário,
conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento Interno.

As Constituições Federal e Estadual ampliaram as atribuições do
Legislativo, que passou a exercer o controle e a fiscalização dos atos das
administrações direta e indireta.
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Assim, a Assembléia Legislativa tem competência para exercer

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
sobre o Estado e as entidades da administração indireta, quanto à
legalidade, à legitimidade, à economicidade e à razoabilidade de ato
gerador de receita ou determinante de despesa e de ato do qual resulte
nascimento ou extinção de direito ou obrigação, consoante dispõe o art.
74, § 1 0, 1, da Constituição Estadual.

Para que possa verificar se a finalidade e o interesse público
foram considerados no contrato mencionado e, ainda, se as normas
licitatórias foram observadas, a Assembléia Legislativa necessita conhecer
o inteiro teor do referido contrato, razão pela qual se toma imprescindível
a obtenção da cópia que se pretende solicitar.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
no 2.114197.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de maio de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Francisco
Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 1997

ATA

ATA DA isr REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE MAIO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz

e Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i 2 PARTE: Ata
- 22 PARTE(ORDEM DO DIA): j3 Fase: Votação de Requerimentos:
Requerimento n o 682195; discurso do Deputado Gilmar Machado;
aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 1.063196; aprovação
com a Emenda n° 1 - Requerimentos n

a
s 1.240 e 1.721196; aprovação - 22

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da
votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.284;
manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
n° 13.261; discurso do Deputado Ibrahirn Jacob; rejeição - Votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.276; discurso do
Deputado Paulo Piau; rejeição - Questão de ordem - Votação, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.281; discurso do Deputado
Marco Régis; rejeição - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei no 13.289; Requerimento do Deputado Paulo Schettino;
aprovação do requerimento - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho
- Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio
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Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros
- José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -Sebastião Navarro Vieira -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h13min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

ja PARTE

Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

r PARTE (ORDEM DO DIA)

-	 1  Fase

0 Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
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Presidência vai passar à 21 Parte da reunião, em sua V Fase, com a
votação de requerimentos.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento n o 682195, do Deputado Geraldo
Nascimento, solicitando ao Governador do Estado o envio a esta Casa do
encontro de contas relativo aos débitos e créditos existentes entre o
Governo mineiro e o Grupo Mendes Júnior. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o requerimento. Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, queremos apenas
dizer que nosso voto é favorável ao requerimento e que ficamos felizes
com o andamento dos trabalhos e em ver a Mesa colocar os
requerimentos e os projetos dos Deputados em votação. Esse
requerimento apresentado pelo Deputado Geraldo Nascimento é de 1995
e somente agora, em 1997, o estamos votando. Esperamos que a Mesa
continue tendo essa postura para que possamos votar todas as matérias.
Esperamos que os pedidos de informação e projetos de Deputados
tenham o mesmo tratamento que é dado aos projetos do Governo.

Espero que os Deputados aprovem esse projeto. Entendemos que
ele ainda tem algum fundamento. Precisamos desses dados porque a
situação da Mendes Júnior ainda continua complexa, especialmente no
que diz respeito ao Governo de Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovação, Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, o
Requerimento n° 662/95 com a Emenda n° 1.

Requerimento n° 1.063196, da Deputada Maria José Haueisen, em
que solicita ao Governador do Estado informações sobre o pagamento de
aposentadorias dos ex-Governadores do Estado. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que
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o aprovam pern aneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Em !nda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que 1 aprovarri permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n o 1.063196 com a
Emenda n° 1.

Requerimento n o 1.240196, do Deputado Marco Régis, em que
solicita seja encaminhado ao Presidente do BDMG pedido para que envie
a esta Casa a listagem dos municípios mineiros envolvidos com o Projeto
SOMA, com as informações que menciona. A Mesa da Assembléia opina
pela sua aprovação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Requerimento n° 1.721196, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, em que solicita seja encaminhado ao Comando Geral da
PMMG pedido de informações sobre os crimes de assédio sexual e de
abuso de autoridade que teriam sido perpetrados pelos tenentes que
menciona contra uma policial militar. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

2a Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase,
Presidência passa à r Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.284, que estima as receitas e
fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do
orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o
exercício de 1997. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
A Presidência vai renovar a votação do veto, submetendo a matéria a
votação por escrutínio secreto. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar 'não". Resumindo, "sim" mantém o
veto, "não" rejeita o veto. Convido para atuarem como escrutinadores os
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Deputados Roberto Amara! e Geraldo da Costa Pereira. Com a palavra, a
Sra. Secretária, para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olívia) - (- Faz a chamada.)

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:

Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo
José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adeimo Carneiro
Leão - Aílton Vilela - Ajalniar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Gemido Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros
- José Militão - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes.

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.

O Sr. Presidente - Votaram 61 Deputados; foram encontradas na
uma 61 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; votaram "não"
26 Deputados. Houve um voto em branco. Está mantido o veto. Oficie-se
ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei no
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13.261, que dispõe sobre a cobrança de multa por infração das normas de
trânsito. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em votação, o
veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio
secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
praticamente após quatro anos em que vimos lutando por esse projeto,
conseguimos, em princípio, convencer a Comissão de Justiça de que ele
não é inconstitucional. Passado algum tempo, conseguimos que o projeto
chegasse ao Plenário para votação, com parecer confirmando sua
constitucionalidade. Ao mesmo tempo, por intermédio desta Presidência,
conseguimos que o processo fosse levado a Plenário para votação e
aprovado em 1 0 e em 20 turnos, por unanimidade.

Passado esse período, tivemos a oportunidade de esclarecer,
desta tribuna, do que se tratava o projeto. Ele não tem nada a ver com o
Governo do Estado e com o que se propala por aí: que ele é inócuo e que
não poderia ser votado, porque o policial não teria meios de notificar o
infrator na hora da infração. Como não? Qualquer infração depende muito
de que o infrator, no caso, ou pretenso infrator, tenha conhecimento do
fato. Ninguém pode ser multado sem ter sido cientificado do motivo da
multa. Isso não pode existir. É inconstitucional multar da forma como está
acontecendo, não só no trânsito, mas em qualquer outro setor, sem
notificação. Fui fiscal da Previdência Social e do Ministério do Trabalho
durante muitos anos e tenho conhecimento sobre a matéria. Mesmo a
pessoa não assinando a multa, ou não sabendo dela, ele a recebe em sua
residência ou no local de trabalho. As multas vão para o computador, que
tem o endereço do proprietário do veículo.

É um absurdo querer colocar na cabeça dos nossos colegas a
idéia de que o motociclista ou o condutor de um veículo qualquer que
atravesse um sinal fechado ou fira a lei de trânsito não possa ter
conhecimento de que foi multado. E muito fácil fazer isso. Ele não é
multado na hora. Não há necessidade de correr atrás da pessoa para
multá-la. Estão tapando o sol com a peneira. A solução é simples. Em
todos os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, os que são
multados reconhecem ou não a multa, porque foram notificados disso. Na
legislação atual, não há notificação, a multa já vem até inserida no IPVA.
Isso é um absurdo. Vêm acumulados os juros, a correção monetária e, à
vezes, até multa sobre multa.
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Esse projeto é de fundamental importância para todos nós,

especialmente para os profissionais da área, os taxistas, que estão
sempre apelando a nós para que o coloquemos em votação. Quando o
colocamos, conseguimos fazer com que ele fosse aprovado por
unanimidade nos dois turnos, mas o Governador achou por bem vetá-lo.
Não estamos contra essa atitude, que é um direito que ele possui, mas
também temos o direito de conscientizar os nossos companheiros, não
porque queremos fazer oposição, mas porque estamos a favor da
comunidade. Não estamos aqui somente para votar matéria de interesse
do Governo. Precisamos votar também os nossos projetos, o que não tem
sido feito.

Quero conscientizar os nossos companheiros, amigos e colegas e,
para isso, gostaria de ler trechos do projeto que dispõe sobre a cobrança
de muna por infração às normas de trânsito. Vejam os senhores a
importância dele. (- Lê artigos do Projeto de Lei n° 207195, publicado na
edição de 14112196)

O projeto estabelece que qualquer meio é reconhecido como uma
forma que o agente fiscal tem para levar ao conhecimento do infrator a
infração por ele cometida.

Ele descreve, ainda, o que vai acontecer com o infrator no caso
de a notificação não chegara suas mãos.

Quero trazer ao conhecimento dos senhores que esse projeto,
além de sua importância, contém uma inovação no trânsito muito
importante, principalmente por parte do DETRAN.

Os nobres colegas podem verificar que o CETRAN irá substituir o
atual conselho existente no DETRAN, que nos deixa na seguinte situação:
não adianta fazer recurso, porque o conselho é composto por elementos
do próprio órgão. Naturalmente, agora passará a ser isento de qualquer
suspeita.

Os trechos que acabo de ler constam do parecer de redação final
do projeto. A seguir, temos o parecer da comissão especial, então
constituída para julgar o veto do Governador, que assim diz na sua
conclusão: "Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à
Proposição de Lei n° 13.261".
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Essa comissão teve o período de novembro a março para opinar.
Quer dizer, houve um trabalho bem feito, e a Casa, por intermédio do seu
departamento jurídico, também opinou favoravelmente à aprovação do
projeto, com a derrubada do veto. Não se trata apenas do interesse dos
Deputados, que, às vezes, são vítimas de multas fantasmas. Peço a todos
que também se preocupem com os motoristas profissionais e com todos
aqueles que têm veículos e que, muitas vezes, são injustiçados.

Fica aqui o meu pedido: votem "não". Se não obtivermos 39
votos, praticamente será derrubado um projeto de alto alcance social e
profissional. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto. Com a palavra, a Sra.
Secretária para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)

- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados:

Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo
José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino•.
Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila.

O Sr, Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam
à abertura da urna e à verificação do número de sobrecartas com o de
votantes.

- Os escrutinadores procedem à verificação.

O Sr. Presidente - Votaram 64 Deputados. Foram encontradas 64
sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
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- Procede-se à apuração dos votos.

O Sr. Presidente - Votaram , "sim" 22 Deputados; votaram "não"
42 Deputados. Está rejeitado o veto. A promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
13.276, que cila o Programa Estadual de Conservação de Água. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos do art.
234 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado
Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Serei bastante breve. Peço a
compreensão dos meus companheiros Deputados na derrubada desse
veto, o que é muito importante para o meio ambiente do Estado de Minas
Gerais. Trata-se de urna proposta séria, que não compromete as finanças
públicas. Dessa forma, peço um voto de confiança dos companheiros
Deputados na derrubada desse veto, votando "não". Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Secretária, para
proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)

- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho
- Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Feriria - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão
- Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Heiy. Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Militão -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
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Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Recomendo
aos escrutinadores que procedam à abertura da uma e à verificação da
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes. A Presidência
indica para substituir o Deputado Roberto Amaral,como escrutinador, o
Deputado Rêmolo Aloise.

- Os escrutinadores procedem à verificação.

O Sr. Presidente - Votaram 66 Deputados. Foram encontradas na
uma 66 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados; votaram 'não" 60
Deputados. Está rejeitado o veto. À promulgação.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Piau - Gostada de agradecer a confiança dos
nobres pares que votaram contra o veto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 13.281, que assegura o oferecimento gratuito, pelo
Estado, do exame para diagnóstico de deficiência de alfa-1-antitrtpsina e
dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto.Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Marco
Régis.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
proposição ora em votação refere-se a um projeto de lei de nossa autoria,
que propõe a execução de um exame laboratorial no recém-nascido,
aproveitando o cognominado teste do pezinho.

Esse exame é empregado para aquilatar a falta de uma
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substância no organismo do ser humano, no caso ainda recém-nascido, de
modo a prevenir o enfizema pulmonar. É feito nos Estados Unidos como
exame pré-admissional ao trabalho em empresas.

Embora respeitemos, não podemos entender o veto de S. Exa., o
Governador do Estado, sob a alegação de que precisamos, neste País,
tratar primeiro de doenças comuns, como a diarréia.

Entendemos que vivemos num país de Terceiro Mundo, onde
precisamos tratar de doenças de massa, mas não podemos perder a
oportunidade de entrar para o Primeiro Mundo, cuidando de projetos que
são discutidos em países civilizados.

O custo desse exame é baixíssimo, em tomo de R$0,70, e será
feito junto com o teste do pezinho. Acredito que, sendo aprovado o
projeto, o Governo do Estado terá muito tempo para regulamentá-lo e criar
condições para a feitura desse exame.

Pedimos aos companheiros que votem anão", porque se trata de
projeto de alcance social, que coloca Minas Gerais na vanguarda da
saúde, mesmo que esse exame não seja colocado em prática tão
rapidamente pelo Governo do Estado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a
votação, por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada para
votação secreta.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)

- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados:

Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo
José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão
- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - HeIy Tarqüínio - Ibrahim Jacob - lvair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Rannas - José
Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio
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Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores
que procedam à abertura da uma e à verificação da coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes.

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.

O Sr. Presidente - Votaram 52 Deputados; foram encontradas na
uma 52 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Procede-se à apuração dos votos.

Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Votaram "sim" 7
Deputados; votaram "não" 45 Deputados. Está rejeitado o veto. À
promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13.289, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com
a União para o fim que menciona e dá outras providências. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Paulo Schettino, que, na forma regimental,
solicita o adiamento da votação do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13.289. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Sobrestando o Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 13.269 as demais matérias da pauta, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para extraordinária,
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

-<	Levanta-se a reunião.

ATA DA 183° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE MAIO DE 1997
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Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE: Ata
- r PARTE(ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Ronaldo
Vasconcelios; aprovação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 13.289; discurso do Deputado Paulo Schettino;
rejeição - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaido Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - irani Garbosa - Ivair Nogueira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - ,José Militão - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Garbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Amarai - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Sebastião Heivécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 20h15rnin, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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i a PARTE

Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

V PARTE (ORDEM DO DIA)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 3 Parte da reunião, com a discussão e a votação
da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da
reunião os Vetos às Proposições de Lei n°s 13.261, 13.276, 13.281 e
13.264, em virtude de sua apreciação na reunião extraordinária realizada
hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Ronaldo Vasconceilos, em que solicita inversão da pauta desta reunião,
de modo que o Projeto de Lei n° 536195, de sua autoria, seja apreciado
logo após a votação do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.269. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no
13.289, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com
a União para o fim que menciona e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. Para encaminhar a votação, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Paulo Schettino.
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O Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, galeria, imprensa, esse veto parcial do Governador à
Proposição de Lei no 13.289, no nosso entendimento não deveria ter sido
feito dessa maneira. Quando o projeto de privatização do CEASA veio
para estaAssembléia, não foi mencionado absolutamente nada com
relação à administração do Mercado Livre dos Produtores. Então, o
Deputado Gilmar Machado apresentou uma emenda dando aos pequenos
produtores, por meio de sua associação, que é a Associação dos
Produtores Hortifrutigranjeiros do CEASA, participação na administração
do Mercado Livre dos Produtores, que, traduzindo, é a pedra do CEASA. A
razão da existência do CEASA é exatamente essa pedra, esse Mercado
Livre dos Produtores, eles é que são a essência do CEASA. Todos os
outros aglomerados que participam do CEASA estão nessa administração,
menos os produtores.

A própria comissão especial rejeitou esse veto. Foi feito um
entendimento com o Governo, por meio de seu Líder, Deputado Péiicles
Ferreira. Peço aos companheiros que votem pela derrubada do veto.
Votem "não'. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os que desejarem manter o veto
deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão responder
.não". A Presidência convida para atuarem corno escrutinadores os
Deputados Paulo Piau e Wanderley Ávila. Com  a palavra, a Sra.
Secretária, para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)

Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - João
Leite - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Paulo Piau - Paulo Schettino - Rêmolo
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Aloise - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam
à abertura da uma e à verificação da coincidência do número de
sobrecartas com o de votantes.

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.

O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados. Foram encontradas na
uma 41 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não" 39
Deputados. Está rejeitado o veto. A promulgação.

Questão de Ordem

O Deputado Arnaldo Penna - V. Exa. pode verificar que inexiste
"quorum" para prosseguimento das votações, em razão do que se requer a
V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
"quorum" para prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia
22, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 708 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Às onze horas do dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e
sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinic,
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Antônio Júlio, Gilmar Machado, Ivair Nogueira e Arnaldo Feriria
(substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da
Liderança do Bloco da Maioria). Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Nos termos do art. 122, IV, do Regimento Interno, a
Presidência acusa o recebimento dos Projetos de Lei n°s 1.144 a 1.148,
1.150 a 1.154, 1.157 a 1.164 e 1.166 a 1.170197. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados o parecer
que conclui preliminarmente pela possibilidade de deliberar sobre o pedido
de licença solicitado por meio do Ofício n° 12197, do TRE-MG- (relator:
Deputado lvair Nogueira) e pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.078196 na forma do Substitutivo
n° 1 (relator. Deputado Gil Pereira) e 1.146197 (relator. Deputado Antônio
Júlio). O Projeto de Lei n° 1.112197, que recebeu parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, teve sua discussão
e sua votação adiadas em virtude de pedido de vista deferido pela
Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n° 1.082197 (relator: Deputado Hely Tarqüínio), 1.129 e 1.140197 (relator:
Deputado Gilmar Machado). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento de todos, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado - lvair Nogueira -
Sebastião Costa - Antônio Júlio - Emiano Batista.

ATA DA 553 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas e quinze minutos do dia oito de maio de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
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Deputados Sebastião Navarro Vieira, Roberto Amaral, José Braga e
Durval Angelo, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental e na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira assume a Presidência dos trabalhos e solicita ao
Deputado Durval Angelo que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
acusa o recebimento dos ofícios n°s 131197, do Centro Industrial de Juiz
de Fora; 2.427197, do Ministério da Saúde, e da Associação Comercial e
Industrial de Oliveira. Em seguida, passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
Durval Ângelo apresenta requerimentos em que solicita sejam convidados
os Srs. Aluísio Fantini Valéiio, Presidente da RURALMINAS, Mauro
Roberto Soares Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG, e Maurício
Andrés Ribeiro, Presidente da FEAM, para prestarem esclarecimentos
sobre os precatórios judiciais de suas respectivas unidades
administrativas; sejam convidados os Srs. Gláucio Gontijo de Amorim,
João Luiz de Amuedo Avelar e Murillo Bechara, advogados, para
prestarem informações sobre a questão dos precatórios judiciais em Minas
Gerais, e, ainda, seja encaminhado à Área de Consultoria Temática desta
Casa pedido de análise dos Decretos n°s 37.667, 37.668, 37.671, 37.672,
37.673, 37.676, 37.679, 37.661, 37.684, 37.691 e 37.692, os quais tratam
da transferência de recursos do orçamento destinados ao pagamento de
precatórios para outros fins. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são os requerimentos aprovados por unanimidade. Após, passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral,
relator do Projeto de Lei n° 576195, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto no 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Saúde e Ação Social, e pela prejudicialidade das Emendas
n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Logo após, o Deputado José Braga, relator
do Projeto de Lei n° 627195, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto no 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Meio Ambiente. Na fase de discussão, o Deputado Roberto
Amaral solicita vista da matéria, sendo seu pedido deferido pelo
Presidente. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral, relator do Projeto
de Lei n° 1.032197, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do projeto no 10 turno na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de

.3 Administração Pública, com a Emenda n° 1, que apresenta. O Deputado
José Braga, relator do Projeto de Lei n° 1.061197 no 1 0 turno, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda
no i, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a discussão e
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votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanimidade. Na fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário, o relator, Deputado Roberto Amaral,
opina pela aprovação dos Requerimentos n o

s 2.046 e 2.084197, e o
Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Requerimento n° 2.079/97,
emite parecer pela aprovação da proposição com a Emenda n° 1, que
apresenta. Submetidas a votação, cada uma por sua vez, são as
proposições aprovadas por unanimidade. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.

Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo - Álvaro Antônio -
Roberto Amaral.- Sebastião Navarro Vieira.

ATA DA 78 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Às quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de maio de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Ângelo, Ivair Nogueira, Miguel Martini e
Geraldo da Costa Pereira, membros da Comissão supracitada. Estão
presentes também os Deputados Paulo Schettino, Marcelo Gonçalves e
Antônio Júlio, além dos Srs. Gilvan Alves Franco e Cláudia Spranger,
Promotores de Justiça da Vara de Execuções Criminais do Ministério
Público, Fábio Alves dos Santos, representante da Pastoral Carcerária, e
Antônio Martins, representante da Pastoral Evangélica. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência faz a leitura da seguinte correspondência: cartas
enviadas pelos presos das Cadeias Públicas de Teófilo Otôni e de
Visconde do Rio Branco; Ofícios n

o
s AJ.021-97 e AJ.024-97, da

Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania; 1.997 e 2.004197, do Sr.
Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça, e 272/97, dos Srs. Gilvan Alves
Franco e Cláudia Spranger, Promotores de Justiça. A Presidência
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determina que a correspondência lida seja anexada aos autos e, a pedido
do Deputado Durval Angelo, encaminha as cartas dos presos das Cadeias
Públicas de Teófilo Otôni e de Visconde do Rio Branco para o relator,
Deputado lvair Nogueira, para que as analise e estude a possibilidade de
realizar as visitas solicitadas. O Presidente indaga se há alguma
proposição a ser apresentada. O Deputado Ivair Nogueira apresenta
requerimentos pedindo que sejam solicitadas ao Secretário da Fazenda as
seguintes informações: extratos mensais com a movimentação das contas
bancárias do Fundo Penitenciário Estadual desde a sua criação;
balancetes mensais do Fundo Penitenciário Estadual desde a sua criação;
valores da arrecadação mensal do Fundo Penitenciário Estadual,
discriminados por fonte, desde a sua criação; arrecadação mensal da
receita judiciária de custas e emolumentos desde maio de 1996;
arrecadação mensal das multas pecuniárias e dos juros de mora fixados
em sentenças judiciárias desde janeiro de 1994; relação de todos os
investimentos executados, em execução, licitados e aguardando licitação,
custeados pelo Fundo Penitenciário Estadual, com indicação dos valores,
da localização e do cronograma de execução; e que seja ouvido em
reunião da Comissão o Sr. Marcelo Marinho Couto, Diretor-Geral do
Departamento de Obras Públicas - DEOP. Colocados em votação, cada
um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Tecem comentários a
respeito do requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, que solicita
visita à Cadeia Pública de Divinópolis, apresentado em reunião anterior,
os Deputados Ivair Nogueira, Geraldo da Costa Pereira, Miguel Martini,
Durval Angelo e Marcelo Gonçalves. O Presidente informa que não o
colocará em votação e determina que o requerimento continue em poder
do relator, para melhor análise. O Deputado Durval Angelo solicita que
seja registrada a sua discordância desse encaminhamento da Presidência.
O Presidente apresenta, em nome do Deputado João Batista de Oliveira,
requerimento baseado em pedido da Sra. Maria da Conceição Ramos,
mãe do cidadão Gerssui Rosa Ramos, solicitando que seja requerida a
transferência deste, que cumpre sentença judicial na Penitenciária de
Segurança Máxima de Contagem, para a Penitenciária de Ribeirão das
Neves. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Durval Angelo apresenta requerimentos em que solicita a ida da Comissão
aos Municípios de Divinópolis e ltaúna para se conhecerem os trabalhos
desenvolvidos no sistema carcerário desses locais; seja pedido ao Instituto
de Criminalistica cópia do laudo realizado no local denominado Igrejinha,
no Departamento de Operações Especiais, feito pelas peritas Érica e
Acidália, bem como o filme das fotos não aproveitadas por sua má
qualidade técnica; sejam ouvidos pela Comissão os Srs. Augusto Rosa
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Queiroz e Manlene Leandro de Araújo, detentos do 4 0 Distrito Policial de
Betim. O Presidente passa o primeiro requerimento ao relator, para
análise, e esclarece que a matéria será apreciada oportunamente; em
relação ao segundo requerimento, o Presidenté esclarece que o pedido de
cópia do laudo fica prejudicado, uma vez que já foi matéria aprovada em
outra reunião, mas que colocará em votação as demais solicitações.
Colocados em votação, ficam aprovados o pedido do filme, constante no
segundo requerimento, e o convite aos detentos. O Deputado lvair
Nogueira, com a palavra, apresenta requerimento pedindo que sejam
solicitadas ao Instituto de Criminalística as seguintes informações,
referentes à perícia realizada no cômodo denominado Igrejinha, existente
no Departamento de Operações Especiais - DEOESP -, da Secretaria de
Segurança Pública: se os orifícios encontrados no local poderiam ter sido
utilizados para a ação denominada pau-de-arara; qual tipo de utilização
poderia ser dada à fiação encontrada na meia-parede do citado cômodo;
qual funcionário do DEOESP informou aos peritos que o referido local é
um vestiário; por quais meios a perícia concluiu que o cômodo é um
vestiário; há quanto tempo o chuveiro foi instalado naquele local; se a
massa encontrada no ponto de fixação do chuveiro era nova; se estava
seca ou úmida; se foram encontrados nos orifícios localizados na meia-
parede e na parede oposta vestígios de sua utilização para colocação de
canos ou barras de ferro; durante quanto tempo um condutor elétrico se
mantém energizado após a sua desconexão da rede; se a solda que fixa
um tubo de 112 polegada ao orifício da parede oposta à mureta era
recente ou não. O Deputado Durval Angelo apresenta emenda ao
requerimento, solicitando que nele sejam acrescentados os seguintes
pedidos: informações sobre por que não foi feita coleta de material na
superfície da parede onde ficava fixado o pau-de-arara, bem como no
orifício de colocação, para ver se havia metais daquele aparelho para
análise e confrontação; coleta de material no sabão que se encontrava no
local para ver se há algum vestígio; informações sobre por que a toalha
não foi recolhida para averiguar se houve uso recente dela naquela sala.
Em votação, o requerimento, salvo emendas. Aprovado. Em votação, as
emendas do Deputado Durval Angelo. Aprovadas. A Presidência informa
que a ? Parte da reunião destina-se a ouvir os Srs. José Antônio de
Moraes, Corregedor-Geral de Policia do Estado, e Levy Eduardo dos
Santos, Presidente da Associação Criminalistica do Estado, e justifica a
ausência do Sr. Levy, por ter este sido intimado a prestar depoimento à
Corrêgedoria-Geral de Polícia no mesmo horário. A Presidência convida o
Sr. José Antônio de Moraes para tomar assento à mesa e passa-lhe a
palavra. Após sua explanação, fazem perguntas os Deputados Durval
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Angelo, Miguel Martini, Ivair Nogueira e João Leite, conforme consta nas
notas taquigráficas. Encerrados os debates, a Presidência agradece a
presença e a colaboração do Sr. José Antônio de Moraes e suspende a
reunião por alguns minutos, para que os Deputados possam se despedir
do convidado. Reabertos os trabalhos, o Presidente registra a presença do
Sr. Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça, e convida-o a fazer parte da
Mesa. A Y Parte da reunião destina a ouvir os Srs. Ediraldo Brandão,
Superintendente de Organização Penitenciária da Secretaria da Justiça, e
a Vânia Maria Souza Meio Pinto da Cunha, Superintendente de Finanças
da Secretaria da Fazenda. A Presidência passa a palavra aos convidados,
que, cada um por sua vez, fazem suas exposições. Após as explanações,
são abertos os debates. Fazem perguntas aos convidados os Deputados
Durval Angelo, Ivair Nogueira, João Leite e Paulo Schettino, conforme
consta nos registros taquigráficos. A Presidência concede a palavra aos
Srs. Gilvan Alves Franco, Fábio Alves dos Santos e Antônio Marfins, que
acompanham os trabalhos da Comissão, por terem sido citados pelo Sr.
Ediraido Brandão. Encerrada a fase dos debates, o Presidente agradece a
presença e a colaboração dos Srs. Ediraldo Brandão e Vânia Maria Souza
Meio Pinto da Cunha pelos subsídios prestados à Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada às 14 horas do dia 21 de maio, no
Plenarinho li desta Casa, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.

João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
Durval Angelo - Geraldo da Costa Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 627195

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em tela

dispõe sobre a conservação das nascentes e o saneamento dos cursos de
água e dos lagos de domínio estadual e dá outras providências.

Distribuído às comissões competentes, a Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do projeto. No Plenário desta
Casa, porém, o parecer foi rejeitado. Já a Comissão de Meio Ambiente
opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. Cumpre-nos,
agora, nos termos regimentais, emitir parecer quanto aos aspectos
econômico-financeiros do projeto.

Fundamentação

O projeto de lei objeto de análise, em seus termos originais,
proíbe a descarga de qualquer tipo de detrito que contribua para poluir as
coleções hídricas no Estado de Minas Gerais. Seu art. 2 0 determina que
uma entidade, para canalizar ou descarregar esgotos em rios ou lagos,
terá que tratá-los com tecnologia apropriada, de modo que a água, após o
tratamento, tome-se potável.

Ora, uma análise rápida dos termos do projeto, sob o enfoque
econômico, identifica imediatamente sua inviabilidade. Se for
transformado em lei, veremos que dejetos hídricos tratados até se
tomarem potáveis serão descarregados em rios ou lagos totalmente
poluídos. Essa constatação levou a Comissão de Meio Ambiente a
apresentar o Substitutivo n° 1, sanando suas impropriedades. È essencial,
portanto, ressaltar alguns pontos do substitutivo, pois o seu conteúdo é
que vai determinar os efeitos econômicos e financeiros. Para tanto,
transcrevemos os comentários da Comissão de Meio Ambiente:

- sem prejuízo do que dispõe a legislação federal, o lançamento
de esgotos de qualquer natureza em bacias receptoras superficiais
somente poderá ser efetuado dentro dos padrões permitidos de efluentes
especificados para cada local, em conformidade com a classificação das
coleções de água do Estado;

- - sujeitam-se ao licenciamento ambiental os projetos de obras de
canalização de esgotos domésticos, hospitalares e industriais, de coleta de
águas pluviais e aqueles que de qualquer forma importem em descarga de
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resíduos sólidos, gasosos ou líquidos que possam prejudicar a. qualidade
dos cursos d'água;

- é vedada a concessão de licenciamento dos projetos que não
contemplam sistemas de tratamento;

- a critério do COPAM, serão concedidos prazos às pessoas
físicas e jurídicas, públicas ou privadas, em situação irregular, para que
promovam a implantação de sistemas de coleta de acordo com o disposto
na lei (essa medida leva em consideração as dificuldades financeiras dos
municípios, já apontadas anteriormente, e permite também concessão de
prazo à atividade particular para que possa atender às normas
ambientais)".

Pelos termos do substitutivo apresentado, verifica-se que,
doravante, os projetos que impliquem descarga de resíduos que possam
prejudicar a qualidade dos cursos de água terão a obrigatoriedade de
implantar adequado tratamento de esgotos. Em face das eventuais
dificuldades imediatas - técnicas e financeiras - para o cumprimento
dessas normas, a Administração, nos termos da proposição, poderá
conceder prazo às pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, em
situação irregular, para que promovam a implantação de sistemas de
coleta, de acordo com a lei.

Ainda preocupada com a viabilidade operacional e financeira da
proposição, esta relatoria houve por bem propor a convocação da
COPASA-MG, para que se manifestasse a respeito. Em sua exposição,
feita nesta Casa, o Presidente daquela empresa explicou que a falta de
tratamento de esgotos se deve à prioridade estabelecida pelo Governo
para o abastecimento de água. Atendido todo o universo de consumidores,
a etapa seguinte seria o tratamento dos esgotos e águas residuárias.
Embora não implantada, a etapa de tratamento de esgotos está
normalmente prevista em projeto. Assim, a sua implantação, mesmo que
tardia, não deverá onerar os investimentos.

Hoje, a COPASA-MG não tem condições legais para impor o
tratamento. A empresa opera no regime de concessões e depende do
concedente para a definição do escopo dos serviços. Em geral, as
Prefeituras descartam a implantação imediata do tratamento de esgotos,
embora percam receita, nos termos da "Lei Robin Hood".
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A legislação em vigor não é clara quanto à obrigatoriedade da

realização de investimentos em tratamento. A aprovação da proposição
terá o mérito de sanar essa impropriedade. Os órgãos licenciadores
passarão a ter condições objetivas de atuação, a partir do momento da
aprovação dos projetos de investimento. O eventual veto do Governador
significará a manutenção da atual estratégia de atuação do Estado no
setor. Transformada em lei, a proposição será o marco de nova etapa de
preservação do meio ambiente e dos nossos recursos hídricos.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
627195, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Meio Ambiente.

Sala das Comissões, 8 de maio de 1997.

Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Roberto Amaral -
Durval Ângelo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 1062 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 26 DE MAIO DE 1997

Presidência da Deputada Maria Olívia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 12 PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): 12 Fase: Atas - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n o 1.229197 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Bilac Pinto e Geraldo Rezende - 22 Fase:
Abertura de Inscrições - Palavras da Sra. Presidente - Leitura de
Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - AlIton Vilela - Alencar da
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Arnaldo Canarinho -
Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique
- José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri Torres - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricies Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêrnolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila.

ABERTURA
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A Sra. Presidente (Deputada Maria Otívia) - As 20h1 5min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para
proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

1 2 Fase

Atas

- O Deputado Marco Régis, 20-Secretário "ad hoc", procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Apresentação de Proposições

A Sra. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a
Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para a P Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada â Mesa a seguinte
proposição:

PROJETO DE LEI N° 1.229197

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais
de Sete Lagoas - ADVISETE -, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Deficientes Visuais de Sete Lagoas - ADVISETE -, com sede no Município
de Sete Lagoas.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1997.

Roberto Amaral

Justificação: A Associação em estudo é uma entidade civil sem
fins lucrativos e vem, desde a sua fundação, em 1 0I10184, desenvolvendo
no Município de Sete Lagoas um relevante trabalho assistencial junto aos
deficientes visuais.

Objetivando proporcionar a seus assistidos melhores condições
para o exercício pleno da cidadania, procura uni-los em tomo de um ideal
de sociabilização. Assim, orienta-os com respeito aos seus direitos e, ao
mesmo tempo, presta-lhes assistência jurídica, econômica, médico-
odontológica e espiritual.

Dessa forma, por oferecer aos deficientes visuais meios para uma
vida mais digna, julgamos a outorga do titulo de utilidade pública à
entidade de relevante importância para o implemento do seu trabalho.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para exame
preliminar e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas ã Mesa comunicações dos
Deputados Bilac Pinto e Geraldo Rezende.

2a Fase

Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a
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Presidência passa à r Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a
leitura de comunicações e pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão
abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras da Sra. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 239 do
Regimento Interno, inicia-se hoje o prazo de três dias para a apresentação
de emendas, em 1° turno, às Propostas de Emenda à Constituição n°s 39,
40e41197.

Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das comunicações
apresentadas nesta reunião pelos Deputados Bilac Pinto, Líder do PFL -
indicação do Deputado Sebastião Navarro Vieira como membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n 027196, em substituição ao signatário (Ciente. Designo.
Cópia às Lideranças. A Ama de Apoio às Comissões.); e Geraldo Rezende
- sua ausência da Casa no período de 23 de maio a 2 de junho do corrente
ano, ocasião em que representará a Assembléia na abertura da exposição
agropecuária nos municípios da região do Triângulo ( Ciente. Publique-
se.).

ENCERRAMENTO

A Si-a. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 27, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária deliberativa também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
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Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e um de maio de
mil novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Ângelo, Ivair Nogueira, João Batista de
Oliveira, Geraldo da Costa Pereira e Miguel Martini, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência comunica
o recebimento da seguinte correspondência: oficio do Sr. José Antônio de
Moraes, Corregedor-Geral de Polícia, enviando cópia das declarações
prestadas àquela Corregedoria pelas Peritas Criminais Êrica Maria Santos
e Acidália Azevedo da Silva, em 815197; carta do preso Eduardo Messias
de Souza, que se encontra recolhido na cadeia pública de Diamantina,
solicitando providências para conseguir seu livramento condicional. A
Presidência determina que o oficio seja anexado aos autos e a carta,
encaminhada ao Sr. Bruno Lombardi, Chefe da Defensoria Pública
Metropolitana. O Deputado Durval Ângelo apresenta requerimentos em
que solicita sejam convocados a depor nesta Comissão os policiais
Geraldo Augusto Pereira e Marco Resende de Paula; seja convidado a
depor nesta Comissão o empresário Antônio Barbosa do Carmo, e seja
ouvido nesta Comissão o Sr. Jaime Carvalho, da entidade 1-luman Rights
Watch-Americans. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Presidente informa que a reunião se destina
a ouvir os Srs. Celso Magalhães Pinto, Presidente do Conselho de
Criminologia do Estado e Coordenador do Projeto Mutirão; Bruno
Lombardi, Chefe da Defensoria Pública Metropolitana, e Marcelo Marinho-
Couto, Diretor do Departamento de Obras Públicas - DEOP - da Secretaria
de Transportes e Obras Públicas. Em seguida, a Presidência passa a
palavra ao Sr. Celso Magalhães Pinto, que faz sua explanação e
encaminha documentação ao Presidente. Abertos os debates, fazem uso
da palavra os Deputados Ivair Nogueira, João Batista de Oliveira, Durval
Angelo, João Leite e Geraldo da Costa Pereira, conforme consta nas notas
taquigráficas. Encerrada essa fase, a Presidência agradece ao Sr. Celso
Magalhães Pinto pela participação e pelos valiosos subsídios trazidos à
Comissão e suspende a reunião para que os Deputados possam se
despedir do convidado. Em seguida, o Presidente passa a palavra ao Sr.
Bruno Lombardi, que faz sua exposição, com relação à qual formulam
questões os Deputados Durval Angelo, João Leite e João Batista de
Oliveira, conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates, a
Presidência agradece ao Sr. Bruno Lombardi pela presença e pelas
informações prestadas e suspende a reunião para que o convidado possa
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se retirar. Reabertos os trabalhos, faz sua exposição o Sr. Marcelo
Marinho Couto. Durante os debates, fazem perguntas ao expositor os
Deputados Ivair Nogueira, João Leite e Durval Angelo, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece ao Sr. Marcelo Marinho Couto pela participação e pelos valiosos
subsídios trazidos a esta Comissão, agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 2215197, às 14 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.

João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ajalmar Silva - Ivair
Nogueira - Dimas Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.101/97

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em tela
visa a dar a denominação de José Leite da Silva Filho ao viaduto sobre a
linha férrea e o rio Turvo, na BR-120, Km 653, no trevo de acesso à área
urbana do Município de Coimbra.

Foi a proposição encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
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A denominação proposta para o trecho da rodovia referida é

homenagem justa que se pretende fazer ao Sr. José Leite da Silva Filho,
natural de Coimbra, que conquistou seus conterrâneos pela distinção com
que se dedicou às causas públicas e por sua vida particular.

Exemplar chefe de família, soube transmitir aos seus os princípios
de honradez e moral que nortearam as suas ações.

Com o seu trabalho e participação, ajudou a construir a cidade de
Coimbra, razão pela qual a população deseja homenageá-lo, dando seu
nome à importante obra realizada no município.

Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessário acrescentar
emenda ao art. 1 0 do projeto, para que se esclareça a quilometragem
exata, na BR-120, em que se encontra o viaduto, objeto desta
denominação.

Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n°1.101197 no 1 0 turno, coma Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N°1

Dê-se ao art. 10  seguinte redação:

"Art. 1 0 - Fica denominado Viaduto José Leite da Silva Filho o
viaduto sobre a linha térrea e o rio Turvo, na BR-120, Km 653, no trevo de
acesso à área do Município de Coimbra.".

Sala das Comissões, 27 de maio de 1997.

Sebastião Helvécio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 2612 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i 2 PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°5 1.230 a 1.237197 - Requerimentos n os 2.160 a 2.167197
- Requerimentos dos Deputados Dimas Rodrigues (2) e Gilmar Machado -
Comunicações: Comunicação do Deputado Paulo Schettino - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Raul Lima Neto - 2 a PARTE (ORDEM
DO DIA): i° Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicação
Apresentada - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Gilmar Machado; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Dimas Rodrigues (2); aprovação -
Requerimento n° 1.996197; aprovação - 2 a Fase: Questão de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; inexistência de
'quorum' para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo
Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - António Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Durval
Angelo - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento
- Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
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Tarqüinio - Ibraflim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinflo - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo -
Wandefley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente(Deputado Romeu Queiroz) - Às 114h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

I- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- O Deputado lvb José, 2°- Secretário, procede à leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a
Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.230197
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Autoriza a abertura de crédito suplementar para Encargos Gerais

do Estado a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de R$547.000.000,00 (quinhentos e quarenta e sete
milhões de reais), destinado à dotação 1911.03080332.204-4353 -
Operação de Crédito Interna.

Art. 20 - Para atender ao disposto no artigo anterior, serão
utilizados recursos provenientes da dotação 1991. 99999999.999-5000 -
Reserva de Contingência, observado o disposto no § 30 do art. 160 da
Constituição Estadual e no inciso III do § 1 0 do art. 43 da Lei Federal n°
4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 22 de maio de 1997.

Miguel Martini

Justificação: Esta proposição objetiva suplementar a dotação
Operação de Crédito Interna destinada à aplicação programada Gestão da
Dívida Mobiliária Interna, da unidade orçamentária Encargos Gerais do
Estado, a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda, no valor de
R$547.000.000,00. Determina, ainda, que a suplementação seja feita
utilizando-se recursos provenientes da Reserva de Contingência, do
mesmo valor.

A iniciativa decorre da necessidade de se restabelecerem as
dotações que, em decorrência de veto oposto pelo Governador à Lei dos
Meios para 1997, veto este apreciado e mantido por esta Casa, ficaram
sem as despesas correspondentes, podendo, portanto, de acordo com o §
30 do art. 160 da Constituição mineira e após a sanção da lei resultante
desta proposição, ser utilizadas na gestão da dívida interna do Estado no
exercício de 1997.

0 § 20 do art. 70 da Constituição mineira reforça, com muita
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propriedade, um princípio fundamental do processo legislativo brasileiro
para se criar direito positivo: o principio da convergência. Em suma, é
necessário que haja a convergência de vontades entre os Poderes
Legislativo e Executivo para se criar direito. Assim, e nos parece ser o
caso desta proposição, quando ocorre um vicio de iniciativa, este
representa uma formalidade no processo, podendo ser sanado com a
sanção do Governador, atingindo-se, dessa forma, o fim do processo da
criação da lei, momento no qual se concretiza a convergência de
vontades.

Ressalte-se que a não-inclusão do valor a ser suplementado na
rubrica específica indicada impossibilitaria a rolagem total da dívida
interna do Estado. É, portanto, fundamental e premente a aprovação,
nesta Casa, desta proposição, razão pela qual solicitamos o apoio dos
nobres pares.

- Publicado o projeto e distribuído avulsos dele aos Deputados e
às comissões permanentes, vai o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, nos termos do art. 216 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.231197

Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Engenheiros
Civis - IMEC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Mineiro de
Engenheiros Civis - IMEC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1997.

Ronaldo Vasconcellos

Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, o Instituto
Mineiro de Engenheiros Civis - IMEC - tem diretoria composta por pessoas
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idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam. Posto isso, a entidade pleiteia a declaração de sua utilidade
pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.232197

Dá a denominação de Posto de Saúde Dr. Rochael Reis Rocha ao
Posto de Saúde de Campo do Meio, localizado no Município de Campo do
Meio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - O Posto de Saúde de Campo do Meio, localizado no
Município de Campo do Meio, passa a denominar-se Posto de Saúde Dr.
Rochael Reis Rocha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 1997.

Jorge Eduardo de Oliveira

Justificação: Este projeto tem por finalidade prestar homenagem
ao Sr. Rochael Reis Rocha, que se dedicou à atividade médica em Campo
do Meio, sua terra natal, desde que se formou em medicina na UFMG, em
1948, até 1996, quando faleceu. O Sr. Rochael se dedicou principalmente
à área de saúde pública e foi um pioneiro, na região, no atendimento à
hanseniase, área em que se especializou em 1949.

O Sr.Rochael, juntamente com autoridades locais, foi responsável
pela. implantação de hospitais na região e do Posto de Saúde de Campo
do Meio. Nesse posto, o Sr. Rochael atendeu centenas de pessoas por
mais de duas décadas. Justifica-se assim a homenagem que lhe será
prestada pelo município.
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Devido à grande dedicação do Sr. Rochael e à importância de seu
trabalho na preservação da vida em sua cidade e região, solicitamos a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.233/97

Altera a redação do inciso II do art. 11 da Lei n° 10.453, de 22 de
janeiro de 1991, que dispõe sobre a concessão e a permissão de serviços
públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais, estabelece o regime das
empresas concessionárias e permissionárias e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - O inciso lido art. 11 da Lei n°10.453, de 22 de janeiro de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11-....

II - cobrar as tarifas na forma fixada no contrato de concessão ou
no ato de permissão, vedada a inclusão, na conta de consumo, de taxa ou
qualquer outra parcela relacionada com serviços públicos as quais faltem
a especificidade e a divisibilidade.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões,	de	 de 1997.

Ivair Nogueira

Justificação: Tem-se observado, nos últimos tempos, a cobrança,
por meio da conta de consumo, de parcelas que não dizem respeito ao
serviço prestado por concessionárias ou permissionárias do serviço
público.
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É o que ocorre, por exemplo, com a chamada taxa de iluminação

pública, que onera o consumidor final, sem que este possa questionar até
mesmo a constitucionalidade ou a legalidade da referida cobrança. O
consumidor acaba, nesse caso, por quitar a parcela, já que, do contrário,
será interrompida a prestação desse serviço público, o que redunda em
prejuízos ainda maiores.

A proposta em tela visa exatamente a elidir essas práticas,
proporcionando ao destinatário do serviço a possibilidade de questionar a
cobrança indevida, que, no caso da taxa de iluminação pública, vem
sendo considerada inconstitucional pelo Poder Judiciário.

Contamos, pois, com o apoio dos nossos pares para a aprovação
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.234197

Altera o anexo a que se refere o art. 1 0 da Lei n° 11.962, de 31 de
outubro de 1995.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1°- Fica alterado o anexo a que se refere o art. 1 0 da Lei n°
11.962, de 31 de outubro de 1995, que passa a ter a seguinte redação:

IX - Região Administrativa do Alto São Francisco

Sede: Divinopõlis

1 - Araújos	 2- Arcos

3 - Bambui	 4 - Bom Despacho
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5- Carmo da Mata	6- Carmo do Cajuru

7- Cláudio	 8- Conceição do Pará

9-Córrego Danta	10- Divinópolis

11 - Dores do lndaiá	12- Doresópolis

13- Estrela do lndaiá	14- Florestal

15- Formiga	 16- Igaratinga

17- Iguatama	 18- Itapecerica

19- Japaraiba	 20- Lagoa da Prata

21 - Leandro Pereira	22 - Luz

23- Maravilhas	 24- Martinho Campos

25 - Medeiros	 26 - Moema

27- Nova Serrana	28- Onça de Pitangui

29 - Pains	 30- Pará de Minas

31 - Pedra do lndaiá	32- Pequi
a
o	33- Perdigão	 34 - Pitangui

35 - Santo Antônio do 36- São Gonçalo do Pará
Monte

37-São José da Varginha 36 - São Sebastião do
Oeste

39- Tapiraí

X - Região Administrativa do Alto Rio das Velhas

Sede: Sete Lagoas



1 - Araçaí

3 - Cachoeira da Prata

5- Capim Branco

7- Fortuna de Minas

9- lnhaúma

11 - Matozinhos

13- Paraopeba

2- Baldim

4 - Caetanópolis

6 - Cordisburgo

8 - Funilândia

10 - Jequitibá

12- Papagaios

14 - Prudente de
Morais
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15 - Santana de 16 - Santana do
Pirapama	 Riacho

17- Sete LagoaC.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 22 de maio de 1997.

Antônio Júlio

Justificação: Trata esta proposição de fazer uma correção justa na
lei que instituiu as regiões administrativas no Estado. As alterações
propostas vêm ao encontro das reivindicações dos municípios que
guardam identidade maior com a região a que se propõe a direcioná-los
este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.235197
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Declara de utilidade pública a Universidade Social do Triângulo -
UST - , com sede no Município de Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Universidade Social
do Triângulo - UST -, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões,	de	 de 1997.

Leonídio Bouças

Justificação: A Universidade Social do Triângulo - UST -, fundada
em 311195, é uma entidade civil organizada em caráter voluntário, sem fins
lucrativos, com sede no Município de Uberlândia.

Tem por finalidades, entre outras, combater a fome e a pobreza,
promover a ascensão social de pessoas pobres, proteger o meio ambiente
e divulgar a cultura e o esporte.

Destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento
gratuito de suas finalidades sociais, pode realizar atividades externas em
qualquer parte do Pais.

Tendo em vista as ações que desenvolve em prol da comunidade,
esperamos que a Universidade Social do Triângulo seja declarada de
utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.236197

Suspende temporariamente a condição a que se refere o inciso 1
do art. 19 da Lei n°12.264, de 24 de julho de 1996.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 1 - Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1997, a condição a
que se refere o inciso Ido art. 19 da Lei n° 12.264, de 24 de julho de 1996,
relacionada com a transferência de recursos estaduais aos municípios
pertencentes às Regiões Administrativas do Norte de Minas, do Vale do
Jequitinhonha e do Vale do Mucuri.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos
municípios cuja arrecadação de ICMS, no mês imediatamente anterior ao
da celebração de convênio, acordo ou instrumento congênere, seja
superior à quota do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 20_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de maio de 1997.

José Militão

Justificação: A transferência de recursos estaduais para os
municípios, em virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere,
está, conforme determina o inciso 1 do art. 19 da Lei n° 12264, de 24/7196,
condicionada a que o município beneficiado comprove regular e eficaz
aplicação, no ano de 1995, do percentual mínimo previsto na Constituição
da República para a manutenção e o desenvolvimento do ensino.

Este projeto de lei visa a suspender, apenas durante o exercício
de 1997 e de forma restrita aos municípios situados nos bolsões de
pobreza, a condição anteriormente citada, haja vista que:

a) o Governo Federal, por meio do Decreto n° 2.220, de 615197, já
suspendeu algumas restrições nos casos de transferências federais para
Estados, Distrito Federal e municípios situados nos bolsões de pobreza
identificados como áreas prioritárias no Programa Comunidade Solidária;

b) a irregularidade decorre de administração anterior, e, portanto,
deve ser punido o administrador faltoso e não toda a população carente;

c) os municípios beneficiários deste projeto são, em regra,
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extremamente carentes e não podem deixar de receber os recursos
estaduais, sob pena de graves prejuízos para as populações locais.

Em face do exposto, acreditamos ser de extrema justiça
absolutamente necessária a aprovação do projeto de lei ora proposto.

- Publicado o projeto e distribuídos avulsos dele aos Deputados e
às comissões permanentes, vai o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, nos termos do art. 216 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.237197

Inclui conteúdos relacionados com o tema Direitos Humanos nos
currículos escolares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 - Ficam as escolas públicas do Estado obrigadas a incluir
nos currículos escolares do ensino fundamental e médio conteúdos
relacionados com o tema Direitos Humanos.

§ 1 0 - Sem prejuízo de outros temas de interesse da comunidade,
deverão ser abordados os seguintes conteúdos:

- Declaração dos Direitos do Homem da ONU;

II - Direitos e Garantias Fundamentais segundo as Constituições
Federal e Estadual;

III - Declaração dos Direitos da Criança;

IV - Estatuto da Criança e do Adolescente;

V - Direitos dos Índios e das Minorias;

VI - Direitos Sociais.

§ 20 - O aprofundamento e a exploração desses temas deverão
permear diversas disciplinas, nos diferentes níveis e modalidades de
ensino, ajustando-se à idade do estudante e ao nível de aprendizado.
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Art. 20 - As escolas organizarão projetos interdisciplinares e

interescolares relativos aos direitos humanos, envolvendo a comunidade,
os quais serão realizados pelo menos uma vez por semestre.

Art. 30 - Ao sistema estadual de ensino cabe assegurar condições
de formação e atualização de professores, bem como garantir a
veiculação de informações que subsidiem o desenvolvimento dos projetos
escolares previstos nesta lei.

Art. 40 - A Secretaria de Estado da Educação fará realizar
anualmente a Semana dos Direitos Humanos, em parceria com as
escolas.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor em 1 0 de janeiro de 1996.

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de	de 1997.

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais - Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Justificação: Fatos recentes ocorridos em Brasília, envolvendo a
morte de um índio que, enquanto dormia, teve seu corpo queimado por
jovens da classe média alta, numa ação friamente preparada e
monstruosamente executada, causam-nos sobressalto e espanto. Somos
levados a nos perguntar aonde chegou o esvaziamento moral de nossa
sociedade? Se jovens bem situados social e economicamente expressam
em atos tal brutalidade e insensibilidade em face do homem, o que lhes
permite matar por matar, sem a menor capacidade de conhecer a
monstruosidade de seu ato, é porque chegamos a um nível intolerável de
insensibilidade moral. Chegamos. O plural aqui envolve-nos a todos.
Ninguém pode julgar-se irresponsável pelo que tem acontecido de
barbárie, violência e desrespeito ao homem, entre nós, nos últimos
tempos. As monstruosidades se sucedem nas páginas dos jornais ou nas
reportagens televisivas com tal freqüência que, parece, acostumamo-nos
a elas. E, por ação ou omissão, estamos comprometidos com elas. Somos
parte delas.
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O impacto dos acontecimentos recentes pede que façamos

alguma coisa. Por isso, na expectativa de atingir de imediato a juventude,
na busca de levantar os problemas humanos e éticos, que se manifestam
na crise evidente por que passamos, e preocupados com as soluções que
devem ser encontradas para uma restauração efetiva da sensibilidade
moral de nossa sociedade, propomos, por este documento legal, que se
introduzam nos currículos de nossas escolas conteúdos temáticos
diretamente comprometidos com os direitos humanos.

Não se trata de mais uma disciplina curricular. Trata-se de um
esforço concreto para levar nossa juventude a conhecer, na prática
escolar coletiva, o sentido moral da vida e a razão de ser da dignidade da
pessoa humana, com vistas a uma renovação geral de nossa convivência.

Renovar a nossa juventude no plano de sua formação moral,
enfrentando, pela discussão e pela reflexão, temas relevantes em tomo do
homem, presentes em todas as épocas e tradições culturais, será o
começo, pela escola, de uma renovação de toda nossa sociedade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos e
Garantias Fundamentais e de Educação para parecer, nos termos do ari:.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N° 2.160197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à implantação do
sistema de telefonia celular no Município de Mato Verde.

N° 2.161197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à implantação do
sistema de telefonia celular no Município de Monte Azul. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.162197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da EMATER-MG com vistas à abertura de
escritórios desse órgão nos municípios recém-emancipados que relaciona.
(- A Comissão de Agropecuária.)

N° 2.163197, do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja
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formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à abertura de
concorrência pública para exploração das linhas de transporte
administradas pelo DER-MG que atendam a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e à elaboração do plano diretor do transporte coletivo.

N° 2.164197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes
e Obras Públicas com vistas à pavimentação asfáltica de vias urbanas do
Município de Grupiara.

N° 2.165197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública e ao Diretor do
DETRAN-MG com vistas a que estudem o problema da aplicação abusiva
de multas aos proprietários de veículos automotores da região do
Triângulo.

N° 2.166197, do Deputado Toninho Zeitune, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Administração com vistas â liberação de dez máquinas de datilografia e
quatro computadores para a Prefeitura Municipal de Arceburgo. (-
Distribuídos â Comissão de Administração Pública.)

N°2.167/97, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Arlindo Porto,
Ministro da Agricultura e Abastecimento, pelo trabalho realizado em seu
primeiro ano de administração. (- À Comissão de Agropecuária.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Dimas Rodrigues (2) e Gilmar Machado.

COMUNICAÇÕES

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado
Paulo Schettino.

Oradores Inscritos

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
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O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz;
senhores membros da Mesa, Deputado Péricles Feri-eira, Deputado Ivo
José, Deputada Maria Ol(via, Srs. Deputados, meus senhores e minhas
senhoras, para prestar contas à minha Casa, para prestar contas ao corpo
do qual tenho a honra de fazer parte, para prestar contas aos demais
Deputados, que comigo compõem o corpo do Poder Legislativo do Estado
de Minas Gerais, para lhes afogar a alma, como Deputado e como cristão,
cumprindo o dever de um parlamentar eleito pelo povo e que deve
explicação também ao seu povo, mas, agora, em especial, a esta Casa, é
que ocupo esta tribuna, e ficaria honradíssimo com a atenção de V. Exa.
Honradíssimo, porque sei não ser merecedor de tamanha honra. Nesta
Casa, alguns de nossos membros têm considerado este Deputado
precipitado, afoito e até mesmo insano, dizendo não haver lógica naquilo
que apresentei nas minhas acusações. E nenhuma dessas acusações foi
contra esta Casa, contra qualquer Deputado, porque conheço, Sr.
Presidente e Deputado João Leite, o principio da ética. Conheço-o e
respeito. Se eu descobrisse qualquer esquema de corrupção dentro desta
Casa, ainda mais nesse nível, a primeira coisa que faria seria procurar o
Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz, e o Corregedor, Deputado
Ermano Batista, porque creio que isso é uma obrigação do "intema
corporis", do corpo sadio. O corpo sadio expurga as escórias. Opera-se e
se tira um tumor maligno, mas quem decide isso é o próprio corpo,
porque, mesmo que não seja por suas mãos, é o corpo quem procura o
médico; portanto, é quem decide.

O que denunciei naquele dia 20 - não intempestivamente, talvez
até tempestivamente -, opresso, triste, sob a suspeição, já acreditava eu,
não de nenhum desses Deputados, mas de alguns dos empresários que
achavam, sem dúvida, que eu era uma personalidade doentia. Quando
procurei apurar, fi-lo com a maior das boas intenções e, evidentemente,
indignado com a situação.

Eis que o que denunciei permaneço denunciando: um esquema de
corrupção terrível montado pelas empreiteiras. E provas estão chegando.
O próprio Prefeito de Divinópolis concedeu entrevista de 15 minutos, na
CBN, e está encaminhando documentação. Está disposto a depor, se
preciso for, para provar que ele rejeitou e, por isso, não tem suas obras
realizadas. Isso é em nível federal, e se chegou a esta Casa a única
pessoa que, essa sim, posso afirmar. Eu posso provar que eles
contactaram e ofereceram tudo isso, e nós apuramos e vimos que o fato é
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veraz. Não há só lógica, haverá provas: estão chegando.

Esse esquema dos federais ou, talvez, perdoem-me, não é dos
federais, esse esquema é das empreiteiras, mas que, para se liberar,
certamente precisa de alguns federais. Imaginem: ofereceram-me,
dizendo assim: "Deputado, existe o fundo perdido das Prefeituras
Municipais". Esse fundo perdido, Srs. Deputados, acumula bilhões e
bilhões, não há quem não saiba disso; pelo menos, se é como os
economistas e alguns que conhecem dizem, tem tanto dinheiro ou mais
que o PROER, só que não se pode mexer nele, porque é um dinheiro
muito fiscalizado. Há dinheiro do Banco Mundial, há dinheiro de diversas
instituições; aliás, é um dinheiro do fundo perdido que é votado
anualmente no orçamento da União. Isso, antes da revolução. E pedidos
de Prefeituras, os quais não foram atendidos, se acumularam. É um
dinheiro muito fiscalizado, e o Presidente da República não pode lançar
mão dele, como lançou no PROER, pois seria uma política internacional
horrível para ele. Imaginem bem se esse esquema estiver a favor da
reeleição? Quem pagou os cinco? O que esta Casa quer, Sr. Presidente, é
que se instale uma CPI que tenha poder para isso, e para ter poder para
isso, só mesmo uma CPI em nível nacional. Claro! senhores jornalistas,
perdoem-me, tentaram me colocar como insano e estou disposto a me
submeter a exame de sanidade mental e de Ql também, dando glórias a
Deus, porque a glória é do artista e não do quadro.

Mas os senhores verão, se for instaurada uma CPI, que tudo isso
vai surgir. Esse Gonzaga, meu Deus, me chamou de Pastor, disse que se
converteu na minha pregação. Glória a Deus, ele foi à igreja num dia em
que eu estava pregando, voltou algumas vezes, depois nunca mais. Diz
que não dá dízimo, ele tem a própria igreja, foi batizado em Israel. Mas,
como cristão e pastor, ao ouvir tudo aquilo, eu tinha a obrigação de
admoestá-lo, levá-lo a uma confissão pessoal com Jesus Cristo, ao
arrependimento, e nunca mais falar isso. Mas ele foi me visitar como
político, e, como político, se eu me calar, peco diante de Deus.

Agora, senhores jornalistas, meus senhores, minhas senhoras,
Bit. Deputados, se for instaurada uma CPI em nível estadual, ela não terá
poderes, Sr. Presidente, Sr. Corregedor, para intimar um Senador, um
Deputado Federal, um Presidente ou um Ministro de Estado. Ora, isso vai
levar os intelectuais a ter uma atitude de critica, para não dizer de
gozação.
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Há quatro tipos de Deputados, e esta é a minha palavra, para a
qual gostaria de ter a total atenção daqueles que acham que não sou
insano, porque algumas fotos que colocaram.., pelo amor de Deus! Estou
parecendo um doido! Isso tem a parte má e a parte boa. A parte má é que
isso me derrubou muito, claro: é um louco, é um insano. A parte boa é
que, se chego a algum lugar, estavam esperando uma coisa e vem uma
coisa muito melhor, não sou tão feio assim. Com o Jânio Quadros, deu
certo. Mas não censuro isso, parabenizo os jornalistas, porque creio que é
uma vocação das mais lindas que existem, uma vocação tão importante
quanto o sacerdócio. Os profetas da antiguidade eram jornalistas,
Habacuque fez a primeira frase e colocou num "outdoor': "O justo viverá
pela W. Os senhores formam opinião. Agora, senhores, se
estabelecermos uma CPI em nível estadual para apurar a situação das
empreiteiras, que são federais, que poder teremos para isso? Que poder?
Podemos ser gozados, até.

Entretanto, quero falar sobre esses três tipos de Deputados, e eu
jamais envolveria esta Casa, até porque existem Deputados Federais e
existem Deputados Estaduais, no Brasil, que não sabem disso, porque o
Deputado que sabe disso e participa é um laranja, apenas.

A verdade é essa. Existe um esquemão para reeleger. Se é
Governador, se é Presidente, não interessa a esta Casa. Estamos n'água.
Vamos competir até com os que vão a cavalo. Essas obras e o fundo
perdido existem, e nós queremos para nossas Prefeituras, mesmo. E
claro, é para Prefeituras. Mas queremos que os projetos sejam feitos pelas
Prefeituras, que elas tenham liberdade. O Deputado deveria participar da
indicação, por ser quem mais sabe da necessidade do povo. Há aquele
segmento que não sabe disso. Há aqueles que sabem e entram sem saber
dos 20%, como foi o meu caso. Falei com o Pastor Josimar: vamos
examinar, a coisa é bonita, é boa, existe um fundo perdido mesmo, sei
disso. Vamos consultar alguns Deputados Federais, tem lógica. De
repente, percebemos que havia 20%. Ficamos sabendo disso através de
uma Prefeita. Ora, havia várias pessoas assediando Prefeitos ai na porta.
Ficamos sabendo disso, chamamos o Gonzaga, e veio esse tal de
Wanderley, que parece ser uma péssima pessoa. Há aqueles que sabem,
mas, como dizem, se o Deputado não quiser, não pega. Agora, nesta
Casa, não, meu irmão. Há aqueles Deputados Federais que sabem,
porque, para liberar, tem que passar pela Câmara. Imaginem se formos
competir com essas pessoas e nesse esquema, indicando, inclusive,
candidatos, porque a Prefeita me disse isso, e provas vão surgir. Há
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candidatos, subsecretários, há muita gente indicada. Se formos competir a
pé, vamos perder a eleição, e esta Casa talvez tivesse uma renovação de
77 Deputados, quem sabe, competindo, até, com os que iam a cavalo.

Meus irmãos, meus senhores, esta instituição é séria, é honrada.
Esta instituição honra os que fazem parte dela. Jamais alguém deve
levantar-se contra ela, porque os que o fazem levantam-se contra o pilar
máximo da democracia, que é o Poder Legislativo, tão enxovalhado. Esta
entidade, esta instituição tem honra. Muito obrigado.

22 PARTE (ORDEM DO DIA)

I a Fase

Abertura de Inscrições

O Sr, Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa â 2a Parte da reunião, com a j2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Paulo Schettino -
falecimento do Sr. Luiz Gonzaga Rena Leão, em Belo Horizonte (Ciente.
Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente -. Requerimento do Deputado Gilmar Machado,
em que, nos termos do art. 179 do Regimento Interno, solicita a anexação
do Projeto de Lei n° 1.175197, do Deputado Dimas Rodrigues, ao Projeto
de Lei n°1.120/97, de sua autoria, por guardarem semelhança entre si. A
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Presidência defere o requerimento,de conformidade com o inciso XIII do
art. 244 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua
vez, os requerimentos do Deputado Dimas Rodrigues (2), solicitando seja
formulado apelo à TELEMIG, com vistas à implantação do sistema de
telefonia celular nos Municípios de Monte Azul e Mato Verde; e o
Requerimento n° 1.996197, do Deputado Marcelo Gonçalves, em que
solicita seja encaminhado pedido de informações ao Secretário da
Educação acerca do número de vagas existentes para professores em
dezembro de 1996 e da não-nomeação de professores P3 e P5, já
concursados, sob a alegação de inexistência de vagas (Oficie-se.).

23 Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase
Presidência passa à ? Fase da Ordem do Dia, com a discussão E
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem

O Deputado Péricles Ferreira - Como V. Exa. pode verificar, as
matérias seguintes necessitam de "quorum" qualificado. Sugeriria a V.
Exa. que procedesse à chamada para recomposição do "quorum" e
encerrasse a reunião.

O Sr. Presidente - É regimental o pedido do Deputado Péricles
Ferreira. A Presidência determina à Sra. Secretária que proceda à
chamada para a recomposição de "quorum".

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (-Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. Não
há "quorum" para continuação dos trabalhos.
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ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 28, às 9 e às 20 horas, nos temias dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia:( - A Ordem do Dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 42a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Leonídio Bouças, Anivaldo Coelho e Ivair
Nogueira, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva,
Elbe Brandão, Marcos Helênio, Jorge Eduardo (substituindo este ao
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB) e
Jorge Hannas (substituindo o Deputado Jairo Ataide, por indicação da
Liderança do PFL), membros da Comissão de Administração Pública; e
Marcos Helênio, lvair Nogueira, Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSDB), Jorge
Eduardo (em substituição ao Deputado Geraldo Rezende, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado.
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, comunica que a
reunião se destina a apreciaras pareceres para o V turno sobre o Projeto
de Lei Complementar n° 18196. do Tribunal de Justiça, que modifica a Lei
Complementar n° 40, de 24111195, e dá outras providências; e o Projeto de
Lei n° 1.01 0/96, do Deputado Jorge Hannas, que cria a Fundação Mineira
de Saúde da Visão do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Esclarece, ainda, que, nos termos do § 1 0 do art. 135 do Regimento
Interno, os relatores foram anteriormente designados. Passa-se, então, ao
exame do Projeto de Lei Complementar n° 18196. O Deputado Geraldo
Santanna, relator pela Comissão de Constituição e Justiça, emite seu
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parecer, mediante o qual conclui pela constitucional idade, pela legalidade
e pela juridicidade da proposição na forma do Substitutivo n o i. Colocado
em discussão e votação, é aprovado o parecer. Na ausência do relator
anteriormente designado pela Comissão de Administração Pública, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Jorge Hannas, que emite
parecer concluindo pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça. Após discussão e votação, é o
parecer aprovado. Estando ausente o relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, a matéria é redistribuída ao
Deputado Marcos Helênio, que também apresenta parecer concluindo pela
aprovação da proposição na forma do Substitutivo n o i, da Comissão de
Constituição e Justiça. Discutido e votado, é o parecer aprovado. Logo
após, passa-se ao Projeto de Lei n° 1.010196. O Deputado Anivaldo
Coelho, relator pela Comissão de Constituição e Justiça, passa à leitura de
seu parecer, o qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Colocado em discussão e votação, é aprovado o
parecer. A Deputada Elbe Brandão, relatora pela Comissão de
Administração Pública, emite seu parecer, em que conclui pela aprovação
da proposição na forma do Substitutivo no i. Discutido e votado, é
aprovado o parecer. Na ausência do relator anteriormente designado pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente
designa o Deputado Ajalmar Silva para relator, o qual apresenta parecer
concluindo pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Administração Pública. Após discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 1997.

Hely Tarqüínio, Presidente - Bilac Pinto - Ajalmar Silva - Amaldo
Penna - Sebastião Navarro Vieira - Marcos Helênio - Sebastião Helvécio -
Antônio Andrade - José Braga.

ATA DA 522 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas do dia dez de abril de mil novecentos e noventa e
sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Durval Ângelo, José Braga e Roberto Amaral, membros da Comissão
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supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Roberto
Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Encontram-se presentes,
ainda, os Deputados Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão. O Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Ruy Vianna Lage,
Presidente da COPASA-MG, que irá prestar esclarecimentos para
subsidiar a apreciação do Projeto de Lei n° 627195, do Deputado Raul
Lima Neto, que dispõe sobre a conservação das nascentes e o
saneamento dos cursos de água e dos lagos de domínio do Estado e dá
outras providências, e a apreciar as matérias constantes na pauta. Na fase
de discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado Durval
Ângelo apresenta requerimentos em que pleiteia sejam convidados os Srs.
Raimundo Cândido, Presidente da OAB - seção de Minas Gerais, e
Paulolinto Pereira, Contador-Geral do Estado, para prestarem
esclarecimentos sobre os precatórios judiciais não pagos pelo Estado; e
sejam solicitados ao Sr. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado,
todos os decretos do Estado que tenham anulado créditos destinados ao
pagamento de precatórios, tendo sido os recursos utilizados para o
pagamento de outras despesas orçamentárias de entidades públicas
estaduais; e a relação, por credor , de débitos do Governo do Estado
referentes a precatórios judiciais em atraso de pagamento, com todas as
informações pertinentes (modalidade, origem, montante, datas de inicio e
término do processo e outros dados considerados relevantes). Logo após,
o Deputado Miguel Martini procede à leitura de requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita seja convidado o Sr. Carlos Roberto
Vasconceilos Novaes, Superintendente de Recursos Humanos do BDMG,
para prestar esclarecimentos sobre o Plano de Aposentadoria Incentivada
desse Banco. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Miguel Martini transfere a
Presidência ao Deputado Durval Angelo para apresentar requerimentos
em que solicita seja convidado o Presidente do Instituto de Previdência do
Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - para prestar
esclarecimentos sobre a situação funcional, administrativa, financeira e
patrimonial desse Instituto; seja autorizada visita desta Comissão ao
Congresso Nacional e à Secretaria do Tesouro Nacional para conhecer o
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAR Federal - e o
SIAM Cidadão, implantados pelo Governo Federal; seja formulado
convite ao Sr. Paulolinto Pereira, Contador-Geral do Estado, para
acompanhar a Comissão na referida visita; e seja a Comissão
assessorada durante essa visita por um Consultor da área de economia e
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fiscalização da Gerência-Geral de Consultaria Temática. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados por
unanimidade. O Deputado Miguel Martini reassume a • Presidência e
convida a tomar assento â mesa os Srs. Ruy Vianna Lage e Pedra
Scapolatempore, Superintendente Jurídico da COPASA-MG. Logo após, o
Presidente passa a palavra ao Deputado José Braga, autor do
requerimento que motivou o convite. Este tece considerações sabre o
assunto e apresenta uma série de questões. Precisando ausentar-se, o
Deputado Miguel Martini transfere a Presidência ao Deputado Durval
Ângelo. Com a palavra, o Sr. Ruy Vianna Lage faz explanação sobre o
assunto. Em seguida, abre-se debate entre o convidado e os Deputados,
conforme consta nas notas taquigráficas. As 12h50min, o Presidente
agradece ao convidado pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão e
suspende a reunião até às 14h30min, quando serão apreciadas as
matérias constantes na pauta. As 14h40min, são reabertos os trabalhos,
com a presença dos Deputados Miguel Martini, Durval Ângelo, José
Braga, Roberto Amaral e Luiz Fernando Faria (substituindo este ao
Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PPB).
Encontram-se presentes, também, os Deputados Geraldo da Costa
Pereira e Adelmo Carneiro Leão. Em seguida, o Presidente redistribui o
Projeto de Lei n° 838196 ao Deputado Roberto Amaral e o Projeto de Lei
n° 658196 ao Deputado José Braga. Com a palavra, o Deputado Roberto
Amaral emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto
de Lei n° 838196 na forma do vencido em 1 0 turno. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Devido à ausência do Deputado Paulo
Pettersen, o Presidente solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que
proceda à leitura de parecer desse relator. Com  a palavra, o Deputado
Luiz Femando Faria procede à leitura do parecer, que conclui pela
aprovação, no r turno, do Projeto de Lei n° 901196 na forma do
Substitutivo n° 1. Na fase de discussão, o Deputado Roberto Amaral
solicita vista da matéria, e seu pedido é deferido pelo Presidente. Com  a
palavra, o Deputado José Braga, relator do Projeto de Lei n° 658196, emite
parecer mediante o qual conclui por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° i, da Comissão de Constituição e Justiça. Logo após, o
relator do Projeto de Lei n° 979196, Deputado Durval Ângelo, emite
parecer mediante o qual conclui por sua aprovação com as Emendas n°5 1
a 4, da Comissão de Saúde e Ação Social, e a Emenda n° 5, que
apresenta. A seguir, o Deputado José Braga, relator do Projeto de Lei n°
1.045196, emite parecer mediante o qual conclui por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
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pareceres aprovados por unanimidade. Passa-se à fase de discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo, relator do
Requerimento n o i .978/97, opina por sua aprovação. O Deputado José
Braga, relator do Requerimento n° 2.045197, emite parecer mediante o
qual conclui por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. Devido à
ausência do Deputado Antônio Roberto, o Deputado Luiz Femando Faria
procede à leitura de parecer em que esse relator conclui pela aprovação
do Requerimento n° 2.053197. Colocados em votação, cada um por sua
vez, são aos requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente agradece a presença dos Deputados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 1997.

Miguel Martini, Presidente - Paulo Schettino - Paulo Pettersen
Geraldo Rezende, - Antônio Roberto - José Braga.

IRAMITAÇÃ0 DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 0 TÚRNO DO PkOJETOÕË LEI N°1.082/97

Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório

De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Colônia
Bom Samaritano - CTCBS -' com sede no Município de João Monlevade.

Após sua publicação, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
assunto, nos termos do art. 104, 1, "a o , do Regimento Interno.

Fundamentação
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A entidade citada tem por finalidade recuperar e reintegrar na
sociedade jovens e adultos portadores de doença causada por álcool e
tóxicos.

Desde sua fundação, em 1988, vem mobilizando a comunidade
em tomo da prevenção ao uso de drogas. Mediante palestras, orienta
alcoólatras e toxicômanos. Além disso, oferece terapia ocupacional, em
regime de internato, sendo os pacientes acompanhados por médicos e
psicólogos.

Diante do trabalho de grande relevância que desenvolve em João
Monlevade, justa é a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.082197 na forma proposta.

Sala das Comissões, 28 de maio de 1997.

Wilson Pires, relator.

a
.1,
E
o
c
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE MAIO DE 1997

ATAS

ATA DA 262° REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1° PARTE
(PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofício n o 32/97, do
Governador do Estado - Ofícios e cartão - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.238 e 1.239197 - Requerimentos nos
2.168 a 2.171191 - Requerimentos da Comissão de Justiça e dos
Deputados Miguel Mau-tini (2) e Anderson Adauto (2) - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves, Maria Olívia e Arnaldo
Penna (13) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Marcos
Helênio, Péricles Ferreira, Anderson Adauto, Durval Angelo, Ivo José e
Adelmo Carneiro Leão - 2° PARTE (ORDEM DO DIA): Ia Fase: Abertura
de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento da
Comissão de Justiça; inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n°
415195, para os fins do art. 288 do Regimento Interno - Requerimento do
Deputado Miguel Mau-tini; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini e Anderson Adauto (2);
aprovação - Requerimento n° 1.941196; discursos dos Deputados Gilmar
Machado e Miguel Martini; aprovação na forma do Substitutivo n o i -
Requerimentos n°s 1.994 e 2.019197; aprovação - r Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Gilmar Machado; aprovação - Votação, em 20 turno, do Projeto
de Lei n° 1.010196; discurso do Deputado Jorge Hannas; aprovação na
forma do vencido em 1" turno, com a Emenda n° 1 - Votação, em 1 0 turno,
do Projeto de Lei n° 514195; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação das Emendas n°s 1 e 3 a 9; aprovação; votação da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2; rejeição; votação da Emenda n° 2;
rejeição - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 658196; aprovação na
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forma do Substitutivo n o i - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - ivo José
- Marcelo Gonçalves - Dílzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aitton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Irani
Barbosa - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos 1-lelênio - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Rêmolo
Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wilson Pires -
Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h12min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

l a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata

- A Deputada Maria Olivia, 53Secretária, nas funções de 2°-
Se&etário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
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Correspondência

- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFICIOS

N° 32197, do Governador do Estado, comunicando viagem oficial à
Colômbia no dia 2115197, a convite da ONU, para participar da
Conferência Magna sobre a Lei do ICMS Ecológico de Minas Gerais,
durante a realização do 1 Congresso Latino-Americano de Parques
Nacionais e Outras Áreas Protegidas.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, comunicando seu
apoio à aprovação do projeto que inclui os municípios do vale do
Jequitinhonha na área da SUDENE.

Dos Srs. José Machado e Sandra Starling, Deputados Federais,
informando, em atenção a ofício contendo solicitação do Deputado Gil
Pereira, que o Deputado Federal Nilmário Miranda apresentou
requerimento solicitando regime de urgência para a tramitação do projeto
de lei que inclui os municípios do vale do Jequitinhonha na área da
SUDENE.

Do Sr. Carlos Mosconi, Secretário de Assuntos Municipais,
encaminhando relatórios contendo os valores de ICMS e FPM repassados
aos municípios. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Juarez Oliveira Castro, Diretor-Geral do Hospital das
Clínicas da UFMG, agradecendo telegrama de apoio ao Ato de Defesa em
prol desse Hospital e solicitando apoio junto às autoridades estaduais e
federais na resolução da atual crise financeira dessa instituição. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)

Do Sr. José Carlos Rogêdo, Diretor do Instituto Médico-Legal da
Secretaria da Segurança Púiblica, colocando-se à disposição da CPI que
investiga o sistema penitenciário do Estado. (- A CPI-Sistema
penitenciário.)
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Do Sr. Divino Caixeta, Chefe de Gabinete do DER-MG,
informando que o trecho da rodovia que liga o Distrito de Mário Campos à
BR-381 ainda não possui denominação oficial. (- A Comissão de
Constituição e Justiça.)

Do Sr. Rui Soares Leal, Superintendente de Negócios da CEF em
exercício, informando que a CEF efetuou, em março deste ano, liberações
de recursos do FGTS em decorrência de contratos de financiamento
firmados com a COPASA-MG e o Estado. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 101,
inciso XV, do Regimento Interno.)

Do Sr. Edgar Ferreira de Sousa, Presidente do Sindicato
Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários,
Taxistas e Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Minas
Gerais - SINCAVIR-MG -, solicitando apoio à moção de protesto,
apresentada pelo Vereador Márcio Cunha, contra a decisão da Transbrasil
de cancelar seus vôos internacionais que partiam do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Ruy Machado Faria, do Comitê de Preservação do
CREDIREAL, do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Juiz de Fora e Região, solicitando apoio para que se
cumpram as leis aplicáveis ao processo de privatização dessa instituição.
(- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Frederico Cardoso Mendonça, Secretário do Tribunal de
Justiça Desportiva, informando a designação do Dr. Márcio Sérvio de
Souza Mesquita para representar o Sr. Ayrton Maia, Presidente deste
Tribunal, na reunião do dia 2815197 nesta Casa. (- A Comissão de
Educação.)

CARTÃO

Do Sr. Geraldo Freire da Silva, de Boa Esperança, agradecendo a
manifestação desta Casa por ocasião do falecimento de seu irmão.

1	Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.238197

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Rio Doce - ARDOCE -, com sede no Município de
Governador Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce - ARDOCE -, com sede no
Município de Governador Valadares.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.

José Henrique

Justificação: A Associação dos Municípios da Microrregião do
Médio Rio Doce, fundada em 3118184, é entidade civil com personalidade
jurídica própria, constituída por prazo indeterminado.

Evidentemente, seus associados são os representantes dos
municípios que compõem a microrregião que lhe empresta o nome, mas
poderão ser admitidos representantes de municípios que nela vierem a ser
criados.

Consoante o art. 50 de seu estatuto, a entidade tem por objetivos
precipuos ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e
social dos municípios e promover a cooperação intermunicipal e
intergovemamental.
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Depreende-se, pois, que as atividades desenvolvidas pela

Associação coadunam-se com as diretrizes governamentais de integração
regional, tendo em vista o desenvolvimento econômico e cultural, pelo
que consideramos oportuna a apresentação deste projeto de lei.

Contamos, portanto, com o indispensável apoio dos nobres pares
desta Casa à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Assuntos Municipais para deliberação, nos termos do art.
195, dc O ali. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.239/97

Dá nova redação ao inciso 1 do ali. 69 da Lei n° 7.109, de 13 de
outubro de 1977.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Ali. 1°- O inciso Ido ali. 69 da Lei n°7.109, de 13 de outubro de
1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 69- .....

- quando se tratar de funcionário não estável, excetuadas as
hipóteses de mudança de lotação e de remoção, sempre que ocorrer
demora na nomeação de candidato aprovado em concurso público, assim
entendida a nomeação que não ocorrer no prazo de 120 (cento e vinte)
dias contados da data da publicação do despacho homologatório do
concurso;".

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de maio de 1997.

José Militão

Justificação: Este projeto de lei, ao dar nova redação ao inciso 1



do art. 69 da Lei n°7.109, de 13110/77, que contém o Estatuto do Pessoal
do Magistério Público do Estado de Minas Gerais, tem o objetivo de
excluir da vedação a que se refere o supracitado dispositivo legal a
remoção de funcionário não estável, sempre que ocorrer demora na
nomeação de candidato aprovado em concurso público, assim entendida a
nomeação que não ocorrer no prazo de 120 dias contados da data da
publicação do despacho homologatório do concurso.

Na forma em que está sendo proposto, o projeto ensejará aos
professores efetivos e não estáveis o direito à remoção, sempre que ficar
caracterizada a demora do Poder Executivo na nomeação de candidatos
aprovados em concurso público.

Nossa proposta, além de estender a esses funcionários do
magistério o direito à remoção, interessa a toda a comunidade, na medida
em que concorre para o provimento das vagas, desengessando dessa
forma a movimentação de professores no âmbito da Secretaria da
Educação.

Pela oportunidade deste projeto, esperamos contar com o apoio
de nossos nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, dc o art. 103,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

N° 2.168197, do Deputado João Batista de Oliveira, pleiteando
sejam solicitadas ao Governador do Estado informações sobre os
trabalhos da comissão de estudos encarregada de estabelecer normas
para adaptação de prédios públicos. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.169197, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Colégio Sagrado
Coração de Jesus, de ltajubá, pela passagem de seus 90 anos de
fundação.

N°2.170/97, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Clube Itajubense, de
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Itajubá, pela passagem de seu centenário de fundação.

N° 2.171197, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à agilização do
processo de especialização de professores na disciplina Educação
Ambiental e de implantação desta nas escolas estaduais. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Justiça e dos Deputados Miguel Martini (2) e Anderson Adauto (2).

COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos
Deputados Marcelo Gonçalves, Maria Olivia e Arnaldo Penna (13).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputao Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, imprensa, vamos abordar, basicamente, três assuntos
que são notícia. O primeiro, relativo ao nosso partido: a imprensa noticiou
que ele estaria envolvido com empresas de consultoria. Coloca-se que a
Prefeitura de São José dos Campos estaria contratando tais empresas
sem licitação. Querem dar ao problema a gravidade dos precatórios e da
compra de votos. Vamos esclarecer isso aqui. Essa denúncia foi feita em
1993 e publicada na "Veja", na "Folha de S. Paulo"r e em vários outros
jornais. Agora, esse militante do partido insistiu para que a questão
voltasse à tona, dizendo que ela não havia sido devidamente apurada. O
partido pode ter errado por não ter feito uma averiguação total do fato,
mas a empresa CPEM veio a público e colocou o problema. Essa empresa
presta serviços a 300 municípios. Dos 300, apenas 4 são administrados
pelo PT; 296 são administrados por outros partidos. Portanto, essa
empresa não tem ligação nenhuma com o PT. Quando tentaram dizer
também que o Roberto Teixeira, amigo do Lula, teria relação com a
empresa, esta desmentiu, mostrando também que o contrato que fez com
a Prefeitura de São José dos Campos foi aprovado pelo Tribunal de
Contas. Não podemos ver nada de irregular nesse processo. Não podem
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querer misturar as coisas. Quais foram as providências do nosso partido?
Primeiro, queremos uma CPI para ir até o âmago da questão. A empresa
já prestava serviços àquela Prefeitura, e o PT fez a rescisão do contrato
com essa empresa. Não temos nada a ver com essa lama que aí está, dos
precatórios, da compra de votos e outros casos. Queremos também uma
CPI da reeleição e da compra de votos, O PT já constituiu uma comissão
de ética, que será coordenada pelo jurista e Deputado Federal Hélio
Bicudo, a fim de ver se há alguém do nosso partido com algum tipo de
envolvimento. Portanto, as apurações têm que ser bastante transparentes.
Tentar requentar uma notícia de 1993 nos parece uma tática para tentar
jogar o nosso partido em uma vala comum.

A segunda informação que tenho é sobre o leilão da CEMIG.
Falamos o tempo todo aqui, desafiando os Deputados governistas, em
debates, sobre quem seria a empresa vencedora do leilão, que ficaria com
os 33% das ações. E hoje foi vencedora exatamente aquela empresa para
a qual o edital se dirigia - um edital formatado para determinada empresa,
a Southem Company Electric, dos Estados Unidos. Quanto essa empresa
vai desembolsar para ter 33% das ações da CEMIG? Nenhum centavo,
porque são R$600.000.000,00 do BNDES. Daqui a um ano, ela começa a
pagar; não entra nada para o Estado agora. Primeiro, é cobrir a dívida que
o Estado tinha contraído e à qual vinculou essas ações.

Queremos questionar, em primeiro lugar as diretrizes da CEMIG
vão se afterar, vai haver mudança na diretoria. Três diretorias vão ser
entregues a esse novo parceiro. No Conselho Deliberativo, que tem 11
membros, o Estado vai ter direito a 6 votos. Para ele poder decidir sobre
operações envolvendo valores superiores a R$1.000.000,00, que são
corriqueiras dentro da CEMIG, como as de compra de equipamentos, ele
depende de mais dois votos, ou seja, um voto minoritário e um voto desse
novo parceiro. Portanto, ele perdeu o controle. Trata-se de controle
acionário? Não, mas de parte do controle operacional, e a Constituição diz
que, se, numa empresa estatal, o Estado vier a perder o controle, essa
empresa terá que se submeter a uma emenda à Constituição.

Existem duas ações tramitando na justiça, uma, do
SINDIELETRO, cujo mérito ainda vai ser julgado, e outra, do Ministério
Público - uma representação que fizemos. Portanto, temos ainda
esperança de que essa operação seja desfeita, porque as tarifas serão
aumentadas em 8%. Vão ser penalizados os programas sociais, como o
Luz de Minas e vários outros projetos de eletrificação rural. Infelizmente,
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vai se perder o controle operacional, o controle estratégico. Por isso, é
uma operação nefasta para o Estado de Minas Gerais vender parte de seu
patrimônio por R$1.130.000.000,00. Não houve um centavo de ágio; foi
pelo valor mínimo e numa operação feita em 3 minutos.

Agora, vem o desafio. Dissemos o tempo todo que a vencedora
seria a Southem Company, empresa que já estava instalada na CEMIG há
mais de um ano, prestando serviços de consultoria, como o próprio João
Heraldo confirmou à Casa.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Deputado Marcos
Helênio, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, queremos
concordar com todas as palavras de V. Exa. Queremos dizer que também
temos confiança, fé e esperança no que diz respeito ao pronunciamento
do Poder Judiciário. Esperamos que o Poder Judiciário faça justiça,
fazendo com que volte atrás essa transação tão danosa para os interesses
de Minas. Assim como V. Exa. está hoje na tribuna, eu gostaria de estar,
para fazer o pronunciamento em nome da Bancada do PMDB. Mas não
consegui todos os dados e informações. Acho essa transação
extremamente séria. Pela forma sem discussão com que o Governo tocou
a questão, pela pressa com que o Governo agiu, pelo prejuízo que essa
transação trouxe ao Estado de Minas Gerais, não temos dúvidas de que
alguém lucrou por fora com ela.

Queremos trazer essas informações, esses dados, para que fique
registrado na história de Minas Gerais a irresponsabilidade dos homens
públicos que conduziram essa operação. Portanto, Srs. Deputados, não
poderei fazer hoje o pronunciamento que gostaria, mas, na próxima
semana, estarei ocupando a tribuna para fazer, aí de cima, todas as
colocações que achamos que devem ser feitas, para que Minas Gerais
tome conhecimento dessa vergonha que foi a transação das ações da
CEMIG. Muito obrigado.

O Deputado Marcos Helênio - O Deputado Anderson Adauto
está à vontade para fazer esse pronunciamento, porque apresentou
projeto de lei para a rescisão, a mudança desse contrato, que realmente é
extremamente danoso para o Estado de Minas Gerais.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Ao que me parece, o
Deputado Anderson Adauto não entrou com o projeto para mudar a forma
de se fazer. 0 sentido do projeto dele é outro. E importante dizer que
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houve aprovação desta Casa nas negociações que se fizeram. Esta Casa
votou o projeto de lei que autorizava o Estado a negociar parte das ações
da CEMIO, e foi exatamente isso que foi feito. O projeto do Deputado
Anderson Adauto visava a tomar sem efeito a autorização dada para se
negociarem as ações. V. Exa. estaria desviando o sentido do projeto do
Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Marcos Helênio - Pediria ao Deputado Anderson
Adauto que, em aparte, explicasse o teor de seu projeto.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - O Deputado
Arnaldo Penna tem razão: o meu projeto visava exatamente a tomar sem
efeito a autorização. Só não vou solicitar à Casa que paralise o nosso
processo porque ainda acredito numa decisão da justiça fazendo com que
essa autorização volte atrás; e acredito que aí haverá necessidade de que
meu projeto caminhe dentro da Casa. Vou pedir a retirada do projeto, que
vai ficar na gaveta, como permaneceu até ontem, mas acredito que ele
ainda irá andar pelas comissões e pelo Plenário, porque acredito na
decisão do Judiciário.

O Deputado Marcos Helênio - Concordo com o Deputado
Arnaldo Penna em que o teor do projeto é o de tomar sem efeito aquela
autorização que foi dada pela Casa. Lembro que aquela autorização não
foi para abrir mão de nenhum tipo de controle. Agora, dizer o sofisma de
que não se vai perder o controle acionário... Tudo bem, mas perde-se o
comando. Quem, num total de 'ti, depender de 8, e tiver 6, estará
perdendo o comando da operação. Isso é nítido e claro: se ele depender
de 8 votos em 11 e tiver 6, precisará do minoritário para completar 7; e o
80 voto será da empresa que adquiriu as ações. Aliás, disse ao Deputado
Miguel Martini que esta seria a Southem Company. Já estávamos
anunciando isso há mais tempo, além do fato de que ela já estava
instalada na CEMIG há mais de um ano, prestando serviços e sabendo de
todo tipo de operação. Foi a premiada, porque não precisou entrar com
um centavo na operação: quem entrou com R$600.000.000,00 foi o
BNDES.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Agradeço o aparte e
acho que o debate enriquece e esclarece. O fato de a Southem ter sido
uma grande concorrente, que saiu na frente de outras que estavam,
também, pré-qualificadas para participar, não quer dizer que houvesse
carta marcada, uma vez que foi um leilão aberto e público. Ela tinha
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melhores condições. Mas não é há um ano, é há mais de 15 ou 20 anos,
se não me engano, que ela tem um relacionamento ( ... )

O Deputado Marcos Helênio - Que ela está instalada na CEMIG.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Que ela e a CEMIG
trocam informações, "know-how e conhecimento. Isso já é conhecido, o
próprio Secretário admitiu-o nas diversas vezes em que esteve aqui. O
que quero, na verdade, Deputado Marcos Helênio, é perguntar e
possibilitar que V. Exa. se manifeste. Sabemos que, no passado, a CEMIG
foi mal utilizada. Soubemos, por alto, que R$300.000.000,00 sumiram.

O Deputado Marcos Helênio - V. Exa. poderia informar no
Governo de quem?

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Aconteceu no
passado, já aconteceu. Não estou aqui fazendo nenhuma denúncia, mas
apenas retomando a história para lembrar que, se isso aconteceu no
passado, poderia voltar a acontecer no futuro. Poderia, porque não pode
mais. Então, o fato de o Governo manter a política significa que ou o
Governo de Minas impõe a política ou ninguém mais imporá essa política.
A única diferença é que, agora, esse novo sócio estratégico, que vai
agregar içnowtioW, conhecimento, toda a sua experiência, além do
capital, será a garantia de que a CEMIG será disto que é para melhor,
com toda certeza. Agora, quem vai dizer o que fazer continuará sendo o
Governo de Minas, só que aquilo que for proposto pelo Governo de Minas
só será feito se for interessante para a empresa. Podemos olhar pelo
aspecto positivo e pelo aspecto negativo. Se um governante, no futuro,
desejar construir uma usina próxima à sua fazenda, certamente isso não
será aprovado, porque vai-se avaliar o interesse da empresa. No aspecto
social, os 5% estão garantidos, e o Governo de Minas poderá continuar a
conduzir a política energética. Minas Gerais ganhará em torno de
R$550.000.000,00 em investimentos em obras urgentes e necessárias
para o Estado, além de conduzir a política econômica e de dar
estabilidade à CEMIG. Acho que V. Exa. sabe reconhecer isso também,
apesar de dizer que, realmente, não será como era no passado. Não é o
governante que vai dizer o que quer, quando quer, do jeito que quer.
Poderia ser para o bem e poderia ser para o mal, também.

O Deputado Marcos Helênio - Concluindo minhas palavras,
quero dizer que a argumentação do Deputado Miguel Martini tem,
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realmente, alguns pontos positivos, mas, quando ele denuncia que houve
um rombo de R$300.000.000,00, não diz em que Governo ele ocorreu, se
no Governo de Hélio Garcia ou no de Newton Cardoso. Seria interessante
que ele dissesse isso, também.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - A informação que
tenho é a de que foi no Governo Newton Cardoso.

O Deputado Marcos Helênio - Nós queríamos lembrar que a
entrada da Southem Company não vai evitar que novos rombos
aconteçam, mas, com certeza, ela agora vai ditar as diretrizes da política
social. Não haverá investimentos no campo social. Já há um acordo para
aumento de 8% nas tarifas.

* - Sem revisão do orador.

O Si'. Presidente - Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira.

O Deputado Péricles Ferreira - Ilustre Presidente, Srs.
Deputados, não precisamos sequer ouvir o conselho do nobre Deputado
Durval Angelo de que "bateu, levou", mas apenas comungo com a opinião
do ilustre Deputado Marcos Helênio quando vem dizer que o futuro
mostrará o que foi esse negócio da CEMIG. Concordo plenamente. Essa é
uma operação inédita. Enquanto todos os outros Estados vizinhos de
Minas Gerais privatizaram as suas companhias energéticas, a exemplo de
Estados dirigidos pelo PT, o Estado de Minas fez essa operação,
arquitetou essa operação, com toda calma, com toda paciência, a fim de
que fossem resguardados os interesses verdadeiros do povo de Minas
Gerais e, evidentemente, do Estado de Minas Gerais. Com isso não
podemos concordar. Dizer que ela está sendo entregue por um preço
muito baixo, com isso também não podemos concordar, porque essas
ações, antes dessa operação, valiam apenas R$18,40 o lote de mil ações.
Bastou que se montasse essa operação, um mês depois elas já valiam
R$22,00, e atualmente, na bolsa, o preço do lote de mil ações da CEMIG
estava no patamar de R$46,00. E o preço mínimo pelo qual foram
vendidas hoje foi exatamente superior a R$60,00. Vejam vocês que foi
triplicado o seu valor. Portanto, não podemos concordar. Com  relação à
perda do controle acionário, a não ser que alguém, matematicamente,
prove-me que 51% não é maioria, pois isso é questão matemática, não
tem meio-termo, não tem como sofismar dizendo que o Governo está
perdendo o controle acionário. 0 Governo busca, sim, como bem disse o
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ilustre Deputado Miguel Martini, um sócio estratégico que venha trazer
tecnologia a essa empresa, porque, creiam os senhores e o futuro dirá
isso, dentro de muito pouco tempo, num mercado de competição, como o
que aí está, que nós vislumbramos, as empresas hoje privatizadas,
inclusive volto a dizer, daqueles Estados dirigidos pelo PT, estarão
altamente competitivas. Precisamos manter a CEMIG competitiva, como
ela já é nos dias de hoje, mas o será mais ainda amanhã, a partir do
momento em que tivermos trazido a ela essa tecnologia.

Com relação à ação social desenvolvida pela empresa, não temos
nada a questionar a esse respeito. A empresa nunca chegou a investir 50/1)
do seu lucro líquido, como é exigido através do acordo com os acionistas.
Portanto, não há o que se temer nessa operação. Ela foi legal e quem lhe
deu o respaldo foi a própria Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Ela é
justa, porque faz justiça ao povo de Minas Gerais. Se existe uma meia
dúzia de pessoas que quer tirar proveito e fazer palanque dessa operação,
é outra história, mas a maioria esmagadora do povo de Minas Gerais,
compreendendo essa operação, perceberá que ela resultará em benefícios
para a sociedade. Não há nada que aumentar taxa de energia elétrica. As
tarifas de energia elétrica, ilustre Deputado Marcos Helênio, nobre Líder
do PT, são determinadas pelo Governo Federal e não pelo de Minas. Não
será a Southem, que foi a vencedora no leilão de hoje, não será o próprio
Governo de Minas Gerais ou o Presidente ou o Conselho da CEMIG que a
determinará. Quem determinará a tarifa de energia elétrica para os
consumidores é quem sempre o fez, o Ministério de Minas e Energia,
portanto, é o Governo Federal.

Ficam aqui, pois, esses esclarecimentos. O nobre Deputado
Gilmar Machado solicita-me um aparte, e o concederei com o maior
prazer, pelo respeito que tenho a V. Exa.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Muito obrigado
nobre Deputado Péricles Ferreira. Só queria fazer três observações na sua
intervenção.

Em primeiro lugar, a respeito do que o Deputado Marcos Helênio
falou. Não é que o Estado vá perder o controle acionário, mas sim o
controle operacional, que vai passar exatamente para essa empresa.

Em segundo lugar, estamos discutindo que é muito estranho que
num processo de licitação, toda a programação já seja montada e que nós
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tenhamos condições de anunciar, antes, quem ganha, como ganha e
quanto vai pagar. É muito estranho. Em nenhum processo de licitação,
conseguimos acertar 100%, como acertamos agora no caso da Southern.
Então, isso realmente nos causa estranheza.

Em terceiro lugar, a questão dos recursos. V. Exa. disse que a
CEMIG não aplicou nunca o que é determinado, mas quem indica a
direção da CEMIG é o Governo. Se o Governo colocou pessoas que não
estão aplicando, é porque ele não está atento às questões sociais. Ele
pode exigir desses Diretores o cumprimento do que já está registrado e
determinado sobre o que ela tem de gastar.

Com relação ao que vamos receber, quanto é que está entrando
realmente nos cofres de Minas Gerais com essa questão? O BNDES
concorda que as tarifas são definidas pelo Governo Federal. Mas o acordo
foi feito com o BNDES, que é do Governo Federal, e lá já rezava um
reajuste de 8%. Quer dizer, o Governo de Minas já negociou com o
BNDES que é do Governo Federal, uma articulação para embutir o
reajuste. O Governo de Minas participou do processo da definição dos
reajustes nas tarifas para beneficiar empresa que V. Exa. chama de sócia.
Então, vamos chamar de sócia. O Governo de Minas já está trabalhando
em benefício do sócio, para que ele ganhe essa melhoria de tarifa.
Entendemos que essas questões têm que ficar claras para o povo de
Minas Gerais. Dinheiro mesmo não entrou nos cofres. Então, estamos
entregando 33% e não estamos vendo a cor do dinheiro. Esse é o
problema.

Concluindo meu tempo, quero agradecer a oportunidade pelo
aparte. Essas questões precisam ser esclarecidas para o povo mineiro.
Ninguém está aqui fazendo palanque. Palanque é falar que a venda vai
trazer uma porção de benefícios que, na verdade, não vão ocorrer. Ai é
tentar iludir a população. Temos que deixar claras essas questões, porque
a maior parte é para pagamento de dívida e para o pagamento da cota de
10% que o BNDES recebeu por intermediar as negociações.

O Deputado Péricles Ferreira* - Honra-me muito o aparte de V.
Exa., mesmo porque acabo de confirmar que V. Exa. tem uma bolinha de
cristal.

Primeiro, ao adivinhar que seria a Soulthern que ganharia a
concorrência pública, quando na verdade essa concorrência foi
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absolutamente transparente. Houve ações na justiça, e tivemos liminares
que foram posteriormente cassadas, quando mostrou-se que a operação
era transparente e sobretudo legal. V. Exa. ainda usa a bola de cristal para
antever que vai acontecer isso e que vai acontecer aquilo. E mais,
começarei com a última questão que foi colocada por V. Exa., com
relação a aplicação nas ações sociais obrigatórias da empresa, que eram
de responsabilidade. Portanto, é mais um motivo para se fazer essa
operação. Com a execução dessa operação, estamos obrigando a
empresa a aplicar o mínimo de 5% nos programas de eletrificação rural,
como aqui foi citado.

A operação foi transparente, e a venda foi feita em bolsa. Não
vejo nenhuma irregularidade na ação. Aliás, houve uma demora com a
realização dessa operação, em respeito à justiça, à qual nos curvamos,
porque havia uma ação judicial que estava correndo. Não vejo motivos
para se temer, para se dizer e para se alegar que a operação hoje foi
ilegal e lesiva aos cofres públicos.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Agradeço o aparte. O
Deputado Gilmar Machado, competente que é, levantou dúvidas de
quanto sobraria para o Estado de Minas Gerais. Não tenho os números
exatos, mas gostada de dizer ao ilustre Deputado Gilmar Machado que
sobrará, com toda certeza, em tomo de R$550.000.000,00, pelas ações
que valiam R$16,40, quando a Assembléia Legislativa deu a autorização.
E que a isso foram acrescidos R$42,00, porque as ações foram vendidas
a R$60,00. O Governo de Minas ainda continua dirigindo a política
energética de Minas Gerais e a sua distribuição. Conforme a autorização
concedida pela Assembléia Legislativa, esse dinheiro poderá ser utilizado
pelo Governo em seus programas. O dinheiro poderia continuar na
CEMIG, que continuaria na forma em que está - e com alguns riscos de
governos futuros. Isso não ocorrerá mais. O Governo de Minas
demonstrou competência, capacidade e visão com essa negociação. E
preciso dizer que a política de geração e distribuição de energia, na
verdade, aponta para esse processo de privatização. As empresas que
estão em Minas não serão obrigadas a comprar energia de Minas Gerais.
Se puderem comprar energia mais barata do Espírito Santo e do Rio de
Janeiro, farão isso. A resposta ao Deputado Gilmar Machado está aí.
Minas continua dirigindo a política energética. Recebemos
R$550.000.000,00, que neste momento de crise, são fundamentais para o
Estado de Minas Gerais, e continuamos dirigindo a política energética,
com estabilidade para a empresa. Muito obrigado.
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O Deputado Péricles Ferreira - Agradeço ao ilustre Deputado

Miguel Martini. Para complementar, quero dizer que citei que o cálculo é
matemático. O Governo continua a ter quatro diretorias das sete diretorias
da empresa. Diga-se de passagem que são as quatro mais importantes: a
Presidência, a Diretoria Financeira, a Diretoria de Distribuição e a Diretoria
de Gestão de Pessoal da empresa. No meu entendimento, essas são as
diretorias mais importantes. O Governo ainda continua a ter maioria
dentro do conselho. O que é questionado é uma cláusula que existe sobre
o acordo de acionistas, a qual determina que, para determinadas decisões
acima de um limite, por exemplo, de R$1.000.000,00, seria necessária a
definição de dois terços do conselho da empresa.

No meu entendimento, essa cláusula vai resguardar o verdadeiro
interesse da empresa, porque vai impedir - como disse há pouco o
Deputado Miguel Martini - que aconteça com essa empresa o que
aconteceu em outras épocas com governos que não tinham o senso de
responsabilidade. O Governo de Minas Gerais é sério, é comprometido e
tem o pé no chão. Tanto tem o pé no chão que hoje seria muito mais
prudente para o Governo do Estado vender a CEMIG, privatizando-a. O
Governo pegaria de R$3.000.000.000,00 a R$4.000.000.000,00, o que lhe
daria uma margem enorme de investimentos em todo o Estado de Minas.

Ele não quis fazer isso, exatamente para resguardar o patrimônio,
esse patrimônio valioso do nosso Estado, que é a nossa CEMIG. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
durante o meu aparte anterior, eu disse que não iria ocupar esta tribuna,
porque gostaria - e vou fazer dessa forma, na próxima semana - de fazer
um pronunciamento, trazendo todos os dados, e procurando dar, de forma
clara, a versão, a fim de que possamos esclarecer um pouquinho essa
questão relacionada ao controle acionário, ou seja, se se perdeu ou não
perdeu tal controle. Mas não é o controle acionário, é o controle
operacional.

Ouvi uma colocação feita pelo Deputado Miguel Martini e, até pelo
respeito que tenho por ele, entendo que é fundamental fazermos algum
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comentário. Em linhas gerais, o que o Deputado Miguel Martini disse foi o
seguinte: tínhamos de trazer - esse tínhamos significa o Governo do
partido do qual ele faz parte - um sócio privado para que ele pudesse
traçar os rumos, a fim de que a empresa fosse mais competitiva.
Deputado Miguel Martini, apenas sob o ponto de vista ideológico - e
quando não concordamos ideologicamente com uma pessoa, isso não é
sinal de desrespeito para com essa mesma pessoa -, vou discordar, se o
senhor me permite, do ponto de vista filosófico dessa colocação, que é
extremamente grave. No dia em que eu chegar à conclusão de que eu não
consigo, como homem público, tocar sozinho uma coisa pública, eu saio
da vida pública. É importante dizer que eu, particularmente, assim como o
PMDB, não estamos na defesa, em nenhum momento, da CEMIG, como
empresa. Sempre estivemos na defesa da CEMIG, como empresa estatal,
que, se existe, tem a obrigação de atender o Estado, os interesses
maiores dos cidadãos mineiros.

O Deputado Miguel Martini (Em aparter - Agradecendo o aparte
que V. Exa. me concede, além das suas palavras, pois V. Exa. também
merece o maior respeito deste Deputado, pela sua postura, gostaria de
dizer que, em nenhum momento, nem durante essa negociação, sugeri
que o Governo de Minas fosse incapaz de gerir a CEMIG, pois, até hoje, a
empresa está sendo administrada de uma forma competente. Atualmente,
a CEMIG é uma empresa enxuta e que tem respeitabilidade no mercado
internacional. Uma empresa só é respeitada no mercado internacional se
for bem gerida, bem administrada, como tem sido a CEMIG, tanto gerando
benefícios sociais, pois as luzes de Minas estão levando benefícios a
todos os rincões do nosso Estado, como propiciando lucros para os seus
acionistas menores ou maiores. No entanto, o que está sendo colocado
aqui, Deputado Anderson Adauto, não é uma situação vivida apenas neste
Governo. O mundo inteiro discute - e Minas Gerais também deve discutir -
sobre o papel do Estado. Essa é a pergunta que deve ser feita. Estamos
vivendo um processo de globalização, e o processo de regionalização é
uma defesa contra o processo de globalização. Aquilo que valia há três ou
quatro anos não vale mais hoje e não valerá amanhã. Portanto,
poderemos estar preservando algo que não terá a mínima importância
amanhã.

O Deputado Anderson Adauto* - O senhor chegou no segundo
ponto para o qual eu iria conduzir o meu raciocínio. Quando faço a defesa
dos interesses da CEMIG, como empresa estatal, quero lembrar aos
Deputados, lembrar a todos desta Casa que sou de uma região em que a
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CEMIG tem mais de 70% do seu patrimônio, onde estão as suas maiores
hidroelétricas. Presenciei dois momentos da CEMIG: o momento, durante
o período militar, quando a CEMIG construiu hidroelétricas na nossa
região. Ela chegou lá, violentou a vontade da comunidade, desapropriou
as terras, pagando o preço que bem entendeu, construiu uma vila
exclusiva para os seus funcionários, com hospital e clube também
exclusivos para seus funcionários. Tal situação mudou quando o Brasil
entrou nesse novo período, na chamada Nova República, quando ele foi
redemocratizado. Portanto, a CEMIG mudou seu comportamento. No que
diz respeito ao uso do tamanho do Estado, no meu entendimento, a
empresa pública tem como obrigação, em primeiro lugar, olhar a questão
pública, ou seja, a questão maior das pessoas que vivem naquele Estado.
No que diz respeito ao Triângulo, conheci duas CEMIG5. A primeira
CEMIG, que fez isso tudo que o senhor disse, é que se comportou da
forma como o senhor quer que o novo Estado seja, que o PSDB quer que
o Estado brasileiro seja, que é a chamada tendência neoliberal, de acordo
com a qual o Estado tem de ser o menor possível, com o que não
concordo filosoficamente. No meu entendimento, o Estado não tem de ser
grande, paquidémiico. Ele tem de ser um Estado forte, exatamente para
proteger o fraco do forte. Essa é minha concepção filosófica de Estado. O
que estamos percebendo é que com a entrada desse novo sócio, a
CEMIG perde sua condição de empresa pública que vai olhar - como
sempre deveria ter feito, e em alguns momentos não fez - os interesses
maiores da população, até mesmo acima dos interesses dos seus
acionistas, sejam eles majoritários ou minoritários. Mas quando ela atinge
o interesse público, ela automaticamente atingiu os interesses do sócio
majoritário, que é o Estado. Só que, a partir do momento que entra esse
sócio que vocês estão chamando de sócio estratégico, que não vejo dessa
forma, ele tem o poder de veto. Se você lida com alguém que tem poder
de veto, você não tem autonomia total no que diz respeito â condução, à
operação da empresa. Não é possível que vocês não vão concordar com
isso. Exatamente por isso é que quero trazer algumas considerações
técnicas e jurídicas para que vocês, do PSDB, possam abrir os olhos e
reconhecer que, realmente, o Estado de Minas, o Governo do Estado,
perdeu o controle operacional da empresa.

Pelo menos por hoje, dentro da divergência filosófica, vou permitir
um aparte a V. Exa., vou encerrar meu pronunciamento por aqui, mas, na
próxima semana, comprometo-me a trazer para vocês pareceres jurídicos.
Gostaria que principalmente o senhor também se preparasse nessa linha,
para que pudéssemos esclarecer, de uma vez por todas, que realmente
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vocês perderam o controle operacional da empresa. Isso não é sofisma, é
uma realidade. Vocês perderam.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) * - Agradeço mais uma
vez e elogio V. Exa. pelo raciocínio, apesar de discordar completamente.
Em primeiro lugar, gostaria de dizer a V. Exa. que não sou um neoliberal.
Pelo contrário, combato o neoliberalismo. Inclusive, estou muito à
vontade. Já é de conhecimento desta Casa que mês que vem estaremos
deixando o PSDB, não por estar insatisfeito com essa legenda, mas por
ter uma proposta, uma convicção pessoal, uma história de vida, que é o
solidarismo, que defendemos, que se opõe ao neoliberalismo e ao
socialismo. Opomo-nos às duas condições.

Em segundo lugar, defendo o Governador Eduardo Azeredo por
ser ele um homem ético, competente, sério e por estar fazendo o melhor
para Minas Gerais.

Quando V. Exa. diz que estamos perdendo o controle operacional,
há que se perguntar se isso é verdade. A afirmação de V. Exa. é que se
está perdendo o controle operacional, o que não acredito. Mas existe um
acordo de acionistas estabelecendo o número de oito votos para
deliberação no Conselho de Administração. Acho que será muito positivo
fazermos um debate nesta Casa para nos questionarmos a respeito de
cada ponto. E nos perguntamos se isso é positivo ou se é negativo. Por
um lado, pode ser positivo, defendida essa posição, mas, por outro lado,
pode ser negativo, sim, porque, o Governo ter todo o direito de fazer o que
quiser de uma empresa como a CEMIG, pode ser positivo, se
considerarmos que todos os governos serão éticos, sérios, honestos. Mas
poderia ser negativo também, se não tivesse suas qualidades. Então, é
uma questão a se discutir. Ele apenas vai determinar, com um acordo de
acionistas, se é interessante ou não garantirmos uma estabilidade, porque
ninguém investe em tomo de R$1.500.000.000,00 para perder dinheiro.
Vai querer que a empresa dê lucro, vai querer que a empresa dê certo.
Tomara que ganhe muito.

Agora, há outro aspecto: o Governo com seis votos e mais um
voto da Minoria, e assim continuará imprimindo. Ele continuará com a
Presidência, e o outro poderá concordar ou não. E o concordar ou não vai
implicar o interesse da empresa. E o interesse da empresa será,
necessariamente, o interesse de Minas, porque o Governo, tendo a
maioria e com as cláusulas que estão nesse contrato, o Governo tem
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condições de defender o que é melhor para Minas Gerais.

O Deputado Anderson Adauto* - Deputado Miguel Martini, só
para acrescentar, dentro dessa linha de raciocínio, que o senhor fala com
tanta propriedade que o Governo continua com a Presidência, as
condições do sócio minoritário, os sócios chamados estratégicos por
vocês, a partir do momento que ele tem o poder de veto - coloque na sua
cabeça - o atual Presidente da CEMIG e os próximos, nessas condições,
farão papel de Rainha da Inglaterra. O outro tem o poder de veto e pode
propor o que quiser, mas aos sócios chamados estratégicos vocês
venderam 33%, e eles vetam. Quem vai mandar será o Vice-Presidente
Executivo, que, na verdade, vai tocar a empresa dentro dessa filosofia
que o senhor está dizendo, de que a empresa tem lucro. E só para ilustrar,
seguindo aquele raciocínio que eu estava fazendo, antigamente a CEMIG
construía as hidroelétricas na minha região e fazia tudo do jeito que
queria. Agora (e o nosso Presidente é testemunha), com a construção da
Usina de Nova Ponte, nós, politicamente, obrigamos a CEMIG a construir
duas rodovias, extremamente importantes para o Estado e para a nossa
região. Uma saindo de Patrocínio, terra do Presidente, até Perdizes, e a
outra saindo de Uberaba, passando por Nova Ponte e indo até lndaí de
Minas, num entroncamento da BR-365.

Pergunto a V. Exa., hoje, se todos que estão de acordo,
preocupados com a questão comum e maior dos mineiros, estariam de
acordo com o fato de que essas duas rodovias eram necessárias para
complementar o projeto da Usina de Garapava. Mas se um espírito de
porco qualquer, num interesse maior da iniciativa privada, se ele
colocasse que aquelas estradas não seriam importantes, essas duas
estradas não seriam construídas, e é isso que estou querendo mostrar. É
isso que estou querendo colocar. Não vai existir construção de obras
importantes se os sócios chamados estratégicos, que vocês colocaram,
falarem "não". Esse sócio, com 33%, terá um poder muito maior do que a
CEMIG, com o chamado controle acionário, que vocês dizem que ela
continua tendo, juntamente com o Governo.

Sr. Deputado Miguel Martini, não teremos mais esse controle. Está
na cara. E na próxima semana vamos continuar com essa discussão, para
mostrar-lhes que perderam e serão a Rainha da Inglaterra.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Deputado Anderson
Adauto, para V. Exa., quatro valem mais do que sete.



ILOR
O Deputado Anderson Adauto* - É necessário que haja a

aprovação de oito, Sr. Deputado. Vocês só têm seis. O sétimo é
minoritário, ele olha os interesses dos acionistas minoritários, e não o
interesse maior dos mineiros. Ele já é um adversário natural do Governo,
porque quando o Governo quer fazer uma obra pública, essa obra que
deveria ser compromisso do Governo, ele tira o hipotético lucro da
empresa, e se tira o lucro da empresa, tira o lucro do sócio minoritário,
que está lá para se defender. Ele tem assento no Conselho para fazer a
defesa, Sr. Deputado.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Então, vamos fazer
um raciocínio inverso, pois também é possível esse raciocínio, haja vista a
história do passado. Se nesse Governo de Minas não tivermos mais, por
uma infelicidade, por um erro, um Governo corno o de Eduardo Azeredo,
ético, sério e moral; se não tivermos esse Governo ( ... )

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Deputado, por favor. É por
chamar de ético o comportamento do Governador de vocês que o povo de
•Minas está querendo a volta do Newton Cardoso. O senhor não entendeu
ainda? É porque o seu Governo é um Governo omisso, que não está
conseguindo fazer nada para Minas, que Minas está querendo a volta do
ex-Governador Newton Cardoso. Não sou eu que estou aqui dizendo que
quero a volta dele, não; é a omissão de seu Governo que está fazendo
com que os mineiros queiram ver esse homem de volta.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Governador de Minas Gerais, "Eduardo Silvério dos Reis", começa a
escrever urna nova história neste Estado, a história da traição, do
entreguismo. E se o Governo está querendo um sócio estratégico para
gerir assuntos de Estado, tenho uma sugestão que as Lideranças do
Governo podem levar ao Sr. "Eduardo Silvério dos Reis".

A empresa que hoje precisa de um sócio estratégico é o Palácio
da Liberdade, porque lá há um governo ineficiente, que não consegue
fazer interlocução com suas bases de sustentação aqui e, muito menos,
com a sociedade. Lá, sim, precisa-se de um sócio estratégico, porque os
seus dirigentes são incompetentes e incapazes de gerir os assuntos do
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Mais ainda: fala-se tanto em "negócio da China", mas o que
vemos aí é uma empresa multinacional explorando o suor, o sangue, o
esforço de tantos e tantos mineiros ao construir uma empresa com o
padrão da CEMIG sem gastar um tostão, porque só daqui a um ano
começará a desembolsar recursos, que, hoje, são do BNDES. E, para
provar que é um "negócio da China", comprou-se com 33% o controle da
CEMIG e, de lambuja, de presente, de doação daquele que ocupa o
Palácio da Liberdade, se levou a GASMIG. E um verdadeiro absurdo isso.

Fico surpreso, admirado por termos companheiros que
respeitamos, com postura ética, que têm coragem de vir ao microfone
defender esse absurdo que é o início marcante da história das traições
neste Estado.

Mas, felizmente, nesta Casa, existem pessoas que estão
acompanhando atentamente, assim como a sociedade . Ela está atenta,
através do Sindicato dos Trabalhadores da CEMIG e de outras
organizações, que não permitirão que passe em branco o que aconteceu
hoje, no Estado de Minas Gerais. O debate desta tarde é um reflexo
daquilo a que assistiremos, nos próximos meses, neste Estado. O Líder do
Governo disse que "o futuro dirá", e concordamos nisso. Já conhecemos
muito bem essa política entreguista, de privatização, essa insanidade que
o PSDB vem fazendo, sem pensar nas conseqüências para o nosso
Estado e para o nosso País.

Sr. Presidente, gostaria, também, nesta oportunidade, de trazer á
tona o assunto referente à audiência pública realizada em Coronel
Fabriciano, no Vale do Aço, a audiência pública do rio Doce. Tivemos
grande satisfação com a mobilização expressiva de toda aquela região.
Tivemos a participação de quatro associações microrregionais: a da Bacia
do Suaçui - AMBAS -, a da Vertente do Caparaó - AMOC -, a do Vale do
Aço - AMVA - e também a do Médio Rio Doce - ARDOCE. Essas quatro
associações microrregionais deram um exemplo de organização e de
mobilização, levando para Coronel Fabriciano a ampla maioria dos
Prefeitos, Vereadores e lideranças comunitárias, para um debate a
respeito de uma região que vem sendo esquecida e abandonada no que
diz respeito a recursos e a investimentos do Estado. Sabemos que essa
situação não é peculiar, não é uma particularidade do Leste, do rio Doce.
Mas estamos reivindicando que o Vale do Rio Doce, o Vale do Aço e
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essas associações microrregionais recebam a justa e necessária
contrapartida para cumprirem com as funções sociais e as obrigações
públicas necessárias. Essa presença não foi para falar que estamos
amplamente satisfeitos com o orçamento dos anos anteriores. Não. Foi
para dar um voto de credibilidade e mostrar a nossa preocupação.
Tivemos ali uma ampla participação, um debate rico. Podemos afirmar,
com toda a convicção, que a manutenção das audiências públicas é
importante. E necessário aperfeiçoá-las para que cheguemos ao
orçamento participativo e a população do Estado chegue a decidir quais
são as prioridades, bem como a sua execução. Não podemos, de maneira
alguma, seguir a linha daqueles que pensam em acabar com as
audiências públicas. E a de Coronel Fabriciano foi urna demonstração da
necessidade de continuarmos procurando, cada vez mais, assegurar a
participação da sociedade nas decisões referentes ao orçamento. Quem,
também, parabenizar a nossa coordenação, parabenizar o Deputado
Alberto Pinto Coelho, que soube, com muita competência e habilidade,
conduzir aquela audiência pública, que foi muito rica em debates e em
polêmicas e teve um saldo muito positivo sob a sua coordenação. Quero
parabenizar, também, o 'star da Assembléia, sua parte logística e toda a
estrutura colocada ali. É bem verdade que vêm junto o Governo do Estado
e o Judiciário, mas sabemos muito bem que é a Assembléia que sustenta
a audiência pública. É ela que faz, de fato, acontecer as audiências
públicas. O mérito de interiorizar essa discussão é dela. Essas audiências
têm que continuar acontecendo, e é papel do Legislativo forçar para que,
de fato, aconteçam e, como queremos, cheguem, ainda, ao
aperfeiçoamento.

Falo, também, sobre o resultado que apontou em tomo de
R$4.000.000,00, que, a bem da verdade, é muito pouco, mas podemos
afirmar que foi fruto de discussão séria, colocando aplicações na área da
beneficência social, da saúde, na humanização de rodovias, e apontou
diversos valores a serem contemplados, no total dos R$4.000.000,00.
Esperamos que a população não seja frustrada na sua expectativa dessa
audiência pública, da parte do Executivo.

Sr. Presidente, sei que outros Deputados estão interessados em
retomar o debate sobre a pnvatização da CEMIG, mas quero tomar
pública uma carta entregue a V. Exa., Deputado Romeu Queiroz, ao
encerrar aquela brilhante audiência pública, quando recebeu um
documento assinado por todos os Deputados, Prefeitos e Vereadores que
estavam presentes. E um documento em que se reivindica ao Governador
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do Estado a duplicação da rodovia que liga Belo Horizonte a Governador
Valadares. Não vou fazer a leitura da carta, um documento muito
importante, rico e belíssimo, o qual gostaria que fosse dado como lido no
nosso pronunciamento, porque queremos que haja tempo para que o
Deputado Gilmar Machado faça a sua fala ainda na tarde de hoje. Mas
gostaria de colocar que a região do rio Doce só vai ter assegurado o seu
investimento se houver a duplicação das Rodovias 381 e 262. de Belo
Horizonte a Governador Valadares. Nós temos, sim, indústrias
importantes, como a USIMINAS, a CENIBRA, a Belgo-Mineira e a
ACESITA, no vale do rio Doce, mas não podemos assistir à estagnação,
ao estrangulamento dessa região importante, isolada de Belo Horizonte,
de São Paulo e do MERCOSUL. E nesse sentido que queremos que se
concretize o PMDI, estendendo a duplicação da Rodovia 381 de São
Paulo a Belo Horizonte, também a João Monlevade, passando pelo Vale
do Aço e chegando até Governador Valadares. E é nesse sentido que
encerro, deixando esse documento, que foi o produto paralelo das
discussões da audiência pública, que foi um saldo político, positivo, ao
mesmo tempo em que se discutia, na audiência pública, o orçamento do
Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.

O Deputado Ivo ,José* Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado
Tilden Santiago, que se encontra na galeria - é uma satisfação vê-lo aqui -

amigos da imprensa; estamos vendo o "day after", o que a Bancada do
PT e outros Deputados desta Casa haviam anunciado nesses meses de
debates e discussões em tomo da privatização da CEMIG. Hoje, com
menos de 3 minutos, consumou-se aquilo que já preconizávamos.

Nosso Líder, o Deputado Marcos Helênio, trouxe o debate diante
de uma situação já consumada, mas o Governador Eduardo Azeredo
achava que ia "passar batida" essa liquidação de um património de quase
R$30.000 .000.000,00, que foi liquidado por R$1.100.000.000,00.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

• Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a história da humanidade, a história do Brasil, assim como a
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história de Minas Gerais têm registrado, ao longo da caminhada da
sociedade, momentos em que homens, grupos de homens, governos
agiram contra o interesse da sociedade, contra o interesse da
humanidade, e esses homens, esses grupos foram marcados, ao longo da
história, como traidores do povo. A história de Minas Gerais vai registrar,
num futuro não muito distante, que homens do Governo do Estado de
Minas Gerais, com o discurso da modernização, da lógica neoliberal, vêm,
mais uma vez, entregar o patrimônio do Estado, traindo o interesse do
povo. Quero aproveitar este momento para deixar registrado, nesta Casa,
o que o PT já denunciou há muito tempo.

E é fundamental registrar a nossa luta ao longo desses últimos
meses a fim não só de denunciar, mas de impedir a entrega da CEMIG.
Queria desafiar aqueles que vendem o patrimônio público, usando a lógica
da modernização, que tendo o seu patrimônio não tão avançado assim em
relação ao desenvolvimento do Estado, da competição empresarial, que
entregasse o seu patrimônio, as suas fazendas, as suas indústrias, os seus
hospitais para a iniciativa privada, como estão entregando o Estado de
Minas Gerais.

Quem aproveitar este momento para deixar registrada nesta Casa
a cronologia da luta do PT: (- Lê:)

"Novembro de 1995 - A Assembléia Legislativa aprova a Lei n°
11.968 de 12111195, que autoriza a venda de 33% das ações da CEMIG.
Na época, a Bancada do PT protestou contra o início da privatização da
CEMIG e votou contra a aprovação da Lei.

Dezembro de 1995 - O Governo mineiro contrai empréstimo de
R$250.000.000,00 junto ao BNDES. A Bancada do PT requereu
informações sobre a operação e o contrato, mas não obteve resposta do
Governo. Nesta operação, e através da MGI Participações (empresa de
economia mista, com capital majoritário do Estado), emite debêntures
conversíveis em 33% de ações ordinárias (com direito a voto) da CEMIG,
que são dadas à BNDESpar como garantia pelo empréstimo.

Dezembro de 1996 - O Governo decide leiloar as debêntures que
dão direito a 33% das ações ordinárias em poder da BNDESpar. A
liderança do PT requer novamente informações sobre o contrato da
operação, sem obter resposta".
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mais, mostram esses dados a absoluta falta de

Governo, mostram o descumprimento constitucional,
do Governo administrar com transparência, com

O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte)* - Nobre
Deputado Adelmo Carneiro Leão, é público e notório que para nós, do PT,
essa política entreguista tem de ter um basta. Não que o PT seja do
contra, em vários momentos da história nos posicionamos sabiamente ao
lado de quem estava com a razão. E em vários momentos também
erramos, mas sabemos que nas privatizações, tanto da USIMINAS quanto
da Vale do Rio Doce, ficamos contrários, porque há urna questão de
estratégia da nossa economia. Falamos isso com muita tranqüilidade e
sabemos que a empresa CEMIG não poderia ser privatizada. E
lamentável entregar uma empresa da forma como está sendo entregue a
CEMIG. Nos grotões de Minas, vamos ter daqui a pouco várias cidades
em plena escuridão. Quando olhamos para as lâmpadas e vemos as
luzes, pensamos se os nossos Governos estão de olhos abertos. Estamos
contrários à privatização da CEMIG por esses motivos. Não venham
amanhã, aqueles que são adeptos da privatização neste País, rotular os
nossos companheiros do PT, e também a este que faz uso do aparte
muito nobremente concedido pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão,
dizendo que somos contrários a todo esse processo. Quero deixar bem
claro que, no momento em que houver poisas mais inteligentes, nós, do
PT, vamos estar nas fileiras da frente dizendo que é necessário fazer a
privatização. Sabemos que da forma como está, o Brasil está na
bancarrota. Muito obrigado, nobre Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Obrigado, Deputado
Geraldo Nascimento.

Srs. Deputados, o que se fez aqui hoje - não estamos condenando
só a venda das ações pelo preço mínimo, mas vender as ações que
correspondem a algo em torno de 14% do capital da CEMIG e oferecer a
quem compra 36% do controle da CEMIG -, é o negócio moderno deste
Governo; vender à empresa Southern Company o que foi anunciado há
meses é o negócio moderno deste Governo; vender pelo preço mínimo
para a empresa antes anunciada é o negócio moderno deste Governo. O
negócio já estava feito antes.

Temos aqui um artigo da 'Gazeta Mercantil" do dia 6 de março,
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que já anunciava isso. Publicamos no jornal "O Tempo" um documento no
qual mencionamos a preocupação e anunciamos que a possível empresa
compradora da CEMIG era a Southem Eletric. Esse é o negócio moderno
do Governo.

Mas, continuando aqui, o que mais fez a Bancada do PT: (- Lê:)

"Janeiro de 1997 - BNDESpar informa que o leilão será especial
(tipo de leilão privado), no qual somente as debêntures poderão ser
oferecidas, em bloco, para um único comprador. Southem Company,
empresa dos EUA, apresenta-se como candidata. Aliás, essa é a
modernidade também do BNDES.

Fevereiro de 1997- A CPI dos Títulos Públicos no Senado Federal
levanta a possibilidade de existência de irregularidades na emissão de
debêntures nos Estados, incluindo Minas Gerais.

- Na Assembléia, a Bancada do PT pede a abertura de uma CPI
para investigar os procedimentos adotados na emissão e na alienação de
títulos da dívida pública estadual, inclusive naqueles com a cláusula de
conversão em ações da CEMIG. Chegou a reunir as 26 assinaturas
necessárias para a instalação da Comissão, mas, após a pressão do
Governo, muitos Deputados retiraram suas assinaturas do documento,
inviabilizando a abertura da CPI em Minas.

- Novo pedido de informações e cópia dos contratos de
empréstimo junto ao BNDES e emissão de debêntures pela MGI são
solicitados, mas não houve resposta por parte do Governo. Os Deputados
solicitaram, então, o contrato ao Tribunal de Contas, que o encaminhou ao
Líder da Bancada do PT, Deputado Marcos Helênio, que, ao analisar o
contrato, apontou diversas irregularidades.

Março de 1997 - O Governo publica o edital de leilão das
debêntures lastreadas em ações da CEMIG.

- A Bancada do PT na Assembléia encaminha representação ao
Ministério Público, apontando uma série de problemas no edital.

- O Sindieletro lança uma campanha em defesa da CEMIG e
ingressa com uma ação popular e medidas cautelares, das quais uma
liminar suspende a realização do leilão.
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Abril de 1997 - O Ministério Público entra com uma ação civil

pública contra a realização do leilão. Na ação, o MP argumenta que "o
Estado perderá o controle com o novo acordo de acionistas, pois não
poderá tomar por si só nenhuma decisão administrativa, gerencial e
estratégica importante na CEMIG.

Maio de 97 - Assumimos a tribuna da Assembléia Legislativa para
reafirmar o nosso repúdio à atitude de entrega do Governo do Estado de
Minas Gerais de uma das mais importantes empresas nacionais".

Maio de 97 - Ocupamos esta tribuna para reafirmar que a atitude
tomada pelo Governo do Estado de Minas Gerais nada mais é do que a
continuidade da lógica da ditadura, da lógica do grupo do processo
neoliberal de entregar o patrimônio nacional, da lógica de concentrar o
bolo, quando é preciso cobrar, buscar o trabalho dos trabalhadores
brasileiros, sacrificá-los, reduzir os seus salários, dificultar o acesso aos
seus direitos sociais.

Mas, quando tem que dividir a riqueza e o patrimônio nacional, o
Governo do Estado a entrega aos interesses multinacionais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

1 3 Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje o prazo de
três dias para apresentação de emendas em 1 0 turno às Propostas de
Emenda à Constituição n°s 39, 40 e 41197.

Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marcelo
Gonçalves - falecimento do Sr. Geraldo Antônio Costa, em Pedro
Leopoldo; Maria Olivia - falecimento do Sr. José Alonso de Oliveira, em
Santo Antônio do Monte (Ciente. Oficie-se.); e Arnaldo Pariria (13) - sua
indicação para substituir o Deputado Simão Pedro Toledo como membro
suplente na Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 25196; indicação do Deputado Miguel Martini
para substituir o Deputado José Bonifácio como membro suplente na
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 1195; e indicação, para substituir o Deputado Simão Pedro
Toledo, dos Deputados Miguel Martini, como efetivo na Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n° 28198; Ajalmar Silva, como membro suplente na Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 32197;
Mauri Torres, como membro efetivo nas Comissões Especiais para
Emitirem Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 4195
e 30196; Kemil Kumaira, como membro efetivo na Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 19195; José
Maria Barros, como membro efetivo na Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 8195 e como
membro suplente na Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n°6/95; Elbe Brandão, como membro
suplente na Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 29196 e como membro efetivo na Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n° 23196; e José Bonifácio, como membro efetivo na Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 1195 e
como membro suplente na Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 33197 (Ciente.Designo.Cópia às
Lideranças. A Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Constituição e

Justiça, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
415195, oriundo da Mensagem n° 19195, do Governador do Estado, nos
termos do inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Inclua-se o projeto
em ordem do dia para os fins do ar!. 288 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita, nos
termos regimentais, sejam reiterados os Ofícios n o

s 2.955, 2.956 e
3.053196, da Mesa da Assembléia, encaminhados à Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas e ao DER-MG, respectivamente,
solicitando informações originárias dos Requerimentos n o

s 1.454 e
1.455196, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o inciso XXXI do ar!. 83 do
Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por
sua vez, requerimentos dos Deputados Miguel Martini, solicitando, nos
termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o Projeto de
Lei n° 1.230197, de sua autoria, que autoriza a abertura de crédito
suplementar para encargos gerais do Estado, a cargo da Secretaria da
Fazenda; e Anderson Adauto (2), solicitando seja adotado regime de
urgência para a tramitação dos Projetos de Lei n o

s 1.173197, que suprime
os incisos IV e V do ar!. 19 da Lei n° 12.264, de 1996, e 1.172197, que
altera a Lei n°11.815, de 1995, e estabelece critérios para a declaração de
utilidade pública.

O Sr. Presidente - Requerimento n° 1.941196, do Deputado
Carlos Pimenta, em que pede ao Secretário da Administração seja
realizado levantamento do número de funcionários públicos estaduais
regidos por contratos de direito administrativo. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa, vamos
encaminhar favoravelmente à votação desse requerimento do Deputado
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Carlos Pimenta, pois entendemos que são realmente necessárias essas
informações por parte da Secretaria de Administração sobre o número de
funcionários públicos estaduais regidos por contrato administrativo. Mas o
objetivo maior da nossa intervenção é que não conseguimos, na l a Fase,
tempo para que pudéssemos fazer um pronunciamento. Gostaríamos de
colocar duas questões e, na próxima semana, estaremos nos estendendo
a respeito delas.

Hoje, começamos a debater a questão da CEMIG, já lamentando
o fato de o Governo do Estado ter feito a venda da forma como fez.
Depois, vamos estar, aqui, discutindo essa questão dos recursos. O ilustre
Deputado Miguel Martini disse que R$550.000.000,00 entram no cofre do
Estado, valor que é maior do que a arrecadação de ICMS de um mês, no
Estado. Queremos exatamente fiscalizar e acompanhar onde esse
dinheiro foi parar.

Outra questão é a privatização do CREDIREAL e a tentativa do
Governo de privatizar o BEMGE. Quando o Deputado Marcos Helênio
solicitou uma comissão especial para acompanhar a situação do sistema
financeiro do Estado, o ilustre Deputado Romeu Queiroz disse que a
Comissão de Fiscalização acompanharia e faria essa discussão.
Queremos cobrar isso. Infelizmente, ele não está presente neste
momento, mas estamos vendo lá fora a figura do Deputado Miguel
Martini, que é o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira.
Ontem, estava marcado o depoimento do Presidente do CREDIREAL,
José Afonso Bicalho, e ele não compareceu, porque está fugindo dc
debate na Assembléia Legislativa a respeito do sistema financeiro do
Estado. No CREDIREAL já apontávamos e vamos continuar apontando
irregularidades no processo de captação de recursos que estão sendo
alocados e colocados nesse Banco. Queremos discutir, sim, com o
Presidente do Banco, queremos discutir com o Secretário da Fazenda.

Quando o Deputado Marcos Helênio propôs uma comissão
especial, era porque queríamos aprofundar o assunto, e eles têm uma
série de questões para nos responder. Hoje vimos no 'Estado de Minas"
que o BEMGE emprestou dinheiro para construir um prédio que já estava
pronto. Precisamos de informações concretas e estamos dizendo que há
possibilidade de existirem irregularidades nessas operações que estão
sendo feitas. Queremos cobrar e solicitar que o Presidente, Deputado
Romeu Queiroz, que nos assegurou, quando do pedido de constituição de
comissão especial, que o Deputado Marcos Helênio fez, que a Comissão



1026
de Fiscalização Financeira faria o debate, discutiria todos os temas a
respeito dos quais tivéssemos dúvida, com relação ao CREDIREAL e ao
BEMGE. Queremos, aqui, cobrar do Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e das comissões como um todo. Queremos fazer
o debate sobre o sistema financeiro, não aceitamos mais que o Presidente
do Banco fique se escondendo para não vir aqui explicar a questão da
AMV, para não vir aqui explicar as moedas podres que estão lá e que
serão transferidas para o BDMG. Queremos saber quantas são as ações
trabalhistas e quanto elas vão custar, porque temos informações de que
algumas ações superam 20 milhões e queremos saber como vai ficar todo
esse processo. Como será a triangulação dessas moedas podres que
estão no CREDIREAL e no BEMGE, as quais serão transferidas para o
BDMG? E o BDMG vai deixar de ser um Banco, passando a ser uma
agência. Como ficará isso, pois já está fazendo operações, captando
recursos do mercado, até mesmo para pagar folha de pagamento?
Precisamos fazer um debate profundo, e é isso que a Bancada do PT está
a cobrar. A Comissão de Fiscalização Financeira tem por responsabilidade
discutir profundamente para que não tenhamos uma entrega do patrimônio
do povo, porque estão sendo colocados recursos públicos tanto no
CREDIREAL quanto no BEMGE, e, depois, o Banco vai ser vendido, em
breve, para a iniciativa privada e, em especial, para os Bancos
estrangeiros, como já ocorreu no caso do Econômico, do Bamerindus e
outros. Estamos enterrando dinheiro público, do povo, para que possamos
melhorar a situação e doar esses Bancos, porque esse é o processo que
está ocorrendo no momento. Queremos cobrar da Comissão de
Fiscalização Financeira uma atuação intensiva, o que, temos certeza, terá
o endosso do Presidente desta Casa, O Deputado Marcos Helênio tem
acompanhado todo esse processo para que tudo seja desenvolvido
conforme a ética e a transparência. Estamos a cobrar a presença do
Secretário da Fazenda e do Presidente do Banco para que aqui
compareçam, porque eles estão fugindo do debate com os Deputados. E
se não enfrentam o debate é porque tem alguma coisa por trás, e nós
queremos saber o que é. Esperamos que na próxima semana possamos
ter esse debate, porque, caso contrário, ficaremos desconfiados do
processo do CREDIREAL e do BEMGE. Queremos lamentar o fato de que
o Presidente do CREDIREAL tenha fugido, ontem, ao debate. Fugiu à
responsabilidade de trazer informações a esta Casa. Espero que a
comissão possa fazer essa fiscalização, porque confio na Mesa, que, até o
presente momento, tem dado uma demonstração de transparência e
vontade de que tudo possa ser esclarecido. Nesta semana, estamos
cobrando, e espero que na próxima semana possamos fazer o debate e



e'
1027

que essas explicações cheguem até nós, porque, caso contrário, teremos
que tomar outras medidas. Primeiramente, queremos ouvir as explicações
antes de tomar medidas mais drásticas para que o povo de Minas não seja
lesado mais uma vez. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, quanto à suspeita
levantada pelo Deputado Gilmar Machado, quero dizer que o próprio
Deputado Marcos Helênio, que estava na Comissão de Fiscalização
Financeira na semana passada, solicitou que fosse marcada uma reunião
extraordinária para ouvir o Presidente do CREDIREAL e do BEMGE, e
esta Presidência concordou, como todos os demais membros da
Comissão. Convoquei uma reunião extraordinária para terça-feira,
antecipando-me à reunião ordinária de quinta-feira, uma vez que tinham
pressa em ouvir o Presidente. Mas eu, como Presidente da Comissão,
como qualquer outro parlamentar; não posso estar acima da lei, acima do
Regimento. Foi feito um convite ao Presidente do CREDIREAL e do
BEMGE para comparecer à Comissão. Quando se trata de um convite, os
convidados podem vir ou não. O procedimento regimental que o PT ou
quem quer que seja, Deputado Gilmar Machado, Deputado Marcos
Helênio, deve adotar é aprovar um requerimento de convocação, porque,
a partir dele, caso a pessoa não venha, responderá penalmente pelo não-
comparecimento. Dizer que o Presidente ou a Comissão têm
responsabilidade nisso é, no mínimo, uma precipitação e um pré-
julgamento. Caso não tivesse interesse em ouvi-lo, teria dificultado o
processo, o que, absolutamente, não ocorreu. Tenho o maior interesse nas
apurações; quando fui Presidente de uma comissão do IPSEMG contra o
Governo, cheguei mesmo a designar como relator o Deputado Gilmar
Machado.

Em toda a minha atuação como Presidente da Comissão tenho
procurado buscar a verdade e a justiça. Eu poderia não ter concordado em
convocar essa reunião extraordinária para terça-feira. Quando era
aproximadamente meio-dia ou 13 horas, a assessoria informou-me que
chegara uma carta do Presidente do BEMGE e do CREDIREAL, dizendo
que não poderia comparecer e que o faria em outro momento.
Imediatamente determinei à assessoria da Comissão que marcasse o dia
12 e confirmasse com ele, que disse que poderia. Desta vez, ele não terá
como se desculpar, uma vez que confirmou sua presença. Este Deputado,
enquanto Presidente da Comissão, tomou as providências cabíveis. Não
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posso ir além do que o Regimento me permite. Quem tem interesse que
venha imediatamente, aprove uma convocação, e aí não há discussão em
relação a isso.

A Comissão de Fiscalização Financeira é composta por
Deputados que estão extremamente interessados na transparência, na
fiscalização e na seriedade de todos os processos político-econômicos do
Estado de Minas Gerais, e eu, neste momento, faço questão de defendê-la
e dizer que acho que as palavras do Deputado Gilmar Machado, lançando
essa dúvida, foram precipitadas. Pediria que ele, como Deputado de alto
espírito público e sensibilidade, reconheça que se precipitou e que não
tem condições de levantar dúvidas sobre a Presidência da Comissão e
sobre a Comissão. Apenas, regimentalmente, a questão é colocada dessa
maneira.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° i. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.941197 na forma do
Substitutivo n°1. Oficie-se.

Requerimento no 1.994197, do Deputado Marcos Helênio,
solicitando a inserção, nos anais da Casa, do documento "Carta de
Macapá", assinado pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça de todos os
Estados brasileiros. A Mesa da Assembléia opina pela sua aprovação. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.019197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
em que solicita ao BDMG as informações que menciona, referentes aos
Programas SOMMA e PROSAM. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação da matéria. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.

22 Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase,
Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
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votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr, Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da
reunião os Projetos de Lei n°s 536195 e 741196, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada ontem à noite, bem como
os Projetos de Lei n°s 571195, 865196 e 1.142197 e o Projeto de Resolução
n° 1.077196, que receberam emendas em Plenário na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita a inversão da pauta, de modo que, logo
após a apreciação da Proposta de Emenda à Constituição n° 27196, sejam
apreciados, na seguinte ordem, os Projetos de Lei n°s 1.010196, 514195,
658 e 838196. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência, verificando, de plano, que não existe número
regimental para a votação das emendas à Constituição, que exigem um
"quorum" especial de, no mínimo, 48 Deputados, passa à votação dos
projetos.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n°1.010/96, do Deputado
Jorge Hannas, que cria a Fundação Mineira da Saúde da Visão do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10
tumo, com a Emenda n° 1, que apresenta. Para encaminhar a votação,
com a palavra, o Deputado Jorge Hannas.

O Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
está para ser votado, em 20 tumo, o Projeto de Lei n°1.010/96, que cria a
Fundação Mineira de Saúde da Visão. Trata-se de projeto magnífico,
porque atende as pessoas que não enxergam ou estão na iminência de
perder a visão, e poderão voltar a enxergar. Queremos dizer que, em
linguagem metafórica, poderíamos falar de fundação da luz, pois esse
projeto busca a luz, que, sem dúvida nenhuma, é o maior fenômeno do
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universo. Gostaríamos de, em poucas palavras, chamar a atenção para as
vantagens da aprovação desse projeto. Hoje, podem ser produzidos 150
mil pares de óculos pelo Centro de Referência Estadual de Oftalmologia
Social; com a Fundação, a produção poderá passar para 225 mil pares de
óculos por ano. Quanto à distribuição de próteses oculares, foram
distribuídas mil próteses no ano de 1996, com a eliminação da fila de
candidatos; com a Fundação, haverá a ampliação para 3 mil próteses por
ano, atendendo a toda demanda existente. Quanto aos centros
hospitalares de referência de oftalmologia, no hospital localizado em
Iguatama, foram realizadas 4 mil cirurgias oftalmológicas em 1995 e 1996;
agora, estamos querendo a criação de centros hospitalares de referência
em oftalmologia nas diversas regiões do Estado, em articulação com os
consórcios intermunicipais de saúde e secretarias municipais de saúde.
Visão subnormal: 5 mil crianças cegas ou semicegas e 200 crianças
atendidas permanentemente em convênio com a APAE; estamos
querendo o atendimento descentralizado às crianças com visão subnormal
nos centros de referência, cobrindo toda a demanda do Estado. Com
relação aos exames e às terapias das doenças da retina, demanda
reprimida de exames e terapias na rede do SUS, criação de serviços de
referência em diagnóstico de doenças da retina, realização de 60
fotocoagulações a "laser e 60 exames de retinofluoresceinografra por dia,
formação de recursos humanos em oftalmologia social nos sistemas
municipais de saúde insuficiente ou inexistente. O que queremos?
Queremos a realização de cursos de capacitação e planejamento,
organização de serviços de saúde da visão para os sistemas municipais
de saúde,. capacitação de técnicos em produção de órteses e próteses
oftalmológicas.

Por fim, transplante de cómea: existência de filas de candidatos,
dificuldade de doadores. Queremos a criação de centros de referência em
transplante de cómea em hospitais já existentes e localizados em pontos
estratégicos, cobrindo toda a demanda do Estado.

Cremos que essas razões são mais do que claras e suficientes
para a aprovação desse projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 20 tumo, o Projeto de Lei n°1.010/96 na forma do vencido
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em 1 0 turno, com a Emenda n°1. À Comissão de Redação.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 514195, do Deputado
Carlos Pimenta, que dispõe sobre a Política Estadual de Amparo ao Idoso
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta.
A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela sua aprovação com as
Emendas n°s 1, 3 e 4, da Comissão de Justiça; com a Emenda n° 2,
também da Comissão de Justiça, na forma da Subemenda n° 1, que
apresenta; e com a Emenda n° 5, que apresenta. A Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais opina pela sua aprovação com as Emendas n°s
1, 3 e 4, da Comissão de Justiça; e 5, da Comissão de Saúde e Ação
Social; com as Emendas n°s 6 a 9, que apresenta; pela rejeição da
Emenda no 2, da Comissão de Justiça, e da Subemenda n° 1 a ela
apresentada. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1, 3 e 4, da Comissão de
Justiça; com a Emenda n° 5, da Comissão de Saúde e Ação Social; com
as Emendas n°s 6 a 9, apresentadas pela Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais; e pela rejeição da Emenda n° 2, da Comissão de
Justiça, e da Subemenda n° 1 a ela apresentada. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Ertendas n°s 1 e 3 a 9,
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a
Subemenda n° 1 à Emenda n°2, apresentada pela Comissão de Saúde e
Ação Social, que recebeu parecer pela rejeição das Comissões de Direitos
e Garantias Fundamentais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2, apresentada pela
Comissão de Justiça, que recebeu parecer pela rejeição das Comissões
de Direitos e Garantias Fundamentais e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei n° 514195 com as Emendas n°s 1 e 3 a 9. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 658196, da Deputada
Maria Olivia, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de Pedro Teixeira. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo no i, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação na forma do
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Substitutivo n o i, apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação, o
Substitutivo n° i. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, , em 1 0 turno, o
Projeto de Lei n° 658196 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa,
pode verificar, não existe "quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos. Portanto, solicito o encerramento, de plano, desta reunião.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência
de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de debates de sexta-feira, dia
30, às 9 horas, ficando desconvocada a reunião extraordinária prevista
para hoje, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 30 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado Wilson Trópia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de"quorum".

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Emano Batista - José Militão - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
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O Sr. Presidente (Deputado Wilson Trópia) - As 9h1 5min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número regimental.
A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 2 de
junho, às 20 horas.

ATA DA 184a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE MAIO DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE: Ata
- 23 PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados Ronaldo Vasconceilos, Gilmar Machado e
Péricles Ferreira; aprovação - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
536195; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas n°5
1 e 2- Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n°741/96; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de
Emenda à Constituição no 27196; encerramento da discussão; questão de
ordem; votação nominal; inexistência de quorum" para votação e
continuação dos trabalhos; anulação da votação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Ivo José
- Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Ermano
Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani
Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
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Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz } - Às 20h12min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a PARTE

Ata

- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação
da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

- A seguir, vêm à Mesa e são submetidos a votação e aprovados,
cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados Ronaldo
Vasconcelios - inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 536195
seja apreciado em primeiro lugar; Gilmar Machado - inversão da pauta, de
modo que o Projeto de Lei n° 741/96 seja apreciado logo após o Projeto de
Lei n° 536195; e Péricles Ferreira - inversão da pauta, de modo que a
Proposta de Emenda à Constituição n° 30196 seja apreciada em último
lugar.
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O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
536195, do Deputado Ronaldo Vasconcelios, que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de faróis durante o dia por parte dos condutores
de veículos automotores que transitarem em rodovias estaduais. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n

o
s 1 e 2. Os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°536/95 na forma do vencido em
1 0 turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 741196, do Deputado
Durval Ângelo, que cria a Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As
Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira
opinam por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o Projeto de Lei n°
741196 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda â Constituição n°
27196, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dá nova redação ao art.
256 da Constituição do Estado (muda o Dia de Minas Gerais para 21 de
abril). A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, a proposta. A Presidência
vai proceder à votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
263, inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-
la registrarão o voto "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão o voto
"não". A Presidência informa que a matéria será aprovada se obtiver 48
votos favoráveis.

Questão de Ordem
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estaremos

votando agora uma emenda que requer 48 votos e que é extremamente
importante. Ela é de autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira. Neste
momento, V. Exa. pode verificar que não há "quorum" para votação;
portanto, solicitamos o encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - Como estamos em processo de votação, a
Presidência não tem como atendê-lo, ilustre Deputado Gilmar Machado.
No entanto, se não houver o número suficiente, ou seja, 48 votos,
tomaremos sem efeito a votação. Em votação, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 27196.

- Procede-se à votação eletrônica da proposição.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 20 Deputados; votou em branco
1 Deputado, totalizando 21 Deputados votantes. Portanto, não há
"quorum" para votação nem para continuação dos trabalhos. A
Presidência toma sem efeito a votação.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 28. às 9 e às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa
da mesma data, ás 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-
se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.127/97

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
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A proposição em exame, do Deputado Gil Pereira, dá nova
redação ao parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 12.171, de 3115196.

Examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal à sua
tramitação e lhe propôs a Emenda n° 1, vem agora o projeto a esta
Comissão de mérito para receber parecer, na forma regimental.

Fundamentação

A alteração que se propõe ao parágrafo único do art. 1 0 da Lei n°
12.171, de 1996, tem por escopo permitir que , nos eventos que visem a
angariar recursos destinados ao financiamento dos projetos pedagógicos
da escola ou ao custeio de despesas de formatura de seus alunos, seja
permitida a venda de cigarro e de bebida.

A exceção justifica-se sob o argumento de que, nas festas que
têm por objetivo explícito a arrecadação financeira, é a venda de cigarros
e de bebidas que garante o resultado pretendido.

Não se pode ignorar que, sob o prisma de sua conveniência
socioeducativa, esses produtos devem ser mantidos fora do ambiente
escolar, por serem agentes nocivos à saúde física e mental dos usuários;
entretanto, quando moderadamente consumidos, têm sido socialmente
tolerados.

Consideramos aceitável a comercialização dos referidos produtos
no espaço escolar, desde que restrita, exclusivamente, aos eventos
destinados à obtenção de recursos nos casos citados na proposição.

Conclusão

Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.127197 no 1 0 turno, com a Emenda n°1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 28 de maio de 1997.

José Maria Barros, Presidente - José Henrique, relator - Marco
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Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 302/95

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 302/95, de autoria do Deputado Ermano
Batista, que dá a denominação de Escola Estadual Vereador João Ferreira
da Rocha à Escola Estadual do Povoado de Limeira, localizada no
Município de Mantena, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no
1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 302195

Dá a denominação de Escola Estadual Vereador João Ferreira da
Rocha à Escola Estadual do Povoado de Limeira, localizada no Município
de Mantena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1°- Fica denominada Escola Estadual Vereador João Ferreira
da Rocha a Escola Estadual do Povoado de Limeira, localizada no
Município de Mantena.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

AlIton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 456195

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 456195, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que dá a denominação de Fórum Dr. Djalma Torres ao Fórum da
Comarca de Unaí, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°456/95

Dá a denominação de Fórum Dr. Djalma Torres ao Fórum da
Comarca de Unai.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica denominado Fórum Dr. Djalma Torres o Fórum da
Comarca de Unai.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.

Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 941196

Comissão de Redação
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autoria do Deputado Ronaldo
Aeroporto Engenheiro Miguel

local conhecido como Morro do
va, foi aprovado nos turnos

O Projeto de Lei n° 941196, d
Vasconcelios, que dá a denominação
Valentim Lanna ao aeroporto situado no
Sombrio, no Município de Ponte N
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0 , do Regimento Interno.

Cumpre-nos informar que, visando a uma identificação mais
precisa do lugar onde se situa o aeroporto, esta Comissão optou por incluir
no projeto a expressão "situado no local conhecido como Morro do
Sombrio'.

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

PROJETO DE LEI N° 941196

Dá a denominação de Aeroporto Engenheiro Miguel Valentim
Lanna ao aeroporto situado no local conhecido como Morro do Sombrio,
no Município de Ponte Nova.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l - Fica denominado Aeroporto Engenheiro Miguel Valentim
Lanna o aeroporto situado no local conhecido como Morro do Sombrio, no
Município de Ponte Nova.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.

Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 990196
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 990/96, de autoria do Deputado João Leite,
que declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Serviço Social,
Educação, Cultura e Pesquisa, com sede no Município de Governador
Valadares, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 990196

Declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Serviço
Social, Educação, Cultura e Pesquisa, com sede no Município de
Governador Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
Presbiteriano de Serviço Social, Educação, Cultura e Pesquisa, com sede
no Município de Governador Valadares.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a Lei n°5.257, de 18 de setembro de 1969.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 993196

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n°993/96, de autoria do Deputado Miguel Martini,

que declara de utilidade pública a Sociedade Cultural Padre Nereu de
Castro Teixeira, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 993196

Declara de utilidade pública a Sociedade Cultural Padre Nereu de
Castro Teixeira, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Cultural
Padre Nereu de Castro Teixeira, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Ailton Vilela, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.019/96

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.019/96, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Guarda de Marujo São
Cosme e Damião e Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
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Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.019/96

Declara de utilidade pública a Guarda de Marujo São Cosme e
Damião e Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Guarda de Marujo
São Cosme e Damião e Nossa Senhora do Rosário, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

AlIton Vilela, Presidente - Amaldo Penna, relator- Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.021196

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.021196, de autoria do Deputado João Leite,
que declara de utilidade pública a entidade Alvorada Futebol Clube, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.021196

Declara de utilidade pública a entidade Alvorada Futebol Clube,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Alvorada
Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.

Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.074/96

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.074196, de autoria do Deputado Djalma
Diniz, que dá a denominação de Rodovia Francisco Sebastião Dias ao
trecho da Rodovia MGT-351 que liga o Município de Manteria à divisa
entre os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 270, § 1 0, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.074196

Dá a denominação de Rodovia Francisco Sebastião Dias ao
trecho da Rdovia MGT-381 que liga o Município de Mantena à divisa entre
os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1" . Fica denominado Rodovia Francisco Sebastião Dias o
trecho da Rodovia MGT-381 que liga o Município de Manteria à divisa
entre os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Au. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.

Wilson Trôpia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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