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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1 0 DE OUTUBRO DE 1999

ATA

ATA DA 75 a REUNIAO ORDINARIA, EM 29/9/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
21 Fase (Grande Expediente): ApresentacãO de Proposicães: Projetos de Lei
n°s 576 e 577/99 - Projeto de Resolução n° 578/99 - Requerimentos n°s 755 a
757/99 - RequerimentoS dos Deputados Edson Rezende, Hely Tarqüinio e
outros, Alberto Bejani (2), Rogérlo Correia (2), Rémolo Aloise (2), Dalmo
Ribeiro Silva, Miguel Martini, Luiz Fernando Faria, Eduardo Hermeto, Rogérto
Correia e outros, Maria José Haueisen e outros, Paulo Piau e outros, Ermano
Batista, Chico Rafael e Márcio Kangussu - Proposicöes Não Recebidas:
Requerimento do Deputado Edson Rezende - Comunicacães: ComunicacãeS
da CPI da Carteira de Habilitacão. das Comissöes de Assuntos MunicipaiS, de
Transporte, de Meio Ambiente, de Educacâo e de Direitos Humanos e dos
Deputados Márcio Cunha, Elbe Brandão, João Paulo, Marcelo Gonçalves e
Alencar da Silveira JiThior - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Hely
Tarqüinio, Rogérlo Correia, Elaine Matozinhos, Maria José Haueisen e Edson
Rezende - 2a Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de lnscriçães -
Designação de Comissôes: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
lndicaçao do Diretor-Geral da CODEVALE - Comissão Especial para Emitr
Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicâo n° 24/99 - Comissöes de
Representaçao (2) constituidos para apurar as denüncias feitas em Plenário
sobre as ameacas sofridas pelo Deputado João Leite e o incidente ocorrido
hoje, em frente a fábrica da FIAT, em Betim - Questão de ordem - DiscursOS
da Deputada Elaine Matozinhos e dos Deputados Ivo José e Sargento
Rodrigues - Decisáo da Presidéncia - Leitura de ComunicacöeS - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Maria José Haueisen e
outros, Eduardo Hermeto, Luiz Fernando Faria, Miguel Martini, Dalmo Ribeiro
Silva, Ermano Batista, Chico Rafael, Márcio Kangussu, Rogérto Correia e
outros e Paulo Piau e outros; deferimento - Votação de RequerimefltoS
Requerimentos dos Deputados Rêmolo Aloise (2), Rogério Correia (2) e
Alberto Bejani; aprovacão - Questão de ordem - EncerramentO - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os DeputadOs
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de
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Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs -Agostinho Silveira -
AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio -
AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada
- AntOnio Genaro - AntOnio Jãlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto
- Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma 0mhz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio
Avelar - HeIy Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau -
Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14hl2min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Elaine Matozinhos, 2aSecretária "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que e aprovada sem restriçOes.
2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçoes

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposiçOes e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta Oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJ ETO DE LEI N o 576/99

DispOe sobre a realizaçao de orçamento participativo.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A realização do orçamento participativo fica condicionada ao

pagamento das despesas fixadas nas leis orçamentárias para Os exercicios
anteriores, indicadas em orcarnento participativo ou audiéncia püblica.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

Sala das ReuniOes, de setembro de 1999.
Alencar da Silveira Jãnior
JustifiCacão: Entendemos que o orçamento participativo é urn excelente

forum para que 0 pOVO, democraticamente, discuta suas carências e faça
chegar ate Os governanteS suas opçOes e reivindicacOeS. Trata-se de uma
forma de participacãO direta do cidadão nas decisOes do Estado, vindo a ser
urn instrumento de aperfeicoamento da democracia representativa.

Todavia, temos observado que muitas demandas indicadas em orçamento
participativo ou audiência pãblica nâo são atendidas, gerando descrédito e
frustração na populacão. 0 que se ye é apenas a utilizacão desses
mecanismos como "marketing" politico. Visitam-se as comunidades, fazem-se
festas, cria-se urn fato politico. Porém dinheiro, que é born, nada. Iludem a
boa-fe do povo, realizando urn verdadeiro estelionato politico.

Este projeto de lei tern por objetivo evitar a distorção que vem ocorrendo.
Para tanto, estatui que sO se pode realizar urn novo orçamento participativo
quando as decisOes dos anteriores tiverem sido efetivamente contempladas
corn os recursos financeiros, induzindo, assim, os governantes a cumprir 0

que o povo soberanamente decidiu e contribuindo para a efetividade desses
fOruns.

Diante do exposto, solicitarnos aos nobres pares o apoio a esta preposicãO.
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de AdministracãO

Pãblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 577/99
Declara de utilidade püblica a Associacão Cornunitária da Vila da Paz, corn

sede no Municiplo de Ribeirão das Neves.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pãblica a Associacão Comunitãria da

Vila da Paz, corn sede no Municipio de Ribeirão das Neves.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrariO.
Sala de ReuniOes, de de 1999.
Fábio Avelar
Justificação: A Associacão Comunitárla da Vila da Paz, entidade filantrOpica

sem fins lucrativos, em pleno funcionamento desde 26/8/86, foi declarada de
utilidade pOblica municipal pela Lei Municipal n o 853, de 21/10/87.

Corn o objetivo de ampliar suas atividades junto a cornunidade que
representa, a entidade solicita deste Poder que lhe outorgue o titulc
declarat6rio de utilidade pUblica estadual, motivo pelo qual subrneto

0

0



0

0

apreciaço dos meus ilustres pares este projeto, esperando merecer sua
acolhida.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçäo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE RESOLUcAO N o 578/99
Dispöe sobre a estrutura da Secretaria da Assembléia e dá outras

providéncias.
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - Os serviços administrativos da Assembléia Legislativa sào

executados pela sua Secretaria, conforme orientacào e supervisão exercida
pela Mesa da Assembléia, nos termos do inciso V do art. 79 da Resoluçao no
5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - A administraço da Secretana da Assembléia Legislativa abrange:
I - no pnmeiro grau, a Mesa da Assembléia;
11 - no segundo grau, a Secretaria-Geral da Mesa e a Diretoria-Geral;
iii - no terceiro grau, as unidades administrativas.
Paragrafo ünico - Deliberaçâo da Mesa dispora sobre a organizaçâo e 0

funcionamento das unidades administrativas integrantes da Secretaria da
Assembléia Legislativa.

Art. 3° - A Escola do Legislativo é órgão integrante da estrutura da
Secretaria da Assem bléia Legislativa, vinculando-se adm inistrativamente, por
subordinacão, Diretoria-Geral.

Art. 4 0 - Observado o disposto no art. 8 0 desta resoluçäo, o cargo de
Secretário-Geral da Mesa passa a ser de provimento em comissâo e
recrutamento amplo, mantidas sua codificação e sua remuneração.

§ 1 0 - 0 provmento do cargo de que trata este artigo se dará por ato do
Presidente da Assembléia, apOs prévia aprovação da Mesa da Assembléia,
cumpridos os segu intes requisitos:

I - ter formaçâo superior conclulda ha, pelo menos, cinco anos;
II - possuir experiência comprovada de, no minimo, cinco anos de exercicio

de funço ou atividade profissional em que sejam necessários conhecimentos
relacionados a planejamento, gestão organizacional, gestao e administraçao
de recursos humanos e materiais;

III - nâo ser parente consangüIneo ou afim, ate o terceiro grau, dos
membros da Mesa da Assembléia;

IV - possuir idoneidade e reputaçáo ilibada.
§ 20 - A exoneração do ocupante do cargo de que trata este artigo se dará

por ato do Presidente, de ofIcio ou em cumprimento de determinacâO
expressa da Mesa da Assembléia.

Art. 5 0 - Compete ao Secretário-Gerat da Mesa assistir e apolar a Mesa da
Assembléia na direção e no acompanhamento da gestâo institucional e
administratiVa da Assembléia Legislativa, devendo, para tanto:

- elaborar, sistematizar e acompanhar o planejamento da Secretaria da
Assembléia, bern como fixar metas para as unidades administratiVas, de
acordo corn as diretrizes da Mesa da Assembléia;

II - secretariar as reuniöes da Mesa da Assembléia;
III - acompanhar o desempenho das unidades admrnistrativas, visando a

consecucão de seus objetivos;
IV - exercer outras atividades afins, necessárias ao apoio e assessorarnefltO

direto a Mesa da Assembléia ea Presidéncia da Assembléia Legislativa.
Art. 6° - Compete a Secretaria do Processo Legislativo a coordenacao da

assessoria a Mesa da Assembléja, ao Plenário e as comissöeS, nas matérias
relativas ao processo legislativo e as outras atividades decorrentes do
trabalho parlamentar e ainda:

I - assessorar o Presidente da Assembléia e as comissöeS no procesSo
legislativo e nas atividades politico-parlamentareS

II - colaborar corn o 1 0-Secret6rio no despacho de expediente referente ao
processo legislativo e as atividades politico-parlamefltareS, encarninhando-O a
Mesa da Assembléia;

III - classificar as proposicöes de conformidade corn o Regimento Interno;
IV - numerar proposicöes e resolucöes da Assembléia;
V - coordenar a elaboracâo da ordem do dia, de acordo corn a orientacãO

do Presidente da Assembléia
VI - registrar, em Iivro próprio e corn Indice remissivo, para publicacãO

anual, as decisöes de caráter normativo da Presidência sobre questöes de
ordem;

VII - suprimir, por ordem do Presidente da Assernbléia, expresSöeS e
Conceitos vedados pelo Regimento Interno contidos nos pronunciamentos dos
oradores;

VIII - exercer outras atividades afins, de acordo corn as orientacöeS e
determinaçoes da Mesa da Assembléia e da Diretoria-Geral.

Art. 7° - Compete ao Diretor-Geral administrar a Secretaria da Assembléia
Legislativa em sintonia corn as diretrizeS definidas pela Mesa da Assembléia e
ainda:

I - assessorar a Mesa da Assembléia nos assuntos administratiVoS, visando
a eficaz e eficiente gestäo da Secretaria da Assembléia;
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II - responder peias unidades administrativas da Secretaria da Assernbléia,

responsabijizando-se pela execução das acöes definidas peia Mesa da
Assembleja;

III - propor medidas de organizaçao, otimização e racionalizaçâo
ad m in istrativa;

IV - propor diretrizes e polIticas de recursos humanos, bern como orientar e
avaiiar sua apiicação;

V - propor pianos de acao para atendirnento das metas estabeiecidas para
as unidades administrativas

VI - sugerir, na substituição, quem deva exercer funcoes de direçao dos
Orgãos su bordinados a Diretoria-Gerai;

VII - recomendar auditorias em órgãos da Secretaria da Assembléia;
Viii - encaminhar a Mesa da Assembiéia, ate quinze dias após a instalacão

da sessão legisiativa, o baianço reiativo ao exercIcio anterior;
IX - cumprir e fazer cumprir as decisöes e dehberaçoes da Mesa da

Assenibjeja
X - exercer outras atividades afins.
Art. 8° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicacão,

produzindo efeitos ate 15 de fevereiro de 2001, quando voitarão a vigorar as
normas referentes aos cargos e competéncias por ela aiteradas.

Art. 9° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Palácio da Inconfidéncia, 24 de agosto de 1999.
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira.
Justificaçao: As transformaçoes estruturais são parte integrante da

dinãmica das instituicöes. Nesse processo, a inovação não deve ser vista
corn sinônimo de caos ou desorganizaçao.

A necessidade de renovação em urna Casa legisiativa é inerente a sua
própria natureza. Max Weber já alertava, he quase cern anos, para 0 fato de
que ao elemento politico compete a tarefa de decidir os rumos do processo
administrativo cabendo, no entanto, ao técnico ou ao especialista a
responsabilidade pela impiementação das acöes necessárias para a
concretizacao da vontade pohtica (Max Weber - A Folitica como Vocaçao", in
"Ensaios de Socioiogia", RJ, Zahar). Sendo intrinseca a atividade poiitica e a
própria democracia a aiternãncia entre grupos no poder, resuitante do embate
entre concepçoes e ideologias as rnais diversas, é necessário que 0 processo
de renovaçao das estruturas administrativas seja conduzido em consonáncia
corn o resuitado da vontade popular, expressa nas urnas.

Renovar, entretanto, não deve ser confundjdo corn romper bruscamente
corn tudo o que ja se fez. 0 equilibrio entre a inovação e a estabilidade -

necessário para a eficácia nas açôes administrativas e para que não se tenha
desperdICio de tempo e de recursos escassos - se consegue corn a
manutencão de urn corpo técnico-administrativo responsávei peios seus atos.
Não existem formulas acabadas que assegurem a criação e a manutencão
desse equihbrio. Estamos, assim, diante de urn dificil processo, que somente
se consolida quando existem boa-vontade e bom-senso por parte de todos os
envolvidos.

Este projeto representa urn primeiro passo em direção a modernizacão das
estruturaS administratiVaS da Casa, mantendo-se, no entanto, a necessária
estabilidade para que a mudanca não represente a impossibihdade da
continuidade dos trabaihos atuaimente desenvolvidoS.

- Publicado, vai o projeto a Mesa da Assernbléia para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 755/99, do Deputado Edson Rezende, sohcitando seja formuiado apelo

ao Secretário de Seguranca PCblica do Estado do Rio de Janeiro corn vistas a
que sejam apurados, corn rigor, os crimes que vitimaram as Srs. Marcos
Otávio Vaiadão, Presidente da Associacão Brasiieira de Enfermagem - ABEM
-; e Edma Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de
Janeiro. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 756/99. do Deputado Marcio Cunha, sohcitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratuiacöes corn o Sr. José Julio Silveira Figueiredo par
sua posse na Presidéncia do Sindicato das Empresas de l Transportes de
Carga do Estado de Minas Gerais - SETCEMG. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 757/99, da Bancada do PT, solicitando que seja encaminhada ao
Governador do Estado manifestacão de repUdio contra as recentes episOdios
envolvendo as Orgãos responsáveis pela Seguranca PCblica no Estado e que
sejam tomadas providéncias urgentes no sentido de acabar corn a violéncia
que se perpetra nos Orgãos de seguranca pCbiica. (- A Comissão de Direitos

Humanos.)
Do Deputado Edson Rezende, solicitando a reahzacão de urn forum técnicO

para a discussão do tema "A Agua e o Futuro: a papel estratégico dos
recursos hidricos em Minas Gerais". (- A Mesa da Assernbléia.)

Dos Deputados Hely TarqüInio, Paulo Piau e Miguel Martini, solicitando
Sejam tomadas as providênciaS cabIveis para a defesa da integridade fIsica
do Deputado João Leite e de seus familiares. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Alberto Bejani, solicitanda a visita da Comissão de Saude ao
MunicIpio de Juiz de Fora, corn a finalidade de promover audiênciaS publicas



para se verificar a situacâo da Maternidade Therezinha de Jesus, fechada
recentemente. (- A Comisso de Sai.ide.)

- Sáo também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Alberta
Bejani, Rogerio Correia (2), Rémolo Aloise (2), Dalmo Ribeiro Silva, Miguel
Martini, Luiz Fernando Faria, Eduardo Hermeto, Rogério Correia e outros,
Maria José Haueisen e outros, Paulo Piau e outros, Ermano Batista, Chico
Rafael e Márcio Kangussu.

Proposiçoes Não Recebidas
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso Ill do art. 173 do

Regimento Interno, a seguinte proposição:
Do Deputado Edson Rezende, solicitando que a Casa realize, no ano 2000,

urn Seminário Legislativo sabre SaUde. (- Semeihante proposiçäo foi
apresentada anteriormente pela Bancada do PT.)

Comunicaçöes
- Sao também encaminhadas a Mesa comunicaçôes da CPI da Carteira de

Habilitaçào, das Comissöes de Assuntos Municipais, de Transporte, de Meio
Ambiente, de Educacao e de Direitos Humanos e dos Deputados Marcia
Cunha, Elbe Brandão, Joâo Paulo, Marcelo Gonçalves e Alencar da Silveira
Junior.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Hely TarquInio.
o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

pessoas das galerias, a que me traz a esta tribuna, hoje, é a apresentaçao de
urn requerimento, que passo a ler neste momenta, para, depois, fazer
algumas consideraçães. (- Lê:)

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

Após comunicação feita em Plenário pelo Deputado João Leite de que vern
sendo vItima de ameaças a sua vida e a de seus familiares, as Deputados
que este subscrevem, na qualidade de Lideres do PSDB e do PFL, e a
Deputado Miguel Martini, representante do PSN, vém solicitar de V. Exa. as
providéncias cabiveis na defesa da integridade fisica do ilustre parlamentar,
bem como da de seus familiares.

Nâo se pode permitir que as trabalhos parlamentares venham a sofrer
situaçöes de constrangimento coma as que se pretendem contra a Deputado
João Leite, especialmente pelo fato de, coma Presidente da Comissao de
Direitos Humanos desta Casa e coma Presidente da CPI que se constituiu
para apurar possiveis irregularidades na expedicâo de Carteiras de
Habilitaçâo de motorista pelo DETRAN-MG, cantrariar interesses.
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Ressalte-se, ainda, Sr. Presidente, que compete a V. Exa., conforme a

dispasto no inciso X)(XV do art.82 do Regimento Interno, zelar pelo prestIgia
e pela dignidade da Assembléia Legislativa e pelo respeito as prerragativas
de seus membras, as Deputadas.

No zelo do prestigia desta Casa, V. Exa., coma Presidente do Poder, deve
fazer cumprir a determinado no art. 2 0 da Canstituiçãa do Estado de Minas
Gerais, que, no elenco dos abjetivas priaritárias do Estada, apanta a
preservaçáo dos valares éticos, coma forte imperativo para que as gestares
do Estado deem a forte para as acöes dos encarregadas da máquina püblica
administrativa.

Náo se concebe, partanto, que urn Secretário de Estado, subordinada direta
de um dos gestares do Estado, possa vir a publica tecer acusacöes e emitir
juIzos de valor sabre a conduta de urn membro do Pader Legislativo em plena
exercicia da funcao vinculada ao cargo para que foi eleito.

Os signatarias nào aceitam que a Presidência desta Casa - repita-se: urn
dos gestores do Estado responsável pela garantia constitucional da
preservação dos valores éticos pelo Estado - nâo tenha exigido, formalmente,
de S.Exa. a Governador Itamar Franca urna firme posiçâo quanta a fala de
urn subordinado seu, a Secretário de Estado da Segurança Püblica, sabre a
açâo de urn dos membros do Poder Legislativo em pleno exercIcio de sua
funçao fiscalizadora, quer coma Presidente da Comissao de Direitas
Humanos, quer como Presidente da CPI instituida para apurar possIveis
i rregularidades na expedicào de Carteiras de Habilitação de Motorista pela
DETRAN-MG.

Se esta Presidência se cala a maldasa, leviana e extemparânea afirmaçàa
de um Secretário de Estado sabre acão constitucional de urn Deputado, esta
Casa sera ferida em sua dignidade. Nao e a fala de urn subalterno do

5 Governacior que denigre a Poder Legislativo. 0 possIvel siléncia da
Presidéncia é que avultará a perda da dignidade desta Casa. Pior: perante a
apinião püblica, diminuira seu conceito institucional, e, mais grave ainda,
Perante seu publico interno, nós, seus Deputados, deixar-se-á a sensacãa de
perda do norte e do pruma para a cumprimenta de nossa funçào
canstitucOI de fiscalizar atas de ôrgâas e administradores püblicas.

Essa sensação da perda do prumo será porque a Presidéncia nâo terá
agido cam rigor diante da fala do Secretário da Seguranca Püblica sabre as
acoes do Deputado Joao Leite. Perder-se-á seu norte, parque 0 silêncio da
Presidéncia induzirá a desabediência do art. 56 da Canstituiçao Estadual, que
determina ser a Deputado invialável par suas apiniães, palavras e votas.

Quando urn Deputado, em plena exercIcia de suas funçoes constitucionais,
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sofre arneacas veladas, não so a ele, mas tam bern a sua familia, é esta Casa
quern é ameaçada.

Isto posto, em norne do cumprimento do disposto no inciso XXXV do art. 82
do Regimento interno, e em defesa do princIpio constitucional e libertário
apontado pelo art. 56 da Constituiçao Estadual, os signatários solicitam que
V. Exa.: dê ciência ao Sr. Governador do Estado da fala de seu subordinado,
exigindo-Ihe que determine ao Secretário de Estado da Segurança Püblica a
retrataçào e urn formal pedido de desculpas a Assembléia Legislativa; no
mesmo expediente, solicite ao Governador que determine ao Comandante-
Geral da Policia Militar as medidas necessárias para que se dê proteção e
garantia de vida ao Deputado Joâo Leite e a seus farniliares, bern como aos
demais parlamentares que compuseram a CPI que se constituiu para apurar
possiveis irregularidades na expedição de carteira de habilitaçao de motorista
pelo DETRAN-MG; comunique a Procuradoria-Geral de Justiça os fatos
ocorridos e as providéncias tomadas, remetendo-lhe, a cópia deste
requerimento; acione a Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa para
que acompanhe as providéncias solicitadas no primeiro item e, se necessário,
proceda a instauraçáo de acão por danos morais contra o Sr. Secretário de
Estado da Segurança POblica pelas acusaçOes feitas ao Deputado João Leite;
conceda audiência coletiva a imprensa mineira corn o objetivo de
esclarecimento das medidas tornadas pela Presidência em defesa da
dignidade da Assernbléia Legislativa e das prerrogativas constitucionais de
seus membros."

Gostaria apenas de externar minha posicao, que, de forma sucinta, já está
configurada nesses documentos. De viva voz, quero dizer que a CPI é urn
instrumento do Legislativo, que tern caráter de inquérito e de apuraçâo, para 0
bern da sociedade. Não se institul porque o partido é o PSDB ou o PFL, mas
por ser apoiada em 26 assinaturas, urn terçc dos rnembros desta Casa.
Então, e urna CPI do Poder Legislativo; se está indo fundo, é porque está
encontrando irregularidades. Mas entendemos que a máquina adrninistrativa
é grande e que as vezes temos de 'cortar na prOpria came", porque somos
fiscais do povo, além de legisladores, pois compete privativamente a esta
Casa apurar as irregularidades e denOncias.

0 Deputado Joâo Leite está sendo alvo de ameaças por parte de pessoas
anônirnas, que estão ameaçando sua integridade fisica e a de sua familia, e
está recebendo o apoio do Sr. Secretário da Segurança Piblica. Entendemos
que a Secretaria é transparente, rnas, por mais que assim seja, 16 existem
alguns indicios de corrupçào, porque 16 trabalham muitas pessoas e o OrgáO
não 6 perfeito. 0 Sr. Secretário tern de entender que não 6 sO na Secretaria
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da Seguranca PCiblica, mas em outras também pode ocorrer corrupção, o que
não é da vontade do SecretáriO. Entendemos que o Secretário Mauro Lopes,
sendo urn DeputadO, é tarnbém legislador em nivel federal e é pessoa
responSáVel, que está acostumada as lides diárias e a ter transparéncia. Mas
Ia podem estar ocorrendo deslizes - que estão sendo apurados pelo Poder
LegislativO - por interrnédio dos seus subalternos e pela falta de uma rotina de
major vigilància.

Esta Casa está sendo criticada pelo Sr. Secretário da Seguranca PUblica de
forma equivocada. Respeitamos, sim, o Deputado Mauro Lopes corno
Secretário, temos a certeza de que tern a meihor das intençöes, mas quando
existe urn conflito na sociedade... ate porque polltica é resolver conflitos,
temos de resolver os problemas desta sociedade. A missão que o Deputado
João Leite está desempenhando e tornar a sociedade viavel, dar
transparência a atividade dos Orgãos pOblicos, meihorar e aperfeicoar as
regras para tirar a carteira de motorista, que sabemos que estão no ârnbito da
Iegislação federal.

Corn relação a proteção das pessoas envolvidas nas denOncias das
testemunhas, quero dizer que existe uma lei federal de 1999, e esta
tramitando no Senado outra proposicão sobre o mesrno assunto.

Pedimos, Sr. Presidente, sua interferéncia formal junto 0 Procuradoria de
Justiça, sua iniciativa como Presidente do Poder, para proteger seus
mernbros, o Deputado JoOo Leite, os demais Deputados da CPI e todos Os

Deputados desta Casa, para que possam desempenhar suas funçOes, de
acordo corn a ConstituicOo Federal e a Estadual. NOo you me alongar mais,
porque ja deixamos clara nossa posicOo.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado, quero sirnplesmente
parabenizO-lo por essa correspondéncia lida, a qual retrata uma realidade.
Quero dizer que a corrupção neste Pals ainda é urn grande cancer, uma
grande ferida na sociedade brasileira. NOs, corno parlamento, temos que ter a
coragern de enfrentar essas mOfias que estOo formadas por al.

Mafia que estO, as vezes, muito perto de nós, mais perto do que 0

D ETRAN, talvez. Temos de ter a coragem de enfrentá-la. Neste momento,
gostaria de solidarizar-me corn o Deputado J000 Leite e corn todos Os que
estao na C p l da Carteira de HabilitacOo, para que essa arneaca de morte se
estenda aos 77 Deputados desta Casa. Essas pessoas são uns bandidos,
uns covardes. Juntarnente corn o Deputado JoOo Leite, gostamia de estam
flessa linha de frente. Nao podemos aceitar isso. Esta Casa está sendo
arneacada. 0 Deputado Mauro Lopes, SecretáriO da Seguranca POblica,
deveria estar aqui, dando apoio a CPI, pomque ela é urn instrumento de ajuda

bb-
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a administraçâo pübhca; mas ele, ao criticar a CPI instalada nesta Casa,
simplesmente faz o contrário. Não estamos entendendo mais nada. De que
lado o Secretáno Mauro Lopes está? Do lado da moralizaçäo ou do lado da
mafia? E born que ele esclareça isso.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Temos apenas 1 minuto e 30
segundos para falar, talvez näo dé para falar tudo o que gostarIamos. E dever
do Poder Legislativo tomar uma posiçâo violenta contra essa atitude absurda
do Secretário da Segurança do Estado de Minas Gerais. Ele veio a frente do
Poder Legislativo dizer que urn membro desta Casa, o Presidente da CPI, é
apenas "urn 'Deputadozinho' que näo manda nada". 0 Poder Legislativo está
sendo agredido neste momento. Des estäo pensando que intimidarão este
Poder, corn relaçâo ao que votaremos daqui a pouco no Plenário desta Casa.
Nào podemos aceitar isso. 0 Presidente desta Casa deverá tornar uma
posição firme para cobrar de S. Exa. o Governador do Estado uma posiçäo,
porque urn dos seus subalternos, ou seja, urn dos seus comandados, 0
Secretário da Segurança, veio agredir o Poder Legislativo na pessoa do
Deputado João Leite. A CPI näo é o Deputado Joâo Leite, mas é parte do
Poder Legislativo e fala em nome deste Poder. A conclusão a que chegou a
CPI - nào se trata de uma questâo pessoal - foi a de que o órgao do Poder
Executivo chamado DETRAN é inoperante. Foram constatadas, pelo Tribunal
de Contas, as suas irregularidades, a sua vulnerabjljdade e a falta de
fiscalizaçâo sobre esse Orgão. Entào, Sr. Presidente, exigimos que tome uma
posiçào para que se restaure a autonomia e a integridade deste Poder.
Pedimos que exija do Sr. Secretário da Segurança, diretamente a ele ou por
interrnédio do Governador do Estado, para que se retrate, pela ofensa ao
Poder Legislativo. Ele não apenas ofendeu o Poder corn palavras, rnas fez
questão de vir as escadarias da Assembléia Legislativa agredir este Poder
acintosamente. Ele quer desviar para o Deputado Joâo Leite o que é da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Exigirnos isso e, como
Presidente da UNALE, gostariarnos de estender essas providéncias a outros
órgãos federals, se for necessário. Muito obrigado.

0 Deputado Hely TarqüInio - Sr. Presidente, pediria o empenho de V. Exa.,
aqui formalmente expresso, para que possamos ter paz, no Executivo e no
Legislativo. Acreditamos que a interferêncja de V. Exa., que é urn hornern
ahado ao Governador, possa sanar esse conthto, para que Deputado João
Leite possa prosseguir, de forma livre e sem rnedo, seu trabalho. E claro que
ele não tern medo, mas quando se fala em integridade fisica, temos medo ate
de desempenhar nossa função. 0 Deputado Joäo Leite é deterrninado e tern
engrandecido esta Casa, como todos os Deputados que tern desempenhado
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suas funcöes nas diversas CPIs. Prestamos, aqui, nossa homenagem ao
DeputadO João Leite e manifestarnoS 0 apolo do nosso partido. Pedimos a
todos os Deputados desta Casa que aprovem esse requerirnento, solicitando,
definitivamente, o empenho de V. Exa. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rogério Correia.
0 Deputado Rogérlo Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e

Deputadas, ocupo a tribuna, hoje, representando a Bancada do PT, urn pouco
para dar seqüência ao tema abordado pelo Deputado Hely Tarqüinio, LIder do
PSDB. Vários acontecirnentos nos colocam corn a obrigaçào e a necessidade
de nos contrapor a urna série de irregularidades e de desmandos que vém
sendo cometidos por orgáos da seguranca pblica civil e militar aqui, em
Minas Gerais.

Esses acontecimentos sâo recentes e vém se acumulando, tanto em
relaçâo a Carteira de Habilitacão e aos Prornotores da PolIcia Civil, corno
denüncias de tortura e poticiais militares agredindo torcedores do Clube
Atlético Mineiro, no Independéncia. Hoje, foram policiais militares que se
alinharam a segurancas da FIAT, espancando trabalhadores que buscavam
seus direitos, urn deles o da greve. Nesse sentido, a Bancada nâo se cala.

Vou ler uma nota da Bancada do PT, em que solicitamos do Governador do
Estado providéncias irnediatas, visto ser ele 0 principal responsável pela
segurança pblica do nosso Estado. Ele é o principal responsável, em
conjunto corn orgaos de seguranca piiblica. Mas a cobranca é feita ao
Governador Itarnar Franco, porque, de fato, o comando da Policia Militar e 0

da Civil tern cometido desmandos e abusado do seu papel de garantir a
dernocracia. (- Lé:)

"A Bancada do Partido dos Trabaihadores na Assembléia Legislativa,
perplexa corn os recentes acontecimentos envolvendo os responsáveis pela
segurança pUblica em nosso Estado, vem a pUblico pedir providéncias
urgentes ao Governo do Estado, para acabar corn a violéncia que se perpetra
flOS órgâos de seguranca pUblica, colocando em risco não so a populacão
CarcerOria sob a guarda do Estado, como também os profissionais incumbidos
da fiscalizaçao da seguranca, os parlamentares que, no exercIcio de seu
rnandato, buscam apurar denOncias contra esses orgãoS, assirn corno
tra balhadores em suas r-eivindicacöes por meihores condiçoes de trabalho.

A Bancada do Partido dos Trabalhadores não pode se omitir diante do
tratamento agressivo e desrespeitOSo de policiais civis corn relação aos trés
Promotores da Vara de Execucöes Penais, que se dirigiram a Diviso de
Crimes contra o Patrimônio - Delegacia de Furtos e Roubos -, para apurar
denUncias de prática de torturas nessa Delegacia.
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Da mesma forma, esta Bancada näo pode se calar - e no se cala - perante

os depoirnentos dos presos torturados e a existéncia de local e equipamentos
supostamente destinados a prática de tortura.

Ainda, a Bancada manifesta sua indignaçâo contra a violéncia e a falta de
profissionalismo da Policia Militar no recente episOdio ocorrido no Estádio
lndependência, quando torcedores do Clube Atlético Mineiro foram
covardemente agredidos exatamente pelos responsáveis par sua proteçáo e
segurança.

Outro episódio extremamente preocupante foi a omissão da PolIcia Militar,
diante da tentativa de massacre de trabalhadores rurais sem terra par
jagunços organizados por !atifundiários, em Capinapolis, quando do pacIfico
cumprimento de ordem judicial de desocupaçao da Fazenda Sertãozinho.

Na porta da FIAT, a Poilcia Militar, agindo conjuntamente corn a segurança
da empresa, espancou trabaihadores, efetuou prisöes arbitrárias e cometeu
abusos de autoridade, colocando-se a servico de interesses privados de urna
multinacional que vem recebendo benefIcios do Estado, em detrirnento dos
interesses da populaçao e daqueles trabalhadores que legitimarnente
reivindicavam seus direitos.

Ainda, a Bancada do PT vem de pi.ibIico rnanifestar seu apoio e
solidariedade aos trabaihos desenvolvidos pela CPI da Carteira de
Habilitação, exigindo do Governo e das dernais autoridades a curnprirnento
das deterrninaçoes de seu relatôrio final, pondo fim aos desmandos que vérn
ocorrendo naquele órgão.

A Bancada do Partido dos Trabaihadores requer, portanto, ao Governador
do Estado, Sr. Itamar Franco, principal responsável pela segurança ptiblica do
Estado, e aos demais responsáveis pelos Orgãos de segurança, a adoção de
imediatas providéncias, para democratizar as acöes das Policias Civil e
Militar, reorientando sua atuacao segundo as principios constitucionais e
dernocráticos de direito, apurando, corn rigor, as excessos e amissôes
cornetidos, corn a conseqUente punição daqueles que, corn sua prática,
denigrern a imagem dessas carporaçöes e, par conseqüência, do Governo."

Ao mesrno tempo, Sr. Presidente, estarnos encarninhando a Mesa urn
requerimento assinado pela Bancada, para a qual pedirnos a apoio de todos
Os Deputados da Casa, mediante a qual estamos requerendo que esta
Assernbléia Legislativa dirija ao Governador do Estado manifestaçao de
repidio contra as recentes episôdios.

Entendernos que tanto a Policia Civil coma a Poilcia Militar necessitam,
urgentemente, de uma reorientação corn relaçâo a seu papel institucional.
Considerarnos, ainda, que as abusos de autoridade e as omissöes
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recentemente identificados em diversos ôrgáas precisam, imediatarnente, de
medidas saneadoras.

Solicitarnos, ainda, a encarninhamento de cópia desta moçãa ao
Coma ndante-Geral da PMMG, ao Secretário da Seguranca Piblica, ao
Secretário da Justiça, ao Superintendente de PolIcia Civil, ao Ouvidor de
Policia do Estado, ao Corregedor da Policia Civil, ao Ministérlo Piiblico, ao
Presidente do Tribunal de Justica do Estado, a OAB-MG, a CNBB, a
Coordenadoria de Defesa dos Direitos Hurnanos de Bela Horizonte e ao
Movirnento Tortura Nunca Mais.

São essas as questoes que gostararnos de levantar hoje, certos, Sr.
Presidente, de que medidas precisarn ser tomadas urgenternente. Não é
possIvel que tantos fatos possarn ocorrer em tao pouco tempo, sob urn
Governo que quer fazer rnudanças e que se coloca a favor das mudancas
dernocráticas no Pais. As atitudes tanta do comando da Policia Civil quanto
do comando da PolIcia Militar e as abusos de policlais civis e rnilitares
significam, para a Bancada do PT, que o Governo do Estado precisa ter as
rédeas do processo nas rnãos, agindo corn firrneza, senão, de fato, o
comando dessas duas instituicöes, em vez de resgatar a imagem delas
próprias e de urn Governo que quer rnudancas, acabará fazendo a contrário.
Corn essa preocupacão, a Bancada do PT vern fazer esse alerta e essas
exigéncias.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
agradeço a V.Exa. a aparte. Sr. Presidente, Srs. Deputadas, pUblico presente,
gostaria apenas de fazer algurnas observaçöes. 0 caso de Capinópolis não
chegou a rneu conhecirnento e, assirn, para rnirn, a fato rnais recente foi a
que, nesta rnanhã, envolveu a PolIcia Militar e rnanifestantes em Betim.
Gostaria que a populacão tarnbém tomasse conhecirnento do outra [ado da
moeda, que precisa ser colocado nessa balanca. Os rnanifestantes, 05
metalürgicos, coma V. Exa. colocou rnuito bern, tern todo a direita de fazer
manifestaçao pUblica, pais está previsto, em nossa Constituição Federal, a
direito de greve. Cerca de 400 rnanifestantes, inclusive pessoas ligadas ao
sindicato do ABC Paulista, fizerarn, ontern, dia 28, as dez horas da manhã,
urn acardo corn a Comando Regional da PolIcia Militar da região: iriam fazer a
passeata no dia 30, se corresse tudo bern, e contariarn corn a apoio da
policia. Assim fai firmado a acordo.

No entanto, irrespon save[ mente, a liderança dos metalUrgicos mudou a
data, justamente para surpreender a ação da polIcia, au seja, fizeram a
passeata hoje, na parte da manhã.

0 Deputado Rogeria Correia* - Deputado, gostaria de fazer sornente urn
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esclarecimento. Fizeram a passeata hoje porque a empresa FIAT, que e
extremamente autoritária corn seus empregados, deu férias coletjvas
exatamente nos dias da manifestaçao, ou seja, amanhã e depois de amanhã
Por isso anteciparam a data da manifestaçao. Portanto, a culpa é da FIAT. Os
diretores deveriarn ser reprimidos pela Policia Militar, em virtude da quebra do
acordo, e flO Os trabaihadores.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Perfeitamente, Deputado
Rogério Correia. Gostaria de terminar dizendo que quatro civis sofreram
escoriaçöes no confronto corn a Poilcia Militar. Chegou ao meu conhecirnento
que quatro policiais militares também sofreram escoriaçöes. Disseram que
houve troca de tiros durante o confronto. Não houve tiro algum Essa
informaçao é mentirosa. Foram utilizadas bombas de gas Iacrimogeneo e de
efeito moral.

Temos de pensar que 16 havia trabaihadores que desejavam trabaihar e,
portanto, tinham o direito de ir e vir, mas os manifestantes estavam tentando
persuadi-los e impedi-los de exercer esse direito. Existe também o crime de
perturbaçâo do sossego alheio e do trabalho, que deve ser observado por
aqueles que estão manifestando-se Iivremente. lnfelizmente, isso não estava
ocorrendo. Não estou querendo justificar a violéncia por parte da Policia
Militar. Estamos chegando a uma situação tal, que terei de recomendar ao
Comando da Policia Militar que nào mande os policiais reprimirem ninguém,
que deixe a situaçao correr livremente pelos sem-casa, pelos sem-terra,
porque, do jeito que está, a policia não pode intervir de maneira nenhuma.
Agora, nos, Deputados, nâo devemos nos esquecer de que, por trás daquelas
fardas, existem homens, seres hurnanos, que näo receberão pedradas e
porretadas de graça, sem que tenham o direito de defender-se. Não
permitimos isso e estaremos atentos, a fim de informar a população que
existe o outro lado da moeda. Muito obrigado.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputado Rogerlo Correia, Lider
do PT, gostaria de registrar urn relato que o Sr. Heguiberto, Presidente da
Confederação Nacional dos Metalürgicos, passou a este Deputado e ao
Presidente, ha cerca de uma hora. Realmente, houve incidentes na BR,
houve urn acordo corn Os policiais: o ato pãblico seria feito na porta da FIAT,
onde não existem problemas de trânsito. Ao se deslocarem para a porta da
empresa, quem passou a cornandar a Policia Militar foram a chefe de
segurança da FIAT e o Cap. Maia, que gritava as seguintes expressöes
contra o Paulinho, Presidente da Força Sindical, que estava no caminhão;
contra a Marinho, Presidente do Sindicato dos Metalürgicos de São Bernardo;
contra o Giba, da Confederaçáo; contra vários Presidentes de sindicatos:

IN

UVamos desligar esta merda, porque quem manda aqui sou eu'. Ao mesrno
tempo, batia, amassando 0 caminhão. 0 Presidente da Confederacão
Nacioflal desceu do caminhào, e o Cap. Maia puxou a arma, querendo atirar
nele, pois quem estava comandando a operacão era o chefe de seguranca da
FIAT. Urn dos Presidentes de sindicato, ao v6-lo ameaçar e xingar, disse que
precisava ser internado, porque estava doente. 0 Cap. Maia, espumando e
totalmente descontrolado, jogou a cassetete no chão e mandou que descesse
do carninhäo, para pegar na mao dele. Provavelmente, esse Cap. Maia está
na folha 2 da FIAT. E urn absurdo a que urn homem despreparado pode
fazer. E, ao final, ele desligou a sam, impedindo que a manifestacão que
havia sido acordada fosse feita.

o que quero dizer é que o Governador tome posicão, au perde a controle
da policia. Nào sabia que o Sargento Rodrigues é a Governador ou o
Comandante da Poilcia, porque disse que vai recomendar ao Comandante da
PolIcia para não agir mais.

o Deputado Rogerio Correia* - Sr. Presidente, apenas para encerrar, queria
reforçar essa questao abordada pelo companheiro Durval Angelo. Esse caso
da FIAT não é isolado, citarnos diversos outros que acanteceram
recentemente, por issa querernos uma atitude do Governador perante Os

Comandos da Policia Militar e da Policia Civil. 0 que estamos enxergando é:
ou o Governador toma as rédeas desse processo ou, de fato, isso pode estar
sendo feito, inclusive, para desestabibizar a Gaverno. Essa é uma questão
essencial. 0 Governador tern a obrigacãa de, corno comandante das forças
de segurança pãblica, tomar uma atitude urgente para que a seguranca
pUbbica tenha, de fato, urn caráter democrático, e, nao, de autoritarisrno, como
em vários casos recentes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

* - Sem revisãa do orador.
O Sr. Presidente - Corn a paalvra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Si-. Presidente, Srs. Deputados,

gostarlamos de dizer, neste momenta em que várias vezes o Secretário da
Segurança Pãblica, Deputado Federal Mauro Lopes, foi cobocada numa
Situaçao de enfrentamento, que nem o Secretário nem esta Deputada - e
acredito que nem as Deputados companheiras da Policia Militar que aqui
estâo - estamos aqui para dizer que as instituiçöes nãa tern falhas. Tern, sirn,
mas tern muita mais acertos do que falhas, milhares de acertos que nàO estão
sendo vistos por esta Casa.

E quero, neste momenta, dizer que o Secretário tern todo o direito de estar
questionando o relatório da CPI, urn relatório absolutamente inconsistente,
que náo levou a nada, que mostrou, em Santa Luzia, a envolvimento de
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apenas trés policiais e duas pessoas envolvidas corn auto-escola; urn
relatOrio que nào mostrou nada do que aconteceu ern Pouso Alegre, nada do
que tern acontecido ern Juiz de Fora, que mostrou que, em Divinolândia de
Minas, aliciam-se pessoas para tirar carteira de habilitaçao em Teixeira de
Freitas, na Bahia. Se fosse fácil tirar carteira aqui, se o DETRAN daqui
tivesse algurn esquema de corrupçáo, as pessoas não transcenderiam as
fronteiras de Minas para ir a Bahia buscar carteira.

E importante que digamos, para que a sociedade mineira tenha
consciêncja que o relatôrjo final pede uma série de providéncias seriissimas
e absolutamente inconsistentes, fala que a Policia Federal vai apreender
milhares de carteiras. Onde essa CPI conseguiu mostrar que temos milhares
de carteiras? Aqui fala uma Deputada que, ao longo da sua caminhada, fez
trabalho investigativo. Quando pede ao juiz que determine urn mandado de
busca e apreensao, é porque sabe que ali existe algo.

Mas queriamos dizer que não estamos entendendo, que não sabemos se
esse relatório Inconsistente, vazio, que falha no seu objetivo, diz por
insinuacoes, por murmLnos - são paavras que constarn no relatório. Por
insinuaçoes, por murmtrios, não se pode estar levando uma instituição como
a PolIcia Civil e urn órgão como o DETRAN a execração pUblica.

o Secretãrio fez bern feito e tern de mostrar para a sociedade que
respeitarnos o trabalho da CPI, mas não concordamos corn Os caminhos que
vem tomando, para que seja trazido para Minas Gerais urn modelo sujo,
corrupto e irnundo como e o exemplo do Rio Grande do SuL

Queria dizer também da minha preocupaçao, enquanto cidadã, mas
sobretudo, enquanto Delegada-Geral de Policia, corn a verdadeira guerra que
se está estabelecendo nesta cidade, fruto do trabalho de desestabilizaçao
que se está impondo a nossa Secretaria da Segurança Püblica, fruto de
estarem, a cada momento, tentando tirar o sossego da policia.

Vimos, ha menos de 15 dias, urn detetive assassinado em Justinopolis.
Antes de ontem, outro detetive baleado, que está mal, no Hospital da
Previdéncia. Vimos urn policial militar sendo assassinado ha pouco tempo.
Hoje, depois de uma enorme rnatéria sobre urn bandido que foi morto,
pequenas notas sobre a morte de urn Cabo da Policia Militar. Está se
estabelecendo urna guerra nesta cidade. Que os Deputados desta Casa e,
sobretudo, a Cornissão de Direitos Hurnanos tenham a sensibilidade de ver
que, no momento, grassa a violéncia, fruto da falta de justiça social, do
desernprego, que é da politica neoliberal do Deputado João Leite. Que esta
Casa tenha o born senso de não estar buscando incitar essa violéncia. Todos
esses projetos estão desestabiljzando nossa instituição. Estão querendo tirar
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o DETRAN da nossa instituição. Estão querendo tirar a PerIcia da nossa
instituicão. Estão querendo que politicos entrern e saiam do estabelecimento
na hora que bern entenderem, sem autorização, e tantos outros que não
ternos tempo sequer de citar neste mornento.

Portanto, fica o nosso apoio a fala do Secretário da Seguranca Piblica, que
é urn hornern sério, honesto, que dirige corn firrneza a nossa instituicão e, so
este ano, já colocou para fora dela mais de 30 polictais que praticaram crimes
no exercicio da funçäo. Não acobertamos nenhum tipo de infracão, mas
estamos aqui para dizer que a seguranca püblica é o maior clamor da
sociedade.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a

Assembléla Legislativa está agitada, e o problema que agita e incomoda a
todos nOs é a violéncia. Não irnporta de onde esteja vindo essa violéncia, se
foi o policial ou o bandido. Seja Ia quem for e de onde estiver vindo essa
violência, deve ser reprirnida. Não podernos adrnitir que bandidos, assaltantes
e estupradores tirem o sossego da familia e da sociedade, mas não podemos
admitir, tarnbérn, que aqueles que são os responsáveis por inibir e coibir tais
abusos participern da violéncia; eles tern que ser bons policiais, devem
rnanter a ordern, e não tornar-se torturadores ou muito pior do que isso: que
constituam uma gangue, que entrem junto corn os bandidos reconhecidos e
declarados corno aqueles que, tarnbérn, estão perturbando o sossego no
Estado.

Não querernos, absolutamente, denegrir a instituicão, porque ela está acirna
das pessoas. Sabemos que, nas instituiçOes da Policia Militar e da Policia
Civil, existem pessoas sérias, que se dedicam, morrem e sofrem para acabar
corn tanto abuso e banditisrno no Estado. Mas não podemos concordar corn
aqueles que, por corporativisrno, tomam a defesa dos po!iciais que não
cuniprem a sua rnissão. Nada justifica a violOncia. Para se defender, não se
Justifica que o poticial se tome urn torturador. Peco aos Deputados que me
perrnitam terminar a rninha fala, porque já ha trés Deputados querendo
apartear. Caso contrário, fico sem term mar.

Não podemos adrnitir nern aceitar que em Minas Gerais aconteçam Os

rnesrnos problemas que ocorrem no Acre. A violéncia nesse Estado não
COmecou do dia para a noite. Ea se deu através de urn processo que cresceu
a cada dia. Em 1988, o rnundo já ficou estarrecido corn 0 assassinato de
Chico Mendes, que sO ocupou as paginas dos grandes jornais, tendo
repercussão no Pals, depois que repercutiu na Europa. A morte de Chico
Mendes foi apurada, e os culpados, presos. A punicão fol bern suave, e, em

Ift-
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Deputados, cópia do relatório que foi entregue a V. Exa. ontem, a tarde, e que
foi aprovado nesta segunda-feira, resultado de urn trabaiho sério,
desenvolvido na Assembléia desde o inicio do ano.

Exaustivamente, tivernos o cuidado de cumprir aquilo que é deterrninacao,
que é funcão do Poder Legislativo. For isso, não podemos aceitar, alias,
ternos de refutar qualquer argurnento a favor de inconsisténcia, de falta de
proposição desse relatório. Pelos debates que fizemos, pelos depoirnentos e
documentos que cothemos ao longo desses seis meses de trabaiho, pudernos
ver que, de fato, a vontade da populacão de Minas e que essa estrutura
viciada mude.

Sabemos que existe muito mais do que o que está no relatório. Ele é
apenas uma amostra do problema na estrutura funcional do DETRAN em
Minas Gerais. As mudancas que aconteceram em outros Estados
encontraram dificuldades, sim, porque o interesse corporativo prevalece, 0
interesse da Associaçào de Delegados prevalece, porque o interesse do
Sindicato dos Delegados prevalece. E entendemos muito bern as razães
pelas quais a defesa da corporaçâo se manifesta.

Mas nao queremos, de maneira alguma, ao propor a salda do DETRAN das
mãos da Poilcia Civil, tirar responsabilidade da Policia Civil dos crimes de
tránsito e de sua função como poUcia judiciária.

Náo queremos que fujam de suas responsabilidades. Queremos dar uma
estrutura eficiente, confiável, transparente, ja aprovada em outros lugares.
Fica aqui o desafio de convidar a Deputada Elaine Matozinhos para irmos
juntos a Porto Alegre para conhecer a estrutura que eta diz ser corrupta,
viciada, inoperante, para provar-Ihe o contrário. 0 que tern sido propalado
pela Associacao de Delegados näo é a verdade. Aqui estamos fazendo este
desafio porque não é essa a realidade, o que já pudemos provar.

A Deputada Maria José Haueisen - Agradecemos a colaboracao do
Deputado lvo José e queremos completar sua fala, dizendo o seguinte: nãO
precisarnos saber se là, em Porto Alegre, existe ou não corrupção. 0 que não
aceitamos é que a corrupção exista aqui. Temos a obrigaçao de defender
este Estado e queremos, sim, que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, as
coisas corram bem, mas nâo podemos falar de Ia quando a nossa casa está
tao anarquizada, corn tanta violência e abuso.

0 Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Gostaria de parabenizá-la pelo
equilibrio que a Deputada tern demonstrado, possibilitando-me estar
aprendendo corn suas palavras bem-pensadas e reveladoras da realidade.

Gostaria, também, de deixar uma pergunta no ar: será que vamos continuar
sendo atacados, enquanto instituiçao, enquanto Assembléia Legislativa? Será

que estamos correndo o risco de continuar a ser manchete, na imprensa? For
isso mesmo, apresento requerimento, encaminhado ao Presidente desta
Casa. (- Lê:)

"Venho solicitar, nos termos regimentals, seja convocado a comparecer
nesta Casa o Exmo. Sr. Deputado Federal Mauro Lopes, Secretário de
Estado da Segurança Püblica de Minas Gerais, para prestar esciarecimentos
sobre noticias veinculadas pela irnprensa, atribuindo a S. Exa. criticas a
membros do Poder Legistativo."

GostarIamos que aqul viesse o Sr. Secretário para falar, frente a frente, que
o Deputado João Leite é urn "deputadozinho", que nós sornos apenas
"deputadozinhos". Ora, se estamos no diminutivo, por que ele se esquece que
também é urn Deputado, ou pensa que ha diferenca entre o Deputado
Estadual e o Federal? Muito obrigado pelo aparte.

A Deputada Maria José Haueisen - Não concordo corn aqueles que acusam
esta Assembléia. Esta Casa está no seu direito, no seu dever, na sua
obrigaçao de apurar irregularidades. Portanto, não podem ficar atirando
pedras em Deputados que cumprern o seu dever. Quero louvar todo 0
trabaiho dessa Comissão, que apurou irregularidades nas carteiras de
motoristas. Os Deputados João Leite, Ivo José e outros, ha tempos, não tern
tranqUilidade em suas familias e em suas casas, devido as apuracoes a que
procederam. Quero fazer urn apelo ao Sr. Governador do Estado para que
tome providéncias para que outros "hildebrandos" não sejam fabricados em
nosso Estado. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pUblico

presente, imprensa, quero dizer-lhes da histOria que a Comissào de SaUde
vem construindo nesta Casa. Ao longo deste primeiro semestre, a Cornissào
se preocupou, em audiências pàblicas freqUentes, em conhecer a realidade
da saüde do Estado, a realidade dos órgàos ligados a Secretaria da Saàde e
a realidade em que vive a própria Secretaria.

Por ocasião da discussão da LDO, a Cornissão de SaUde foi a Unica que se
reuniu corn a Secretaria e propôs emendas, das quais nove foram aprovadas
por este Ptenário. E agora, quando anunciada a prograrnaçào do orçamento
do Estado, ha rnais de 40 dias, Os rnembros da Comissão tern se reunido corn
orgaos da Secretaria da SaUde para tentar, junto ao Secretário do
Planejamento o aumento dos recursos repassados para o prograrna
orcamentario do ano 2000. Temos insistido, em reuniöes corn o prOprio
GOVernador, para que possamos passar a ele o que pensamos, o que
vlvemos, 0 nosso dia-a-dia e a necessidade prernente de que este Governo
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invista priaritariamente na saüde.

Mas, senhores, infeUzmente, a proposta básica para a discussãa nesta
Assembléia nâo passa dos históricos 4% que os Governos passados tern
destinado a saUde. E corn frustraçao que a Comissão de Saüde se sente,
neste momenta, a menos de 48 horas de findar a prazo para que alguma
modificaçãa possa acontecer nesse arçamento e verifica que as recursos
colacados no orçamento não passam de 4%.

E nesse sentido que venho trazer uma declaração da Presidéncia da
Comissão de Saüde, que tern sido a pensarnento da grande maioria dos
membros da Comissão, intitulada "A saüde dos mineiros", a qua[ passo a ler.
(-Lé:) "Não ha a que comemorar na area da satide em Minas Gerais. Dados
do ano de 1997 mastram uma esperança de vida, ao nascer, de 65,8 anos
para a sexo masculino e de 72,9 para a feminino, enquanto, nos paises
desenvolvidos, já chega aos 80 anos. A mortalidade infantil ainda e de 26,5
Obitos por 1.000 nascidos vivos, contra menos de 10 naqueles paises. Nesse
mesmo ano, morreram 89 pessoas de tétano e a taxa de prevaléncia de
hanseniase era de 6,9 pessoas em cada 10 mil, acima da media nacianal,
que hoje é de 6,7 par 10 mil.

Certamente, a quadra descrito apanta para a necessidade de urn canjunto
de acöes na area da saUde, desenvolvido de forma articulada pelas trés
esferas de governo. corn participação ativa do Poder Legislativo. A Comissão
de Saüde não tern med ida esforços para meihorar a situaçáo do Estado. Após
amplo debate, corn dezenas de entidades ligadas ao setar, fai homologado no
dia 24/9/99 e publicado no diana oficial de 25/9/99 a Códiga de SaUde de
Minas Gerais (Lei no 13.31 7), dotando a Estado de urn instrumento moderno e
ágil para atuar na area da saide e colocando-o na condição de gestao plena
da saüde. Sem esse Código, nãa poderiamos entrar na gestaa plena da area
da saüde.

Entretanto, sabemos que nao basta ter urna Iegislação atual se nãa
tivermos recursos financeiros para implementar as acOes. Diante dessa
respansabilidade participarnos ativarnente das mobilizaçoes nacianais pela
apravação da Prapasta de Emenda a Canstituiçao n o 169 (e seu substitutivo
82 A), na quarta-ferra passada, quando estivemos presentes como Presidente
da Camrssäo de Saüde, a Deputado Carlos Pimenta coma membro efetivo da
Camissão e a Deputado Arlen Santiago coma mernbro suplente.

La estivernos, visando a uma luta para vincular recursos das trés esferas de
gaverno para a setor da saüde. Inicialmente, a previsão da receita federal,
cam a vinculaçao, era de R$21.000.000,000,00 da Uniao;
R$4.600.000.00000 para os Estados e R$2,800.000,000,00 para as

municipioS, incrementanda ana a ano, ate 2004. Cam a aumenta das
alIquotas dos impostas federais neste ano, essa previsãa de recursas da
Uniãa sabe para R$30.000.000.000,00 em 2000, cheganda a
R$37.000.000.000,00 em 2004, mantidas as mesmas prajecöes para Estadas
e municIpias.

Ao mesrno tempo, estamos desenvolvendo urn canjunto de atividades,
visando elevar a patamar dos recursas do Tesoura Estadual para a saüde. 0
objetivo da Camissão de Saüde foi debater corn a Executiva a prioridade que
teria a setor da saüde no orçamento de 2000. Dc posse das informacOes
necessárias, procuramos a Secretário do Planejamenta para, em canjunto
cam as órgãos da area de saüde, debater as necessidades do setor e definir
prioridades rnediante as recursos disponiveis.

Tadavia, diante das informacoes, ainda extra-aficiais, abtidas através de
várias fontes, a Comissão de Saade está apreensiva corn as natIcias que dão
conta de urn arçamenta para a próxima ano igual au menor que aquele
destinado a saUde no atual exercIcia, sabidamente insuficiente para fazer
frente aos graves problernas que atingern a setor no Estada e no Pals.

0 quadra apresenta-se ainda mais grave quanda percebemas a
necessidade de que novas prajetos sejam implantados no próxrmo ana,
demandando recursos de custeio e capital, entre as quais destacamas as
seguintes:

1 - abertura plena do Pronto-Socarro de Venda Nova: 2 - aquisigâa de
medicamentos de alto custo e contrapartida para compra de medicamentas
basicas, assumida cam a Governo Federal e as municipias; 3 - pagamenta de
canvénias para incentiva aD atendimenta de urgéncia e emergéncia na região
metrapolitana: 4 - abertura de novas leitas de UTI neonatal; 5 - abertura de
novas unidades do HEMOMINAS no interior do Estado; 6 - incrementa da
produçaa de medicamentos e imunoderivados peta FUNED - gastarlamas de
dizer aas senhores que, em cantata cam varios pesquisadores da UNIMED,
foi-nos revelada a candiçáo do potencial da FUNED de praduzir
medicamentas de alta complexidade, para exportaçàa para as autras Estadas
• ate para outras paises latino-americanas e da America Central; 7 - reforma
• revitalizaçãa de unidades haspitalares da FHEMIG; 8 - rmplantacãa do
Código de Satde de Minas Gerais - nâo adianta termas aprovado urn códiga
de saade abrangente e moderna, se ficar na gaveta; entãa, para implantar
esse COdiga de Satide, é precisa recursos, para que se faca a
Subimplementaçao e a subdivulgacãa; 9 - aporo a gestãa municipal, corn
aparte financeiro para areas criticas, coma a caréncia nutricronal e a atencao
básica a saüde; 10 - programa de atençáo aos dependentes qulmicos.
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0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria de cumprimentar V. Exa,

pelo pronunciamento e pela posicão corajosa, ao defender a posição da
Comissâo e ao se manifestar contrário a pretensão do Governo de manter o
volume de recursos a serern aplicados no orçamento do Estado. Na verdade,
Deputado Edson Rezende, essa história, já conheço ha cinco anos. Ha cinco
anos, estamos nesta Casa, ano após ano, discutindo a aplicaçao de recursos,
utando, brigando, sugerindo, reunindo e movimentando a população e as

autoridades que têm poder de decisão. Todos Os anos, ha sempre a mesma
história e sempre as mesmas promessas: "0 Governo passado não aplicou,
mas nós vamos aplicar"; "No ano passado, não pudemos, devido ao aperto de
caixa, mas, este ano, nós nos esforçaremos".

As coisas estão acontecendo da forma que vemos ai. A saüde püblica do
nosso Estado está de mal a pior. SO não está pior porque, 0 frente da
Secretaria, estO urn hornem corn experiência parlarnentar. Estamos dando a
ele urn voto de confiança. Se nOo fosse pelo esforço pessoal do SecretOrio
Armando Costa, a saUde estaria pior.

A votação da Proposta de Emenda a Constituiçao n° 169 começou a ser
cflscutida e votada ontern, no Congresso Nacional. Ela devena ter sido votada
semana passada, rnas preferiram dar prioridade 0 cassaçao de urn Deputado
safado e ladrOo a discutir, cara a cara e corn responsabilidade, a saUde do
nosso Estado. Deixararn a votaçao para esta sernana, e perdemos contato
corn os Deputados. Penso dessa forma.

V. Exa. estO coberto de razão. Assinamos ernbaixo do seu posicionamento
e da sua nota, que é a da Comissão. Sabemos do seu trabaiho, eu, o
Deputado Adelmo, que estO presente, o Deputado César de Mesquita, 0
Deputado Cristiano Canédo. Ternos nos esforçado. A ComissOo tern dado
resposta positiva a todas as ernpreitadas corn que toparnos. Acredito sornente
dessa forma. Afora isso, a partir de agora, serei urn céptico e you a filosofia
de São Tome: sO vendo para acreditar.

Esperamos, Deputado, que essa proposta de ernenda possa prevalecer. 0
Presidente da Repüblica ja deu o sinai verde. Basta que os Deputados
Federais tenham a responsabUidade de discuti-la e o dever e a obrigação de
votO-la. porque, senão, continuarernos da mesrna forma que vimos ano após
ano, corn o mesmo discurso e de pires na mao.

0 Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, you encerrar.
Entendo que o Estado de Minas Gerais pode dar novo rumo 0 saUde e

entrar no prOximo ano garanlindo o pleno funcionamento do Pronto-Socorro
de Venda Nova, rnelhorando a oferta de medicamentos, 0 atendimento de
urgência e emergéncra, ofertando novos leitos de UTI neonatal, garantindo
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que as regiôes do Estado forneçam sangue corn controle pCiblico, oferecendo
financiamento adicional aos rnunicipios para combater a fome e proporcionar
urn minirno de dignidade no atendirnento 0 saUde, especiairnente a seus
profissionaiS, e, finalrnente, garantindo a implantacão do novo Codigo de
SaUde do Estado.

Temos certeza de que a sensibilidade social do Governador Itamar Franco
e de sua equipe saberO responder a estas questoes, evitando que o quadro
caótico criado, especiairnente pelo Governo Federal, na area da saüde, atinja
ainda mais a população do Estado de Minas Gerais, garantindo urn
orçamento digno para o setor.

NOs, membros da Cornissão de SaCide - you citá-los: Deputados Adelmo
Carneiro Leão, César de Mesquita, Carlos Pimenta, Cristiano Canédo -,
temos sido batalhadores, colocando as questöes partidOrias num patamar
menor. A ideologia da saüde significa tentar resolver os problernas par que
passa a popuiacão. Nesse sentido, nOo vamos desistir de lutar.

Conciamo os Deputados, especialmente os medicos, que vivern esse
drama todos os dias, que nos ajudem no rnomento das ernendas ao
orçamento e nos aliemos pela sat:ide dos mineiros, que tanto necessitam da
nossa ajuda. Muito obrigado.

* - Sem revisOo do orador.
2 a Parte (Ordern do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscnçães

0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncra
passa a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordern do Dia,
compreendendo as cornunicaçöes da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da prOxima reunião.

Designacão de Comissöes
0 Sr. Presidente - A Presidéncia val designar Cornissão Especial para

Ernjtjr Parecer sobre a Indicacão do Diretor-Geral da CornissOo de
Desenyolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE. Pelo PSDB: efetivo
- Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PMDB:
efetivo - Deputado César de Mesquita; supiente - Deputado Dimas Rodrigues;
pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Doutor
Viana; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado
Sebastião Costa; pelo PL: efeti yo - Deputado Agostinho Silveira; suplente -
Deputado Pastor George. Designo. A Area de Aporo as Comissöes.

A Presidéncia vai designar ComissOo Especial para Ernitir Parecer sobre a
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28Proposta de Emenda a Constituiçao n° 24/99, do Deputado Paulo Piau e
outros, que acrescenta dispositivo ao art. 161 e ao art. 199 da Constitujçao do
Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputada
Elbe Brandão; pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha,' -
Deputado Antonio JUlio; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silvejra
JUnior; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PFL: efetivo - Deputado
Paulo Piau; suplente - Deputado Sebastião Costa; pebo PL: efetivo - Deputado
José Milton; suplente - Deputado Eduardo Brandào. Designo. A Area de Apoio
Os CornissOes.

A Presidéncia, no uso da atribuição que Ihe confere o nciso )O( do art. 82
do Regirnento Interno, vai designar CornissOo de RepresentaçOo para se
dirigir ao SecretOrio da Segurança PUblica e solicitar imediatas providéncias
em relaçao Os ameaças sofridas pelo Deputado JoOo Leite: Deputados Hely
TarquInio, Elaine Matozinhos, Ivo José e AntOnio Julio. Designo.

A Presidéncia. no uso da atribuiçOo que he confere o inciso XX do art. 82
do Regimento Interno, vai designar ComissOo de Representacao para se
dirigir ao Comando da Policia Militar corn a finalidade de solicitar
esciarecimentos e providências em rebaçao a graves incidentes ocorridos hoje
pela manhO, em frente 0 fObrica da FIAT, no Municipbo de Betim, envolvendo
metakrgicos dessa cidade, representantes de entidades sindicajs e soldados
da Policia Militar: Deputados Sargento Rodrigues, Maria Tereza Lara, Maria
Olivia e Edson Rezende. Designo.

A Presidéncia solicita aos membros das Comissöes de Representacao que,
se possiveb, tragam o seu parecer ate, no mOximo, a reuniOo da prOxima
terça-feira.

A Presidéncia solicita aos membros das duas comissöes que, se possIvel,
tragam o parecer da comissão, no mOximo, ate a nossa prOxima reunião de
terça-feira.

QuestOo de Ordem
0 Deputado Durval Angelo - Tenho duas questOes. Primeiramente, quero

registrar a postura acertada da Presidéncia ao exigir que essas questOes
sejam apuradas corn rapidez.

A segunda questOo se refere ao momento em que essas ComissOes irOo se
dirigir Os respectivas autoridades. Pela gravidade que o assunto comporta,
creio que as ComissOes deveriam agir agora, a nOo ser que jO estejam 10.
Gostaria de informar que milhares de metabUrgicos estOo marchando a pe de
Betim para esta Casa e, dentro de alguns minutos, estarOo aqui. Seria
importante que a Comissão de representaçao fosse, neste momento, ate a
Praça da Liberdade e entrasse em contato corn o Comando da PMMG, para
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trazer informacOes para esses metalurgicos indignados, que estOo se
dirigifldO para esta Assernbléia. São essas as minhas questOes, se reabmente
for orientacOO da Presidëncia que se tome providéncia para o deslocamento
da ComiSSOO neste momento.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que definiu urna data
maxima, e não, uma minima. Considerando a gravidade do assunto e a forrna
corn que ele foi conduzido pebos nteressados, sendo que parte deles fob
incluida na Comissão, a Fresidência consideraria ideal que Os Deputados se
reunissem ainda hoje e marcassem uma audiOncia corn o SecretOrio da
Seguranca PUblica e o Comandante-Geral da Foilcia Militar.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Fresidente, gostariamos de manifestar

o nosso agradecirnento por estar integrando a ComissOo Especial. Tendo em
vista o que foi colocado pebo combativo Deputado Ivo José, gostaria, no que
se refere a questOo do Rio Grande do Sul, de dizer que temos, em nosso
gabinete, docurnentos que comprovam toda a corrupcOo existente no
DETRAN do Rio Grande do Sul.

Queria dizer rnais: encaminhamos, ontern, por meio de "fax",
correspondéncia dirigida ao Presidente do DENATRAN, solicitando
inforrnaçOes sobre dois oficios encarninhados peba Policia Civil do Rio Grande
do Sub, contendo sérios questionamentos a respeito da forma como aquela
autarquia desenvolve o seu trababho. Acredito que poderO acontecer ate a
interdição da autarquia. Portanto, nao estamos fabando apenas por ouvir
dizer, ternos docurnentos, publicacOes de jornais, fitas de video gravadas
durante o seminOrio realizado pela AssociacOo dos Debegados de Policia,
para o qual forarn convidados os integrantes da CPI, que nOo corn pareceram.
Temos uma vasta documentação, provas sólidas, que nos levam a fazer isso.

NOo estamos aqui por indicios, por burburinhos ou por ouvir dizer, mas
trazendo a nossa posição, a posiçOo da Associação, dos Debegados de
Policia, da Fobicia Civil e da Secretaria da Seguranca PUblica. Portanto,
estamos estribados ern documentos, em provas, em fatos e oficios flOSSO5

remetidos ao Diretor do DENATRAN, solicitando informacOes sobre 0 que tern
acontecido no DETRAN do Rio Grande do Sub. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado lvo José - Sr. Presidente, agradeço a compreensão de V. Exa.

e a indicação do nosso nome para integral a comissOo de representacOo que
acornpanharO a questOo das ameaças ao Deputado JoOo Leite. Gostariarnos
de incluir nas preocupacOes relativas as ameaças ao Deputado J000 Leite
todas as pessoas que estOo recebendo ameacas de mode desde o inIcio dos
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trabaihos da CPI.

Duas pessoas já perderam a vida. Existem ainda nomes de seis pessoas,
citadas no inicio da CPI, que estâo sendo ameaçadas. 0 Sr. Oracy
Rodrigues, cuja casa está sendo guardada pela PolIcia Militar, disse que em
várias oportunidades correu o risco de perder a vida, pelo fato de haver
denunciado as fraudes relativas as carteiras de habilitaçao ocorridas dentro
do DETR.AN. Existem, ainda, a Detetive Elaine, de Juiz de Fora, que está sob
ameaça de morte; o Vereador José Maria Soares, do Municipio de
Divinolânda de Minas, que está sendo ameaçado de morte; o comerciante
Idivaldo Cruz e o agricultor Ivan Aparecido, da cidade de Pouso Alegre, que
também estão sendo ameaçados.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, podemos perceber que tratar do
problema das carteiras de habilitação é tremendamente arriscado.
Gostariarnos de reforçar todas as colocaçoes anteriores, que fizeram menção
a tentativa de descaracterizaçao do trabaiho da CPI e de desmoralizaçáo do
Poder Legislativo mineiro. Não se trata apenas do Deputado Joäo Leite nem
do relator, Deputado Ivo José, mas de todos os flOSSO5 colegas, que fazem
parte de uma comissäo suprapartidária, além de todos aqueles que
colaboraram para que chegássemos a conclusão do nosso relatório.

Assim, Sr. Presidente, fica aqui esse registro. Vamos levar tais fatos ao
conhecimento do Sr. Secretérlo, do Sr. Governador, da DENATRAN, da
Secretaria Nacional de Direitos Humanos, enfim, ao local necessário, para
que possamos moralizar e meihorar a eficiência do serviço pUblico, de
manerra especifica a emissão das carteiras de habilitaçao pelo DETR.AN.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, companheiros de

Plenárro, püblico presente, ouvi atentamente as palavras da Deputada Maria
José Hauersen e de todos que aqui se manifestaram. E de notar o equilibrio
corn que essa Deputada deu a sua opiniao. Gostei da forma como abordou a
questão, porque evidenciou a violéncia que está acontecendo dos dois lados:
a violéncia policial que está sendo registrada, mas também a violéncia que a
policia está sofrendo. Se a policia está sofrendo essa violéncia, imagine-se
como a sociedade está desprotegida.

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, como já deixei registrado, que, em
nenhum momento, you me acovardar. Todas as vezes que isso acontecer em
Minas Gerais, estarei, desta tribuna, registrando os fatos. Gostaria de deixar
claro que a Detetive Nilton Fires de AraUjo, de 35 anos, durante uma
operaçao policial, tentou prender urn marginal que estava roubando carros na
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região de Contagem, e foi baleado covardemente. Sofreu uma violéncia. Na
data de ontem, tivemos a falecimento do Cabo Jean Pierre Nunes, de apenas
25 anos de idade, que estava indo ao ponto de ônibus pegar o seu coletrvo
para ir trabalhar, fardado, e o marginal teve a coragem de jr por trás dele,
arrancar a sua arma e desferir-Ihe urn tiro na cabeca. Entâo, estou
registrando mais esses casos e pedindo aos companheiros da Comrssáo de
Direitos Humanos que entendam que 0 policial também é cidadão, é urn ser
humano que defende a nossa sociedade e, cada vez mais, está sofrendo
violéncia. F a instituicao sofre corn as crIticas. Estamos vendo a mode do
policial ser banalizada. 0 nosso pal icial está morrendo dia a dia, e ninguém se
preocupa corn isso, ao passo que, quando ocorre uma violência policial,
temos aqui 10, 15 Deputados preocupados. Infelizrnente, venho me
manifestando constantemente, mas são poucos as companheiros que tern a
coragern de me apartear. 0 policial é cidadão, é de came e osso, tern esposa,
tern filhos, e também precisa viver dignamente. Mas está sofrendo toda a
violOncia de marginais.

Infelizmente, tarnbém, Deputada Maria José Haueisen. quero dizer que
concordo corn as palavras do seu poema: primeiro ele entra, invade a sua
casa e pisa a sua grama; depois, vem e mata a seu cachorro; depais, entra,
assalta, rouba, furta, estupra a sua filha, a sua esposa, faz a que bern
entende. Depois, val para o presidio e vai fazer rebelião, vai botar fogo em
colchäo. Isso tern de ser dito aqui tambérn, porque preso que está lesando a
sociedade tern de ficar preso e sofrer Os rigores da lei, sem ser defendido
quando fizer rebeliOes.

Queremos deixar bern clara tarn bern que, coma Deputado, não deixarei que
a polIcia sofra ataques sem que seja feita a sua defesa e sem que seja
encontrado um ponta de consenso, de equilibria, coma foi murto bern dito pela
Deputada Maria José Haueisen, a quem volta a parabenizar. A palicia mineira
é uma boa policia, e não é toda a instituição que pode sofrer todo tipo de
critica. Os maus policiais tém de ser extirpadas da policia, mas Os bons tern
de ser lembrados. F não so par mim e pela Deputada Elaine Matazinhos, mas
par tados as Deputadas desta Casa. Muita obrigado. Sr. Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, tenda em vista que a Cam issãa Especial da Mercedes-Benz,

Canstituida a requerimenta do Deputado Alberta Bejani, apravada em
Plenário, não apresentau seu relatOrio final no praza previsto no § 4° do art.
111 do Regimento Interno, determina a arquivamenta do pracessa.

Mesa da Assembléia, 29 de setembra de 1999.
Anderson Adauta, Presidente.
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Leitura de Comunicaçoes

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacoes
apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Direitos Humanos -
aprovação, na 22 a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n o 488/99, do
Deputado César de Mesquita, e dos Requerirnentos n o

s 661, 662 e 668/99, da
Comissâo de Direitos Humanos; 676/99, da Bancada do PT; 678 e 679/99, do
Deputado João Leite; de Educaçäo - aprovaçäo, na 15 a Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei n o

s 472 e 476/99, do Deputado Bené Guedes, e 481/99,
do Deputado Bilac Pinto; e dos Requerimentos no

s 600 a 602/99, da
Comissão de Educaçao; 665/99, do Deputado Irani Barbosa; 664 e 671 a
673/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Meio Ambiente - aprovação, na
20 Reuniâo Ordinária, dos Requerimentos n o

s 597 e 631/99, da Corn issào de
Defesa do Consumidor, e 634/99, do Deputado Arlen Santiago: de Transporte
- aprovação, na 21' Reuniào Ordinária, dos Requerimentos n o

s 633 e 636/99,
do Deputado Arlen Santiago; 663/99, da Comissào de Defesa do Consumidor;
674/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho; 680 e 681/99, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; 684 e 685/99, da Deputada Elaine Matozinhos: 686/99, do
Deputado Marco Regis, e 688/99, do Deputado Carlos Pimenta; e de
Assuntos Municipais - aprovação, na 19a Reuniào Ordinária, dos
Requerirnentos n os 635, 682, 683, 696 e 697/99, da Deputada Maria Olivia;
691/99, do Deputado Chico Rafael: 706/99. da Comissào de Assuntos
Municipais, e 715/99, do Deputado Ailton Vilela (Ciente. Publique-se.); pelos
Deputados Elbe Brandão - inforrnando sua auséncia do Pals no perlodo de
25/8/99 a 28/9/99: João Paulo - informando sua auséncia do Pals no periodo
de 26/9/99 a 29/9/99; e Márcio Cunha - informando sua auséncia do Pals no
periodo de 7/10/99 a 16/10/99. (Ciente. Publique-se. Cápia a Area de Apolo
as Comissoes.); e pela CPI da Carteira de Habilitação - informando a
conclusâo de seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o
seguinte relatório final:

RELATORIO FINAL DA CPI DA CARTEIRA DE HABILITAçAO
1 - Introduçao
1 .1 - Antecedentes
O COdigo de Trânsito Brasileiro recém-editacjo dá novo enfoque as relaçöes

entre os condutores de veiculos automotores e o Estado, este na condiçao de
órgão executor e fiscalizador das politicas de trânsito e transporte.

O grande volume de acidentes, principalmente nas rodovias e centros
urbanos, levou toda a sociedade a uma reflexâo corn o objetivo de minorar
esses graves problemas de trânsito, que tantos prejuizos tern trazido para o
Pals.

.D.)
Embora não existam estatisticas sobre acidentes de trânsito decorrenteS da

conducãO de veIculos por condutores declarados habilitados em
circunstãncias inadequadas, certamente tais acidentes vém ocorrendo,
causando prejuIzos consideráveis a Naçao, seja corn a perda de vidas
humanas, seja corn gastos corn assisténcia rnédica e hospitalar ou mesmo
corn a reabilitacão de acidentados que se viram envolvidos em situaçöes
provocadas por condutores que não possuem condicöes técnicas e muito
menos psiquicas para dirigir, corn seguranca, veiculos automotores.

A legislacão tornou-se adequada a realidade nacional, prevendo puniçöes
exemplares para os transgressoreS das normas de trãnsito, e por certo
contribuirá para mudar esse quadro desolador de crimes e acidentes.

O poder püblico, entretanto, nâo vern acompanhando as alteraçOes
impostas corn a presteza exigida, notadarnente quanto ao aspecto de se
habilitarem motoristas efetivamente treinados e educados, que não coloquem
em risco a vida da populacão quando se encontrarem na direção de veiculos
automotores.

A tituto de exernplo, no interior de Minas Gerais existern apenas dois
organismos rnunicipais de trânsito efetivamente implantados, embora haja
previsão legal de que Os municipios atuern como órgãos executores, nas
respectivas circunscrlcôeS.

As denCincias relativas a facilitação para emissâo de Carteiras Nacionais de
Habilitacão - CNHs - ou rnesmo a compra de carteiras impbern a adocao de
medidas urgentes e necessárias para que o Estado de Minas Gerais, em
sintonia corn os interesses da sociedade, possa contribuir para retirar o Pals
do ml de campeöes mundlais em acidentes e modes no trânsito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não pode ficar a
margem desse processo, e a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar
fraudes na ernissâo das chamadas CNHs, após trabaiho investigativo e
estudos sobre a matéria, apresenta sugestôes e propostas efetivas de
alteraçao do sisterna, em beneficio de todos. Nào pode, porém, omitir-se, ao
final dos trabaihos, quanto a existência de crimes praticados por servidores
pUblicos que nâo dignificarn o cargo que ocupam, os quais, associados a
pessoas comuns, facilitam o processo de ernissâo de carteiras, habilitando,
sob o aspecto juridico, pessoas incapazes de dirigir corn a seguranca
necessária para a diminuicãO do niimero de acidentes que tantos prejuizos
trazem para o Pals, corn perda de vidas, enormes danos materiais, gastos
consideráveis corn assisténcia médico-hosPitalar e recuperacãO de feridos.

1.2 - Objetivos
0 Deputado Durval Angelo, utilizando-se de prerrogativas constitucionaiS e
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legais, apresentou a esta Casa Legislativa requerimento assinado por mais de
urn terço dos seus membros, visando a constituiçao de comissâo parlamentar
de inquérito para, no prazo de 120 dias, apurar possiveis irregularidades na
emissão de CNHs pelo DETRAN-MG, bern como o envolviniento de policiajs
civis nas denUncias.

Na fundamentaçao do requerimento, o parlarnentar fez alusao a publicaçao,
na imprensa escrita do Estado de Minas Gerais, de denüncias que
evidenciam a existéncia de urn esquema que tern como participes policiais
civis, donos de auto-escojas e uma rede de ahciadores de candidatos a
habilitaçao mediante procedimerito faciUtado. Encareceu, outrossim, a
necessidade de urna investigaçao mais aprofundada sobre o problema, para
que seja esciarecida a sua repercussâo na mãquina püblica e sejam punidos
os possiveis culpados.

Deferido o requerimento, em conformidade corn o disposto no art. 232,
XXV, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa, constituiu-se a
Comissao Parlamentar de lnquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar as
Possiveis lrregularidades na Emissão de CNHs pelo DETRAN de Minas
Gerais, bern como o Envolvirne pto de Poiiciais Civis nas DenUncias,
Comissão essa que passou a ser denominada CPI da Carteira de Habilitaçao.

1.3- Membros
Em obediência ao Regimento interno, foram designados para compor a

Comissâo as seguintes Deputados, de acordo corn a proporcionafidade da
representacao partidária existente nesta Casa Legislativa:

Pelo PSDB: efetivo - Deputado Joäo Leite; suplente - Deputada Maria
Olivia: pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado
Antonio Roberto; pelo PDT: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente -
Deputado Bené Guedes; pelo PFL: efetivo - Deputado Alberto Bejani;
suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PT: efetivo - Deputado Ivo José;
suplente - Deputada Maria José Haueisen; pelo PTB: efetivo - Deputado
Cristiano Canédo; suplente - Deputado Arlen Santiago; pelo PSN: efetivo -
Deputado Miguel Martini; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho (PPB).

1.4 - Direção dos trabalhos
Em reunião da Comissäo, realizada em 10/3/99 e especialrnente convocada

para esse fim, foi eleito Presidente o Deputado JoOo Leite, e Vice-Presidente,
O Deputado Alberto Bejani, e foi designado como relator o Deputado Ivo José.

Na mesma oportunidade foi estabelecido o dia da semana para as reuniOes
da CPI - quinta-feira - e foi convocada reunião extraordinária para 11/3/99, as
14h30min, para aprecração de requerimentos e discussâo sobre a cronograma
de trabalho. Nessa Ultima reuniao, foi decidida a convocaçao do Sr. Oracy
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Rodrigues, autor das denncias, para prestar depoimento.
1.5 - Visitas realizadas
DETRAN-MG - Visita ao Diretor desse Orgão, pedindo apoio para as

trabaihos de apuracOo das fraudes que resultaram na instalacão da CPI.
Procuradoria-Geral de Justica do Estado de Minas Gerais - Visita ao

Procurador-Chefe, Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, solicitando a designacão
de urn Promotor de Justica para acorn panhar as trabalhos da CPI.

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - Visita ao Presidente, Sr.
Sylo Costa, solicitando auditoria no DETRAN-MG para verificar a evasâo de
divisas ante a falta de recoihimento das taxas para exames de legislacäo e
tránsito e de rnultas aplicadas aos infratores.

Corregedoria-Geral de Policia do Estado de Minas Gerais - Visita para
solicitar informaçOes acerca dos processos em andamento naquela
Corregedoria que versam sobre facilitaçOo na ernissão de CNHs.

Serviço Municipal de Trânsito da Cidade de Santa Luzia - Visita de
reconhecimento das atividades desenvolvidas pelo órgão de trânsito
municipal, corn suas repercussOes para a comunidade de Santa Luzia.

iia Delegacia Seccional da Policia Civil, no Municipio de Santa Luzia -
Visita para co phecimento das atividades daquela Delegacia ligadas ao serviço
de trânsito e a emissão de carteiras de habilitaçâo.

DETRAN de Porto Alegre-RS - Visita de reconhecirnento dos programas e
atividades desenvolvidas pelo Serviço de TrOnsito daquele Estado, após a
iflstituiçäo da autarquia DETRAN-RS.

1.6 - ReuniOes realizadas e depoimentos colhidos
10/3/99 - Eleicao do Presidente, do Vice-Presidente e do relator.
11/3/99 - DiscussOo e votacäo de proposicOes da Comissão.
18/3/99 - Depoimento do Sr. Oracy Rodrigues. Discussão e votação de

proposiçoes da ComissOo.
24/3/99 - Discussão e votacOo de proposiçOes da Comissão.
25/3/99 - Depoirnentos dos Srs. Jairo Léllis Filho, ex-Diretor-Geral do

DETRAN-MG José AntOnio de Morais, Corregedor-Geral da Policia Civil, e
BrOulio Stivanin Junior, Delegado da Divisão de Habilitacäo do DETRAN-MG.
DiscussOo e votaçOo de proposicOes da Comissào.

6/4/99 - Discussâo e votação de proposicöes da Comissão.
8/4/99 - Depoimentos dos Srs. Raimundo lnácio de Oliveira, ex-Diretor-

Geral do DETRAN-MG; Elaine LOcia Nogueira Cruz, Chefe da Divisao de
Habilitaçao do DETRAN-MO; Eudézio Bosco da Silva; Laura Cerqueira e
Rodrigo de Oliveira. Discussão e votação de proposiçOes da ComissOo.

15/4/99 - Depoimentos dos Srs. Elias VitOria e Paulo Marcondes,
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proprietários da Auto-Escola Santa Luzia; Joáo Wilson de Souza; Reilton
Barbosa dos Santos; Edson Bicaiho dos Santos e Carlos Antonio Virgilio (nâo
compareceu). Discussão e votaçäo de proposiçOes da Comissäo.

22/4/99 - Depoimento do Sr. Carlos Eduardo Campos Vieira - Diretor
Técnico do DETRAN-RS. Discussào e votação de proposiçOes da Comissâo.

6/5/99 - Depoimentos dos Srs. Robson Maria dos Santos e SebastiOo
Gualter Martins, examinadores; José Martins dos Santos, secretário da banca
examinadora de Santa Luzia, e ClOudia Liliane da Silva Ribeiro, policial civil
em Juiz de Fora. Discussão e votaçao de proposiçOes da ComissOo.

13/5/99 - Depoimentos dos Srs. Milton Clementino Costa, José Maria dos
Santos, Adeir Almeida Figueiredo, Ivair Almeida Figueiredo (nOo
compareceu), Ismair Almeida Figueiredo, Cabo Celso Caldeira Brant (näo
compareceu), Cabo Antonio Cândido Filho (nOo compareceu), todos de
Divinolândia de Minas; Ademar Gonçalves, Ajalmar Felipe de AraOjo, JoOo
Geraldo da Silva, Marcelo Marçal Dias e José Maria Soares. Discussão e
votação de proposiçOes da Comisso.

19/5/99 - 9 horas - Reunião realizada na COmara Municipal de Juiz de Fora.
Depoimentos do Delegado Elder Gonçalo Monteiro D'Angelo e dos Srs.
Catarina de Sena Barros da Silva, Francisco de Assis e Geraldo Campos
Filho. Discussão e votaço de proposiçOes da Comissão.

19/5/99 - 14 horas - Reunião realizada na Crnara Municipal de Juiz de
Fora. Depoimentos dos Srs. João Sampaio Martins e André Luiz de Carvalho,
examinadores; Elizabeth Aparecida Guimarães Reis, secretária da banca
examinadora, e Ediberto Tadeu Rodrigues, Delegado de Policia. Discussão e
votaçOo de proposiçOes da Corn issäo.

20/5/99 - Depoimentos dos Srs. Oracy Rodrigues, Elias Victoria Pereira,
Paulo Marcondes, José Martins dos Santos e Robson Maria dos Santos.
Drscussão e votaçOo de proposiçOes da ComissOo.

27/5/99 - Depoimentos dos Srs. Eurico Franca Delgado, Presidente do
Sindicato dos Instrutores e Funcionárjos de Auto-Escolas de Minas Gerais, e
Doraci Moreira de Avelar, Presidente do Sindicato dos Proprietários de Auto-
Escolas de Minas Gerais. DiscussOo e votação de proposiçOes da Comissão.

1°/6199 - Depormentos dos Srs. Hilário Alves Teixeira e Jair Hélio da Silva,
Delegados. DiscussOo e votação de proposiçoes da Comissão.

10/6/99 - Depoimentos dos Srs. Mario Tasso Lima, José Pires de Toledo,
Paulo Scares, Abraão Elias e Luis Wilson Tavares Almada e Delegado Elber
Machado Cordeiro, todos de Juiz de Fora. Discussão e votaçao de
proposiçoes da Comissão.

17/6/99 - Depoimento do Sr. Joel Gomes de Oliveira, Delegado da
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Corregedoria-Gera l de Policia. Discussão e votaçao de proposicöes da
ComissOo.

23/6/99 - Depoimentos dos Srs. Mauro Lopes, Secretárro da Seguranca
Pi:iblica, e Ronaldo Jacques Camargos Cunha, Diretor-Geral do DETRAN-
MG. Discussão e votaçOo de proposiçOes da Corn issão.

1218/99 - Depoirnentos dos Srs. Mario Werneck, Presidente da OAB -
Seccional de Santa Luzia (não cornpareceu); Josias Torres de Resende,
policial civil; Humberto Moura de Souza, proprietário da Auto-Escola Alpha, de
Santa Luzia (não compareceu); e Iron da Silva Miler, ex-policial civil.
Discussão e votacão de proposicoes da Corn rssão.

19/8/99 - Depoimento do Sr. Milton Clementino Costa, Presrdente da
Câmara Municipal de Divinolândia de Minas (não compareceu). DiscussOo e
votacäo de proposiçOes da Cornissão.

25/8/99 - Depoimentos dos Srs. Milton Clementino Costa, AntOnio Camilo,
Idivaldo Cruz, proprietário da Auto-Escola Educar; LCicio de Oliveira e João
Batista de Melo, examinadores; Ivan Aparecido de Lima e Gilberto Pereira da
Silva, proprietário da Auto-Escola Betar, todos de Pouso Alegre.

14/9/99 - Discussão e votaçao de proposicOes da Corn issão.
23/9/99 - Depoimentos dos Srs. Gonçalo Francisco Faria, Lucrmara lnajá da

Silva (dispensada), Alcino Silvério dos Santos, Antonio Reginaldo Barroso,
Terezinha Goes, Wilson Mauro de Paiva SirnOes, Coordenador da CIRETRAN
de Pouso Alegre; Auro Enoque Ferreira, Izabel Jesus de Souza e Mariana de
Lourdes Silva (não corn pareceu).

2 - A delirnitaçäo do problerna: o esquema da facilitacao na emissão das
carteiras de habilitaçâo

2.1 - 0 quadro existente
InOmeras foram as denOncias feitas a esta Comissào, muitas delas

anOnimas, acerca da possIvel facilitaçao de exames corn o objetivo de
obtencao da carteira de habilitacão.

Também a emissâo de carteiras falsas, normalmente vendidas em outras
Unidades federadas, tern causado especulacOes de toda ordem, notadamente
na imprensa, no interior de Minas Gerais e, de maneira particular, em cidades
li mitrofes corn os Estados vizinhos.

Ao que parece. pouco se tern feito para efetivarnente apurar a extensOo do
problema, ressaltando-se a existência de alguns inquéritos da Corregedoria-
Geral de Policia, de noticias de apreensOo de carteiras falsas e de denOncias
relativas a suspeitas envolvendo autoridades policiars e civis, que se
articulariam para obter vantagens ilIcitas.

Na gestao do Delegado Jairo Le!Iis no DETRAN-MG, inOmeros foram os
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servidores afastadas de suas funcoes par suspeita de terem facilitado a
obtencao de carteiras de habilitaçäa e baixada a valor de multas, entre outros
delitas de enarme repercussãa, a que deteriara, ainda mais, a imagem do
órgào de trânsita do Estada.

Essa autaridade, numa medida de bam-sensa, chegau ate mesma a
canstituir uma Equipe Organizada de Orientaçâo Para fazer diligencias nas
sedes das delegacias regianais, a fim de adequar a atividade desenvalvida
par aquele serviça a nova realidade instituida pela edicaa do Codiga de
Transita Brasileira.

Esse, alias, deveria ser urn trabaiha permanente, Para que as
Circunscriçoes Regianais de Trânsita - CIRETRANs -, as clinicas
credenciadas Para exames medicos e psicatécnicas, as Centras de Farmacãa
de Candutares - CFCs - e mesma as bancas examinadaras nãa agissem de
forma autônama e independente, sem nenhuma fiscalizaçäo, coma acarre
atualmente, a que constitui urn campa fértil Para a prática de delitas de tada
ardem.

E barn lembrar que várias praprietárias de auto-escalas chegaram a afirmar,
em depaimenta a esta CPI, que, embara estivessem estabelecidas ha muitas
anas, nunca foram abjeta de fiscalizaçãa algurna par parte das autaridades de
trãnsita.

Ha muita ja se vislumbrava a acarrência de delitas dessa natureza no
territória mineira. 0 Delegado de Palicia Jaão Batista da Cruz, canfarme
cansta em dacumenta anexada aas autos da CPI, abservau 'urn crescente
nümera de pautas/gabarita falsificadas", retatanda estar na cidade de Santa
Luzia "a cancer dos pracedimentas irregulares quanta a marcaçäa de
exames, Iegistaçäa, assinaturas falsas".

Pravidéncias, pats, haveriam de ser tamadas, entre elas a instauraçaa
desta CPI Para levantar as irregularidades no pracessa de emissãa de
carteiras, caiher subsidias, prapastas, enfim, viabilizar urn direcianamenta a
ser seguida Para que nâa acarram fraudes no Estada, geranda prejuIzos Para
a saciedade, que nãa pade aceitar pracedimentas que habilitam candutares
incapacitadas a circular pelas vias pablicas.

0 praza exigua Para a desenvalvimenta dos trabaihas da Camissãa Ieva-a
a recanhecer que muita ainda haverá de ser feita, especialmente Para apurar
as names de tadas as envalvidas nos pracedimentas irregulares Para
ernissâa de carteiras e encarninhá-los a Justiça Para que sejam pracessados
e punidas.

Ficou a certeza, porém, de que rnecanismos de seguranca padem e devem
ser adatadas Para que nãa se colaque em risca a vida de pessaas cornuns
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que circulam pelas vias pUblicas cam a ilusâa de que as veiculas sãa
canduzidas par mataristas que realmente foram avaliadas cam a criteria
devida pela autaridade encarregada desse mister.

2.2 - A legislaçaa de referéncia: codiga anterior x Códiga de Trânsita
Brasileiro de 1997

Esta Comissaa fai instalada em urn momenta de transicào no ordenamenta
juridica sobre a trânsito nas vias terrestres. Alguns dispasitivas do COdiga de
Transita Brasileira, instituida pela Lei Federal no 9.503, de 23/9/97, passaram
a vigarar em janeira de 1998, mas outras, camo a nova sistemática de
habilitação de candutares, samente a partir deste ana.

Ate a adventa dessa let, a matéria era disciplinada pela Cádiga Nacianal de
Trânsito, institulda pela Lei Federal no 5.108, de 21/9/66, e par diversas atas
normativas, entre eles a regulamento instituldo pelo Decreta n o 62.127, de
16/1/68, e resaluçoes do Cansetho Nacional de Trânsita - CONTRAN.

As denüncias apuradas pela Comissão envalveram, partanto,
ardenamentas juridicos diversas que tratam da emissãa da CNH e da
arganizaçâa da administracãa pCiblica de trânsita.

2.2.1 - 0 codiga anterior
Na ordenamenta antiga, a Sistema Nacianal de Trãnsita era campasta dos

seguintes Orgâas:
- a Canselho Nacianal de Trânsita - CONTRAN -, as ôrgãa narmativa e

caordenador;
II - as Conselhos Estaduais de Trànsita - CETRANs -, as Canselhos

Territariais de Trânsita - CONTETRANs - e a Canseiha de Trânsita do Distrito
Federal - CONTRADIFE -, órgãas narmativas;

Ill - a Departamenta Nacianal de Trânsita - DENTRAN -, as Departamentos
de Trânsita dos Estadas - DETRANs -, as órgàas rodaviárias federal,
estaduais e municipais, e as Circunscriçoes Regionais de Transito -
CIRETRANs -, de criaçãa facultativa.

Os DETRANs tinham campeténcia Para dispar sabre os serviças de
habilitaçao de condutores, bern coma Para emitir e expedir a CNH e a
Permissâa Para Canduzir.

2.2.1.1 - Os exames
Os exames de habilitacáo dos candidatas inscritas nas CIRETRANs podiam

ser reatizados perante camissöes valantes designadas pelos chefes de

0 
repartiçoes estaduais de trãnsito.

A habititaçâa Para conduzir velculo autamotor era apurada par meio da
realizaçaa de exames e requerida ao Diretor do DETRAN pelo candidata
alfabetizado que tivesse comptetado 18 anos.

rA-
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Os exames de saide podiam ser realizados P01 serviços medicos e

entidades hospitalares oficiais Ou P01 clinicas particulares credenciadas pelos
D ETRANs.

A sanidade fIsica e mental dos candidatos era avaliada por meio de exame
cilnico geral, realizado pelo serviço medico do DETRAN. Quando esse
serviço medico näo dispusesse de meios próprios, era admitida a realização
dos exames pelos serviços medicos e hospitalares püblicos, por clinicas
médicas ou por profissionais medicos autônomos credenciados pelo
DETRAN.

O exame psicolOgico era realizado pelo Serviço de Psicologia do DETRAN
e, quando este não dispusesse de meios prOprios, pelos serviços de
psicologia püblicos, por clinicas psicológicas ou por profissionais psicólogos
autônomos, também credenciados pelo DETRAN.

2.2.1.2 - As auto-escolas
Aprovado nos exames de saUde, 0 candidato a habilitação obtinha a Iicença

prévia para aprendizagem. Esta podia efetuar-se em escolas - pessoas
juridicas que se dispunham a formar condutores de veiculos automotores - ou
cursos instituldos em qualquer entidade, piblica ou privada, legalmente
constitulda. Para funcionar, as escolas dependiam de registro prévio no
DETRAN que tivesse jurisdiçao na area e, para obté-lo, tinham que atender a
urna série de requisitos de ordem material exigidos pelo regulamento. Feito o
registro, o DETRAN expedia licença para o funcionamento da escola. corn
prazo de validade de 12 meses, renovável, desde que cumpridas as
exigéncias legais.

Para exercerem suas atividades, o Diretor-Geral, o Diretor de Ensino e o
Instrutor de Escola deviam estar habilitados corn o certificado próprio
expedido pelo DETRAN, que prornovia cursos especIficos para cada
especialidade.

De acordo corn esse COdigo, a prática, pelo Diretor-Geral, pelo Diretor de
Ensino ou pelo Instrutor de Escola, de atos de improbidade contra a fé
piblica, contra o patrimOnio ou contra a administração piblica ou privada
irnplicaria puniçáo pelo Diretor do DETRAN, corn o cancelamento do registro
da escola e da licença para funcionamento ou o cancelamento do registro
fu ncional.

2.2.1.3 - 0 Instrutor AutOnomo
A preparaçäo dos candidatos para a obtençao da carteira de habilitaçâo

podia ser feita tarnbém por Instrutor Autônomo (instrutor titulado pelo
DETRAN mediante aprovação em curso especifico e sem vinculo funcional
corn nenhuma escola) e por Instrutor Especial (aquele que, habilitado por

IN
exame de avaliaçao do DETRAN e nâo mantendo vInculo corn nenhurna
escola e nâo fazendo da instruçao atividade ou profissáo, exercia-a em
caráter gratuito, voluntário e excepcional).

O Instrutor AutOnomo, mediante prévia autorizacao do Diretor do DETRAN,
podia instruir candidatos a obtençâo da carteira de habilitaçâo residentes em
municIpio onde não houvesse escola.

2.2.1.4 - Os exames de legislagao e de prática de direcao
De acordo corn esse Código, os exames de Iegislaçâo de trânsito e prática

de direçao eram realizados perante uma comissão de trés membros,
designados pelos Diretores dos DETRANs, para o perlodo de urn ano,
permitida uma reconduçao por igual perIodo. 0 examinador de trãnsito era o
responsável direto pela avaliaçao do candidato. Devia estar habilitado corn o
certificado expedido pelo DETRAN, que promovia o curso especIfico para a
especialidade. Eram exigéncias para freqüéncia ao curso de examinador: ser
habilitado, pelo menos, na categoria "B"; possuir escolaridade de 2° grau; e
estar aprovado no exame psicológico para fins de avaliação escolar.

2.2.2 - 0 ordenamento juridico vigente
O CTB, de 1997, sofreu irnportantes alteraçöes, especialmente na

administraçao do trànsito e nos procedirnentos para emissao da CNH. E
importante verificar que o novo Codigo foi disciplinado por diversas
resoluçoes do CONTRAN. Entre elas, destaca-se a Resolucao n° 33, de
21/5/98, que regulamentou os serviços dos organismos de qualificaçao de
trânsito e os critérios de credenciamento e funcionamento dos Centros de
Formaçao de Condutores. Posteriormente, a Resoluçao do CONTRAN n° 74,
de 19/11/98, que veio regulamentar o credenciarnento dos serviços de
formaçao e o processo de habilitação de condutores de velculos, revogou a
Resoluçao n° 33 e determinou que a Resolucao n° 734, de 1989, que
regulamentava o Codigo anterior, permanecesse em vigor ate o dia 1°/3/99,
corn exceção dos dispositivos que a contrariassem.

2.2.2.1 - 0 Sistema Nacional de Trânsito
O Sistema Nacional de Trânsito, previsto no CTB, forrnado por Orgâos e

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municIpios, tern
por finalidade o exerccio das atividades de planejamento, adrninistração,
normatizaçao, pesquisa, registro e licenciarnento de velculos, formaçäo,
habilitaçao e reciclagem de condutores, educacâo, engenharia, operação do
sisterna viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infraçöes e de
recursos e aplicaçào de penalidades.

Hoje ele e corn posto pelos seguintes órgâos:
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN -, coordenador do
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II - as Conseihos Estaduals de Trãnsito - CETRANs - e o Conseiho de
Trãnsdo do Distrito Federal - CONTDIFE -, órgãos normativos, consultivos
e coordenadores:

III - Os Orgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municipios

IV - as ôrgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municipios

V - a Pal icia Rodovjária Federal
VI - as PolIcjas Milrtares dos Estados e do Distrito Federal: e
VII - as Juntas Adm jnistratjvas de Recursos de InfracOes - JARIs.Entre as competéncias do CONTRAN, previstas no art. 12 do estatuto,encontrarnse a de estabelecer as normas regulamentares e as diretrizes da

Politica Nacional de Trânsito e a de normatizar os procedimentos sobre a
aprendizagem habilitacao expediçao de documentos de condutores eregistro e licenciamento de veiculos.

Aos Conseihos Estaduals de Trans Ito compete acompanhar e coordenar as
atividades de formacao de condutores registro e licenciamento de veiculos
articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN.
Seus presidentes e seus membros são nomeados pelos governadores.

Segundo a Resolucao do CONTRAN n° 29, de 21/5/98. Os CETRANSdeverão acompanhar a estruturaçao a administraçao e o funcionamento dos
órgaos ou entidades executivas de trânsito e dos Orgãos rodoviários
municipais informando ao CONTRAN por intermédio do Departamento
Nacional de Trânsito - DENATRAN -, se atendem as exigéncias da leg islaçãode trãnsfto

O DENATRAN é a órgao máxjmo executivo de trãnsito da União,competlndo p he proceder a supervjsão a coordenaçao, a correição dosórgaos delegados, ao controle e a fiscalizaçao da execução da politica
nacronal de trànsito e do programa nacional de trânsito; estabelecerprocedimentos sobre a aprendizagem e habilitaçao de condutores de
veiculos sabre a expedicao de documentos de condutores, de registro elicenc jamento de veiculos expedir a Permissão para Dirigir, a CNH, OS
Certificados de Registro e o de Licenciarnento Anual mediante a delegaçao
aos órgaos executivos dos Estados e do Distrito Federal, bern como organizar
e manter a Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - RENACH.

Os órgaos executivos de trânsito dos Estados atuam por meio de delegaçaodo DENATRAN Segundo o § 10 do art. 19 do CTB, se comprovada, por meio
de sindjcãncia a deficiència técnica ou administrativa ou a prática constante
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de atos de improbidade contra a fé püblica, contra o patrimônio ou contra a
administracaO püblica, a DENATRAN, mediante aprovacão do CONTRAN,
assumirá, diretamente ou por meio de delegacão, a execucãO total ou parcial
das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a
investigacão, ate que as i rregularidades sejam sanadas.

2.2.2.2 - As Controladorias Regionais de Trânsito - CRTs
De acordo corn a Resolucão do CONTRAN n° 74, de 19/11/98, os árgãos

executivos estaduais de trânsito, por delegacão do Orgão máximo executivo
de trânsito da União, podem credenciar, por processo licitatório, para cada
mOdulo de 250.000 condutores cadastrados, ControladoriaS Regionars de
Trânsito - CRTs. Estas são entidades privadas especializadas que devem
estar inscritas no cadastro de fornecedores do DENATRAN e apresentar
capacidade técnica para atender aos requisitos exigidos na legislacão de
trãnsito.

A Resolução n° 74, em seu art. 6 0 , estabelece:
"Art. 61 - Compete as Controladorias Regionais de Trânsito - CRTs:
I - certificar e auditar privativamente as Centros de Formação de

Condutores - CFCs;
II - capacitar as examinadores e as instrutores, mediante cursos

especificos: teórico-técnicO e de prãtica de direção;
Ill - realizar as exames teôricos para a habilitacão necessãria a obtencão da

Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação - CNH; e
IV - elaborar as provas a serem prestadas, as quais serão impressas de

forma individual, Unica e sigilosa, contendo a nome do candidato, data e hora
da impressão.".

As CRTs devem periodicamente ser auditadas pelo órgäo maxima
executivo da União, sendo a resultado da auditoria comunicado ac, ôrgão de
trânsito credenciador. Seu funcionarnento depende de previo credenciamento
no órgão estadual executivo de trânsito e posterior homologacãO no
DENATRAN.

Cabe observar que, caso a órgão ou entidade executiva de trânsito do
Estado opte pelo não-credeflciamefltO, deverã cumprrr as mesmas exigências
previstas para as CRTs. 0 art. 30 da mesma resolucão estabelece as
exigéncias que deverão constar no edital de licitação e no contrato para
prestaçäo de serviços pelas CRTs quais sejam:

"Art. 3° - No edital de licitacão e no contrato para prestacãO dos serviços
pelas Controladorias Regionais de Trânsita - CRTs - deverão constar, dentre
outras, as seguinteS exigencias:

I - estar legalmente estabelecidO e cornposto de urn corpo diretivo,
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administrativo, de avaliacão, de auditoria e de examinadores corn capacitacao
na area de formaçao de condutores;

II - apresentar condiçoes, financeira e organizacional compatIveis corn as
funçoes a serem desenvolvidas, além da infra-estrutura adequada de acordo
corn a demanda operacional e formaçao pedagógica do corpo docente;

III - possuir rneios que atendam aos requisitos de segurança, conforto e
higiene, assim corno as exigéncias didático-pedagogicas e as posturas
municipais referentes a prédios para a realização dos exames teOrico-
técnicos;

IV - deter urn nIvel de informatizaçao que permita o acompanhamerito do
registro e dos dados armazenados para Os testes dos candidatos a obtençao
da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, além de Iigaçao eletrônica corn a
órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal da area de sua
Iocalizaçao e corn a órgão máximo executivo de trânsito da União;

V - possuir e utilizer mecanismo de segurança que permita a proteçao
contra fraudes na realizaçao des provas;

VI - elaborar, aplicar e corrigir provas teOricas corn utilizaçao de
equipamentos de processamento de dados integrados corn a sistema
RENACH, armazenando, de forma protegida, as documentos relativos aos
exames;

VII - destinar a percentual de 10% (dez par cento) dos valores arrecadados
pelas Controladorias Regionais de Trânsito - CRTs pare o órgao executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal."

2.2.2.3 - Os Centros de Forrnaçao de Condutores - CFCs
Criados pare substituir as antigas auto-escolas, as CFCs são organizaçoes

de atividade exclusiva, certificadas pelas CRTs e credenciadas pelos órgâos
executivos estaduais de trãnsito. Devem possuir administraçao prOpria e
corpo técnico de instrutores corn cursos de especializaçao, objetivando a
capacitação teónce e prática de condutores de veiculos automotores.

0 credenciamento para funcionamento de CFCs deve ser expedido pelo
órgão estadual, apOs a certificação da CRT. Ele pode dedicar-se epenas ao
ensino teórico-técnico ou ao ensino prático de direção veicular, ou a ambos,
desde que certificado.

Seu funcionamento deve ser acampanhado de forma permanente pela CRT
que o certificou, bern corno pelo órgão executivo estadual. A auditagem
periódica dos CFCs é atividade privativa da CRT.

2.2.2.4 - Respansabilidade des CRTs e dos CFCs
Entre as infraçaes e penalidades previstas no Capitulo VI da Resoluçao no

74 do CONTRAN, o art. 14 estebelece:
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"Art. 14 - Consideram-se infraçoes de responsabilidade das Controladorias

Regionais de Trânsito - CRTs e dos Centros de Formacao de Condutores -
CFCs, punIveis pelo dirigente do Orgão executivo de trãnsito dos Estados ou
do Distrito Federal:

I - deficiência técnico-didàtica da instrucão teárica ou prática de qualquer
ordem;

II - aliciamento de alunos pare Centros de Formação de Condutores - CFCs
- por rneio de representantes, corretores, prepostos e similares, publicidade
em jornais e outros meios de comunicacãO, mediante oferecimento de
facilidades indevidas;

III - prática de atos de improbidade contra a fé püblica, contra a patrimônio
ou contra a adrninistracão ptblica au privade".

2.2.2.5 - Os exames de habilitacão
Segundo o art. 140 do novo Código, a habilitacão pare conduzir veiculo

eutomotor e elétrico e apurada par meio de exames realizados pelos órgãos
executivos estaduais de trânsito do domicIlio ou da residéncia do candideto
ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão. 0 condutar deve ser
penalmente imputável, saber let e escrever e possuir Carteira de Identidade
ou documento equivalente. 0 processo de habilitação e as normas relativas a
eprendizagem são regulamentados pelo CONTRAN.

O candidato a habilitação deve se submeter aos seguintes exames:
- de aptidão fisica e mental;

II - psicológico;
III - escrito, sobre leg islacão de trãnsita;
IV - de nocoes de primeiras socorros;
V - de direção veicular, realizado em via püblica, em veiculo da categoria

pare a qual estiver se habilitanda.
Os exames de habilitação podem ser aplicados par entidade pOblica ou

privada credenciada. Já as de direcao veicular são prrvativamente realizados
pelo órgão executivo estadual de trânsito.

2.2.2.6 - Os exames de aptidão fisica e mental
A Resolucão do CONTRAN n° 51, de 21/5/99, dispöe sabre as exames de

aptidão fjsica 	 e	 mental, 	 quals 	 sejam, 	 avaliação 	 oftalmológica,
otorrinolaringológica, neurológica, cardiorrespiratória e do aparelha locomotor,
bern coma sobre outras exarnes complementareS ou especializados, a criteria
medico. A resolucão também dispöe sobre a forma de realização desses
exames e as critérios e tipos de resultados e estabelece que a leudo medico
deve set parte integrante de planilha ünica. Pare a credenciamenta, a medico
deve, entre outras exigéncias, ter a tItulo de especialiste em Medicine de

E
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Tráfego ou ter sido aprovado em cursos especIficos reconhecidos pela
Associaçao Brasileira de Acidentes e Medicina de Tráfego.

Os profissionais já credenciados tern ate o dia 1 01112000 para se
adequarem a essas exigéncias.

Aos serviços medicos dos Orgâos executivos estaduais de trânsito
competem a f!scalização e a realizaçâo de auditorias anuais corn relaço aos
profissionais credenciados e aos serviços medicos prestados.

A resoluçâo dispöe, ainda, sobre o preço da Avaliaçâo de Aptidao Fisica e
Mental e determina que os locais de realizaçâo dessas avaliaçoes devem
dedicar-se exclusivamente a esse tipo de atividade, não podendo estar
localizados em arnbulatOrios ou hospitals ou furicionar conjuntamente corn
consultOrjos de outras especial jdades.

Os psicálogos responsaveis devem ter cursos de capacitaçâo corn
especializaçao na area, ministrados por universidades ou faculdades
reconhecjdas pelo MEC, e devem reciclar-se periodicamente. A resoluçáo
estabelece também as normas e procedimentos da Avaliaçäo Psicolôgica.

A cornprovaçao da inadequaçao do serviço prestado acarreta a puniçäo do
profissjonal envolvido, de acordo corn as normas estabelecidas pelos órgàos
executivos estaduais de trânsito. 0 candidato julgado inapto no exame pode
tarnbém entrar corn recurso, a ser interposto perante o Conseiho de Trànsito
do Estado.

2.2.2.7 - A aprendizagem
Normatizada pela Resoluço do CONTRAN n o 50, de 21/5/98, a

aprendizagem de direçào veicular para obtençao da Permissão para Dirigir
compreende duas fases: a formaço teórico-técnica e a prática de direçao
veicular.

Na primeira fase, devern ser desenvolvidos os conteüdos relativos a direcão
defensiva, primeiros socorros, proteço ao rneio ambiente, cidadania,
legtslaçâo de trânsito e mecânica básica de veiculos. Essa formaçào é
desenvolvida nos CFCs.

A formaçao teOrico-técnjca habilita o candidato a prestar o exame para
obtençao da Jicença para dirigir, aplicado pelo órgão estadual ou por
entidades por ele credenciadas, as controladorias. Corn a licença, que é
solicitada ao Orgáo estadual de trârisito pelo CFC onde o candidato estiver
matriculado ou por instrutor não vinculado, o candidato está aoto a Dassar
para a fase seguinte.

Na segunda fase, devem
funcionamento do veiculo,
prática da direção defensiva
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incluldos a observância a sinalizacão de trânsito e as regras gerais de
circulacão e de fluxo de veiculos nas vias e os cuidados na direcão.

Para prestar o exame prático de direçào veicular, exige-se que o aluno
tenha concluIdo o curso prático de direcao veicular. Ao ser aprovado nas
duas fases, é-lhe concedida a Permissão para Dirigir, documento de caráter
provisório corn validade de urn ano.

2.2.2.8 - Os instrutores
A preparacao de candidatos a obtenco da Permissão para Dirigir deve ser

feita por instrutor de direcão veicular vinculado a centro de formacao.
Excepcionalrnente, adrnite-se a figura do instrutor não vinculado, que é aquele
habilitado por exarne de avaliacâo da CRT, rnas não mantém vinculo corn
nenhum centro e, não fazendo da instrucao para aprendizagern atividade ou
profissao, exerce-a em caráter gratuito, voluntário e excepcional. Esse
instrutor so pode instruir 2 candidatos a cada 12 meses, quando não existir
CFC no rnunicIpio.

Os instrutores vinculados e não vinculados a CFC devern cornprovar:
- ter concluldo curso especifico, aprovado pela CRT;
- no ter cornetido nenhuma infração de natureza grave ou gravissirna nos

ültirnos 12 meses;
- ter, no mmnirno, 21 anos de dade;
- ter, no minirno, dois anos de efetiva habilitacão legal para a conducäo de

velculo na categoria em que pretende rninistrar aula prática;
- ter escolaridade minima de 2° grau corn pleto para o ensino teórico-técnico

e de 10 grau corn pleto para a prática de direçao;
- não ter sofrido penalidade de cassação da CNH;
- ter participado de curso de direcao defensiva e de primeiros socorros;
- ter a capacidade necessária a instruçâo teórico-técnica.
Os Orgãos executivos de trânsito devern rnanter atualizados os cadastros

de instrutores de direçào veicular credenciados nas respectivas jurisdicöes.
2.2.2.9 - 0 exame de direçao
0 exarne de direcâo veicular é realizado perante uma comissào integrada

por trés rnernbros, designados pelo dirigente do Orgão estadual executivo de
trânsito para o perIodo de urn ano, permitida urna reconducâo por igual
periodo. Nessa cornissào, pelo menos urn mernbro será obrigatoriamente
habilitado em categoria igual ou superior a pretendida pelo candidato. 0
prontuário do candidato habilitado inclui a identificacâo dos instrutores e
examinadores, que são passIveis de punição conforme regulamentacão a ser
estabelecida pelo CONTRAN.

0 exame poderá ainda ser realizado perante comissOes volantes

ser desenvolvidos os aspectos relacionados ac
io uso de seus equiparnentos e acessOrios, a
e a prática de direção veicular. Tambérn estão
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designadas pelo Orgão executivo estadual de trânsito. A Resoluçao n o 74
especifica ainda a forma de realizacao da prova, o local, o aproveitaniento, a
pontuaçao, Os tipos de faltas do candidato e suas caracteristicas
(eliminatOrias, graves e eves).

2.2.2.10 - Educaçâo para o trânsito
0 CTB torna obrigatória a existéncia de uma coordenação educacional em

cada Orgão do Sistema Nacional de Trânsito, bern como exige que
promovam, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o
funcionamento de Escolas PUblicas de Trânsito - EPTs.

Está previsto também que esses Orgos promovam campanhas e
programas de educaçâo para o trénsito, de primeiros socorros e de
prevenção de acidentes, nas quais estarão envolvidos os Ministérios da
Educação e do Despot-to, da SaUde, do Trabalho, dos Transporte, e da
Justica.

2.3 - 0 DETRAN de Minas Gerais
2.3.1 -Histórico
A origem do Departamento de Trãnsito de Minas Gerais - DETRAN-MG -

remonta ao ano de 1912, quando a Guarda Civil do Estado recebeu a
incumbéncia de formar urn contingente de policiais que se encarregasse de
exercer a policiamento do trânsito na Capital, como medida de segurança,
devido ao crescimento do ntmero de veiculos automotores.

Posteriormente em 1928, criou-se a Inspetoria de Veiculos de Bela
Horizonte, que, no inicio, funcionava junto a Guarda Civil, tendo ambas urn
ünico Superintendente - urn Delegado Auxiliar de Policia Civil. Por meio de
decreto do Governo do Estado, a Inspetoria de Velculos foi transformada em
Serviço Estadual de Trânsito, corn jurisdição em todas as cidades mineiras,
desligando-se da Guarda Civil. Pelo decreto de 18/3/38, o Serviço Estadual
de Trânsito foi transformado em Departamento Estadual de Trénsito e,
finalmente, quando entrou em vigor o antigo Código Nacional de Trânsito - Lei
Federal no 5.108, de 21/9/66 - recebeu a denominação de Departamento de
Trãnsito de Minas Gerais - DETRAN-MG.

Ate a advento do Código Nacional de Tránsito, de 1941, não havia sido
institulda a CNH. As carteiras eram, então, expedidas no Distrito Federal e
nas Capitais dos Estados.

Corn o Decreto-Lei no 3.651, de 25/9/41, que deu nova redação ao Código
de Trânsito, instituiu-se a CNH, e foram criados o CONTRAN, corn sede no
Distrito Federal, e as Conseihos Regionais de Trãnsito, corn sede nas
Capitais dos Estados e subordinados aos respectivos Governos. Os
Conselhos Regionais de Trânsito dividiriam os Estados em circunscriçöes
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constituldas por urn ou mais municipios, devendo cada circunscrição ter, pelo
menos, uma reparticão fiscalizadora do tráfego.

A partir da aprovação da Lei no 5.108, de 21/9/66, que instituiu a Cádigo de
Trânsito subsequente, foi feita urna distinçao entre as órgãos normativos e os
executivos que compunham o Sistema Nacional de Trãnsito.

0 atual CTB, instituldo pela Lei n° 9.503, de 23/9/97, inclui Os órgãos e
entidades executivos de trânsito dos Estados entre os componentes do
Sistema Nacional de Trãnsito, trazendo algumas alteraçöes no que se refere
a competência desses Orgãos.

No Estado. as atividades relacionadas a registro de veiculo e habilitacão de
condutor estão vinculadas a PolIcia Civil, por deterrninação contida no art.
139, Ill, da Constituição do Estado, que assim dispOe:

"Art. 139 - A Policia Civil, órgão permanente do Poder Füblico, dirigido por
Delegado de Poilcia de carreira e organizado de acordo corn os princIpios da
hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competéncia da União, as
funçoes de policia judiciária e a apuracao, no territôrio do Estado, das
infraçoes penais, exceto as militares, e lhe são privativas as atividades
pertinentes a:

Ill - registro e licenciamento de velculo autornotor e habilitação de
condutor".

2.3.2 - Competências
0 art. 22 do CTB estabelece a competéncia dos órgãos ou entidades

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal como segue:
"Art. 22 - Compete aos órgãos ou entidades executivos de trãnsito dos

Estados e do Distrito Federal, no ãmbito de sua circunscricão:
- cumprir e fazer cumprir a legislaçao e as normas de trânsito, no ãmbito

das respectivas atribuicOes;
II - realizar, fiscalizar e controlar a processo de formaçao, aperl'eiçoamento,

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licenca de
Aprendizagem, Perrnissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitaçao,
mediante delegação do órgão federal cornpetente;

Ill - vistoriar, inspecionar quanta as condiçöes de seguranca veicular,
registrar, emplacar, selar a placa e licenciar velcubos, expedindo o Certificado
de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal
competente

IV - estabelecer, em conjunto corn as PolIcias Militares, as diretrizes para a
Polic jamento ostensivo de trãnsito;

V - executar a fiscalizaçao de trânsito, autuar e aplicar as medidas
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administrativas cabiveis pelas infraçOes previstas neste Código, excetuadas
aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercicio regular do
Poder de PoUcia de Trânsito;

VI - aplicar as penalidades por infraçoes previstas neste Código, corn
exceçao daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os
infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de velculos e
objetos;

VIII - comunicar ao órgo executivo de trânsito da Uniào a suspensão e a
cassaçâo do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de
HabiIitaço;

IX - coletar dados estatIsticos e elaborar estudos sobre acidentes de
trânsito e suas causas;

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas
na legislag5o de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;

XI - implementar as medidas da Politica Nacional de Trânsito e do
Programa Nacional de Trânsito;

XII - promover e participar de projetos e programas de educaçao e
segurança de tránsito de acordo corn as diretrizes estabelecidas pelo
CO NTRAN;

XIII - integrar-se a outros Orgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trnsito para fins de arrecadaçao e compensaçao de multas impostas na
area de sua competéncia, corn vistas a unificaçao do licenciamento, a
simplificaçao e a celeridade das transferências de veiculos e de prontuários
de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veIculos registrados e dos
condutores habilitados, para fins de irnposição e notificaçäo de penalidades e
de arrecadaçao de multas nas areas de suas competéncias;

XV - fiscalizar o nivel de emissão de poluentes e ruldo produzidos pelos
veiculos autornotores ou pela sua carga, de acordo corn o estabelecido no art.
66, alérn de car apoio, quando solicitado, as açöes especificas dos órgãos
arnbientais locais;

XVI - articular-se corn os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no
Estado, sob coordenaçao do respectivo CETRAN".

Como já foi dito, a Resoluçao no 74 do CONTRAN, de 19/11/98, que
regulamenta o credenciarnento dos serviços de formação e o processo de
habilitaçào de condutores de velculos, estabelece que as Estados poderão
privatizar as atividades relacionadas 6 habilitaçao do condutor por meio do
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credenciameflto de instituiçöes privadas, as CRTs. Em Minas Gerais, o
DETRAN não realizou, ate o mornento, Iicitação para a instalação dessas
instituicOes, tendo assurnido a execucão das funçöes que a elas seriam
atribuidas.

2.3.3 - Estrutura administrativa
0 DETRAN-MG faz parte da estrutura organizacional da Secretaria da

Seguranca PUblica de Minas Gerais, de acordo corn o Decreto no 17.825, de
214/76, que dispöe sobre a Sisterna Operacional de Seguranca e Trânsito,
reorganiza a Secretaria da Seguranca Püblica e dá outras providéncias.

A Coordenacão de OperacOes Policiais é composta por trés Delegacias
Especializadas: de Repressão a Furto, Roubo e Desvio de Cargas de
Veiculos; de Repressao a Furto e Roubo de Velculos; de Acidentes de
Veiculos.

A Coordenacão de Administraçâo de Trânsito e composta por quatro
DivisOes, corn suas respectivas seçöes: a Divisáo de Habilitacâo e Controle
do Condutor, que se subdivide nas Seçoes de Inscrição, Supervisão e
Controle de Aprendizagem, Exarnes Especificos, Ernissão de Docurnentos,
Prontuário e Inforrnaçôes; a Divisäo de Registro de Velculos, corn as Seçöes
de Vistoria e Emplacarnento, de Licenciamento de Veiculo e de VeIculos do
Interior; a Divisão de Seleção, que inclui as Seçoes de Exame Medico, de
Exarne Psicotécnico e de Controle de Clinicas; e ainda a Divisão de Controle
das CIRETRANs.

Inclui-se ainda no organograma do DETR.AN-MG a Divisão de Apoio
Adrninistrativo, corn suas Seçôes de Gráfica e Material, Manutenção, Centro
de Processamento de Despesa e Oficina.

A Junta Adrninistrativa de Recursos de Infraçoes - JARI - e a Coordenacâo
de Educaçao de Trânsito compôem também a estrutura do DETRAN-MG.

A Coordenação de Planejarnento e Operaçöes de Trãnsito e a
000rdenaçao de Engenharia de Trãnsito, que anteriormente faziarn parte da
estrutura administrativa do DETRAN-MG, foram extintas corn a entrada em
vigor do atual Código de Trãnsito, que determinou, em seu art. 24, que suas
atribuiçoes fossern incluIdas na competéncia dos órgãos e entidades
executivas de trãnsito dos municiplos.

2.3.4 - Sistemática de concessào de CNHs adotada pelo DETRAN-MG
Para obter uma CNH, segundo orientacöes do DETRAN-MG, a candidato,

de posse do Boletirn de Encarninhamento obtido no próprio orgão, dirige-se a
uma clinica credenciada para a realizaçào dos exames rnédico e
PSiCotécnico. Urna vez realizados as exames, a candidato deve retornar ao
DETRAN-MG para devolver a respectivo documento.

C
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Decorridos quatro dias da devolução do Boletim de Encaminhamento, o
candidato aprovado poderá submeter-se ao exame de legislação.

Aprovado nesse exame, poderá marcar o exarne de direção em velculo
particular ou procurar uma auto-escola, ou seja, urn centro de formação
credenciado para treinamento de condutores.

o exame de legislação tern validade ate o vencirnento do exame medico. A
licença de aprendizagern so poderá ser requerida por intermédio da auto-
escola.

o candidato reprovado em exame psicotécnico, medico, de legislacào ou de
direção somente poderá participar de nova exame decorrido a intersticio de
15 dias.

As próprias orientaçães contidas no Boletim revelarn que a DETRAN-MG
ainda não está famiharizado corn a nomenclatura irnposta pelo nova Codigo
de Trânsito, usando, por exemplo, a palavra "auto-escolas" ao referir-se aos
CFCs. Fatos como esse demonstrarn que o Estado de Minas nao se adequou
ainda aos mandamentos da nova legislação.

2.3.5 - Taxas
As taxas cobradas pelo DETRAN-MG para a obtencao da CNH, incluindo a

conjunto de exarnes obrigatorios, são das mais caras do Pals. Após 0
reajuste de aproximadamente 100% que entrou em vigor em junho deste ano,
essas taxas são as seguintes:

* - 0 quadro referente as taxas foi publicado na ediçáo do "Diário do
Legislativo" de 1°.10.99.

Como mostra a quadro abaixo, outros Estados, a exceção do Espirito
Santo, cobrarn valores bern inferiores:

* - 0 referido quadro foi publicado na edicão do "Diário do Legislativo" de
1°.10.99

Segundo o DETRAN-MG, esses valores devem ser pagos no BEMGE. No
entanto, as auto-escolas recebern também o pagarnento diretarnente do
aluno. Nesse caso, segundo informação de uma auto-escola da Capital,
obtida por telefone, as valores são superiores: as exames de direcao e de
Iegislação passam para R$27,00, e a Licenca de Aprendizagem, para
R$11,72.

o valor da hora-aula de direçao, fornecido por auto-escolas de Bela
Horizonte, é de R$15,00. Coma a Código exige urn minimo de 15 horas-aula,
o total chega a R$225,00. Para frequentar as 30 horas-aula teOricas
obrigatOrias, a aluno gasta R$75,00, que é a preço cobrado par auto-escolas
da Capital. Portanto, as gastos corn a aprendizagem somam R$300,00.

Incluindo as aulas teóricas e práticas ministradas pelos CFCs, a custo de
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uma carteira de habilitação no Estado é de, no minima, R$414,90. Se o
candidato não for apravado e tiver de repetir exames, a que é a caso da
maioria, que repete a de direcao veicular, esses valores deverão ser pagos
novamente.

2.3.6 - Cobrança de multas
o CTB prevê, em seu art. 320, que a receita arrecadada corn a cobrança de

multas de trânsito deverá ser aplicada exclusivamente em sinalizaçao,
engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educacâo de trânsito.
Desse valor, 5% deverão ser depositados, mensalmente, na conta de fundo
de ãmbito nacional destinado a segurança e educacâo de trânsito.

Cabe aos Orgãos executivos de trãnsito dos Estados aplicar as penalidades
previstas no Código - corn exceção daquelas de competéncia municipal -,
notificar as infratores e arrecadar as multas.

Junta ao DETRAN-MG funciona a JARI, que é a Orgão colegiada
respansável pelo julgamento dos recursos interpostas contra as penalidades
aplicadas pelo Departamento.

2.4 - 0 Debate Püblico Trânsito e Cidadania
Observando que as questOes relacionadas ao trânsito estão exigindo do

Estado urna nova postura e organizacão, esta Comissâo solicitou a Comissão
de Direitos Humanos desta Casa a realizacão de urn debate pUblico, corn a
participação de autoridades e especialistas do Estado e de outras regiôes do
Pals.

Corn a tema 'Trânsito e Cidadania", a debate, realizado em 3/9/99, contou
corn a participação do Sr. Altino Benevides, Assessor da Presidéncia do
DETRAN do Rio de Janeiro, que revelou a preocupacão das autoridades
desse Estado corn as questoes do consumo de álcool par rnotoristas e do
controle da incidência de roubos de veiculos.

0 Cap. João Batista Hoffmaeyster, ex-integrante do Departamento de
Tränsita do Rio Grande do Sul, fez uma exposicão sabre a nova realidade do
DETRAN gaucho, depois da aprovação, pela Assembléla Legislativa, de urn
projeto que mudou a concepcão filosófica da administração par uma
autarquja adotando ate a terceirização dos trabalhos. Segundo a Capitão, no
Rio Grande do Sul havia 1.600 policials civis na atividade de controle e
administracao do trânsito; haje, a administracão do trãnsito conta corn 250
trabaihadores

Outro expositor canvidado. a Prof. Flávio Saliba, do Departamento de
Sociologia da UFMG, discorreu sabre alguns pontos básicas da relação entre
a questo da cidadania e a conduta de motoristas nas estradas e cidades.
Segundo o professor, esse comportamento exige "absaluta igualdade e
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respeito as normas e as pessoas. Dirigrr mal no Brasil tern tudo a ver corn o
nIvel médio de cidadania". A falta de educaçao no trânsito tern origem na
baixa formaçäo do povo ern cidadania.

O medico Luiz Antãnio Ferreira Paulino, da FHEMIG, mostrou dados
estatIsticos sobre rnorte no trânsito. Ele revelou que o trànsito mata mais o
jovem, corn idade entre 20 e 40 anos, e que a proporçào é de 20 homens
para 9 mulheres. Os acidentes de trânsito sao Os responsáveis pelo maior
nümero de atendimentos no Hospital do Pronto Socorro, em Belo Horizonte,
sendo superados apenas pelos hornicIdios corn armas.

Os acidentes de trânsito nas estradas rnatarn quatro vezes mais que nas
cidades. Segundo o expositor, em 1997, no Brasil, morreram 42 mil pessoas
no local do aciderite, em estradas. No Estado, sâo considerados pontos
criticos a BR-040, onde 2.253 pessoas se envolveram em acidentes em 1998;
o anel rodoviário de Belo Horizonte, a Rodovia Fernão Dias, nos Km 424 a
430, e a MG-050, que liga Betim a Divinópolis.

O representante da FHEMIG revelou ainda que, em 1996, 5.900 pessoas
envolveram-se em acidentes de trânsito; em 1997, 5.100, e, em 1998, 5.600.
O nümero de Obitos em atropelamentos no Estado é também considerado urn
dado alarmante. No ano passado, esse nümero chegou a 3.197. Em Belo
Horizonte, chegou a 572. Via de regra, os atropelamentos envolvem
trabaihadores braçais, estudantes e donas de casa. 0 medico da FHEMIG
afirmou que no Brasil nâo existem estatisticas sobre acidentes de trânsito,
fator que considera primordial para o controle da situaçao, e que as
autoridades precisam cuidar mais da educaçao para o trânsito do que das
questoes de engenharia.

Além desses expositores, o debate contou ainda corn a participação dos
Srs. Vitor Hugo Moreira de Rezende, Presidente da Associação dos
Delegados de Carreira; Carlos Catebe, representante da Associaçao das
FamIlias Vitimas de Trãnsito; Oliveira Santiago Maciel e Braülio Stivanin
Junior, representantes do DETRAN-MG, e Jair Alves Lopes, representante do
Depar-tamento Municipal de Trànsito de Santa Luzia.

Presidiu o debate o Deputado João Leite, Presidente da Comissào de
Direitos Humanos e desta CPI. Este relator integrou a Mesa da reunião como
representante da CPI.

Ficou nitido, ao final dos trabalhos, que tránsito é uma questão de cidadania
e que existe a premente necessidade de reestruturação de todo o sistema,
voltando as açöes para o campo da educaçao e da engenharia de trânsito,
entre outros aspectos.

0 debate rnostrou, também, que essas acöes extrapolam o ãmbito de

55

competênCia e de atuacãc da Policia Civil, que não foi preparada para
atividades desta natureza.

2.5 - A organizacão dos departamentos de trânsito em outros Estados e
municipios

Além do debate, a Comissão buscou também informaçoes sobre questoes
relacionadas a organização do trânsito em outros Estados e municipios,
considerando as possibilidades abertas pelo CTB.

Para tanto, recebeu convidados e realizou visitas procurando melhor
conhecer os sistemas atualmente implantados e em funcionamento.

A expedicao da Permissão para Dirigir e da CNH são de competéncia do
órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, mediante
delegação aos Orgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal, conforme
estatui o art.19, VII, do CTB.

Conforme explanação anterior, os exames de legislação para obtencão da
Permissão para Dirigir serão aplicados pelas CRTs ou pelo próprio Orgão
estadual de trãnsito. Já os de direcao veicular serão obrigatoriamente
aplicados por uma comissão integrada per três membros designados pelo
dirigente do órgao executivo de tránsito para o periodo de urn ano, permitida a
reconducao por igual perIodo.

Dentro desses limites, cabe aos Orgãos executivos de trãnsito organizarem-
se para atender aos objetivos do novo Código, criando estruturas
administrativas que possibilitem uma melhor formacão de condutores, uma
fiscalização das entidades corn competéncia para 0 treinamento e urn
processo de avaliação mais justo.

Foram verificadas diferenças entre os Estados, conforrne as caracterIsticas
dos Orgãos de trãnsito e a rapidez corn que vém adotando as determinaçôes
Contidas nas resoluçoes do CONTRAN. A maioria dos órgãos executivos de
trãnsito não se habilitou ainda para cumprir todas as exigéncias impostas pela
legislacao atual e continua corn estruturas centralizadas, sem apresentar
grandes modificaçöes na busca de urn sistema mais transparente e eficaz.

Exceçoes a esse quadro são apresentadas principalmente pelo Rio Grande
do Sul e pelo Distrito Federal, onde os órgãos de trânsito estão organizados
na forma de autarquia, e pelo Ceará, cujo Departamento de Trãnsito é
Vi nculado a Secretaria Estadual de Transporte, Energia e Cornunicacöes -
SETECO

Minas Gerais ainda rnantém o seu órgão de trânsito subordinado a
Secretaria da Segurança Püblica e vinculado, desde a sua origem, a PolIcia
Civil. Esse tipo de vinculacão se mantém tambérn em São Paulo e Santa
Catarina, mas ja foi desfeita em vários Estados.
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No Distrito Federal, o Departamento de Trânsito é autarquia estadual desde
sua criacão, em 1975, conforme determinou a Lei n o 6.296. Recentemente, foi
institulda a EPT, de acordo corn o que estabelece o art. 74, § 20 , do CTB, a
qual oferece cursos voltados para formação de candidatos a obtençào da
CNH e de examinadores de trânsito, instrutores e Diretores das escolas de
formação de condutores de veiculos automotores, além dos cursos de
reciclagem de condutores quando da apreensão da carteira, nos casos
previstos pelo Cádigo.

o DETRAN de Sergipe também oferece urn curso de formaçào de
condutores, corn 20 horas-auta, por rneio do Nücleo de Educaçào para o
Trânsito - NUDET -, principal responsável por toda a orientaçâo de educacão
no trânsito naquele Estado. 0 órgáo está se estruturando para o cumprimento
da nova legislacão.

Hoje, para obter a CNH em Sergipe, o candidato precisa desembolsar
R$45,00, referentes a três exames medicos, e R$50.00, relativos a taxa da
CNH. 0 curso de formação, que é oferecido na sede do ôrgão, é gratuito. Já
se deu inIcio a urn curso de formação de examinadores, corn ofertas de vagas
a funcionários pUblicos estaduais, em busca de uma rnelhor estrutura

2.5.1 - 0 modelo do Rio Grande do Sul
Considerando a necessidade de se modernizar e atualizar o DETRAN em

Minas Gerais e a partir de informacöes de que o Rio Grande do Sul estava
adotando, corn sucesso, urn novo modelo de organizacâo dos seus Orgãos de
trãnsito, esta CPI convidou representante do DETRAN daquele Estado a fazer
uma exposicáo sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido. Assirn, em
24/8/99, recebeu a visita do Sr. Carlos Eduardo Campos Vietra, Diretor
Técnico do DETRAN-RS, que falou a Comissão sobre o funcionamento
daquele Orgão. Posteriormente, durante o debate pCiblico, ouviu-se também o
Capitão João Batista Hoffmaeyster, que rnostrou Os resultados das rnedidas
implantadas no Rio Grande do Sul.

Criado pela Lei n° 10.847, de 20/8/96, o DETRAN do Rio Grande do Sul é
urna autarquia da administração piblica estadual que tern por finalidade
gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo o território do Estado, as
atividades de trânsito. Está vinculado a Secretaria da Justiça e da Seguranca,
rnas estuda-se a possibilidade de passar a autarquia para o ãrnbito da
Secretaria de Transportes.

Ernbora vinculado a Secretaria da Justiça e da Seguranca, não possui
vInculo corn a PolIcia Civil, fato que permite que as atividades referentes a
concessão de carteiras, aplicacâo de provas e outras sejarn exercidas por
funcionários corn treinamento e perfil adequado a natureza das tarefas
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Amparado pelo Projefo de Reestruturaçao da Administracao Estadual de
Trânsjto, o DETRAN-RS modernizou-se, passando por mudanças técnicas e
operacionais que estabeleceram urn sistema de concessão de carteiras de
habilitaçao bastante evolu Ida e pouco sujeito a fraudes.

0 controle do sistema, antes feito nas delegacias de polIcia do interior, é
centralizado na Capital do Estado. A partir da centralizacao do controle, a
prestação de serviços foi terceirizada e a sistema de comunicaçao e
gerenciamento foi totairnente informatizado.

A autonornia administrativa e financeira obtida corn a transforrnacao do
DETRAN-Rs em autarquia possibilitou-ihe tornar-se superavitário. Os
recursos são arrecadados e administrados por ele prOprio, e não pelo
Tesouro do Estado. No ano de 1998, a faturarnento foi de R$140.000.00000
e as gastos, da ordem de R$40. 000.000,00. Em 1999, a superávit tern sido
em torno de R$6.000.000,00 mensais e provém, basicamente, do
licenciamento registro e recadastramento de veiculos. Essa economia
possibilita a investimento em meihores condicaes de formação dos
condutores, a implernento de uma politica de segurança e educação no
tránsito, além de outras meihorias na poiltica de tránsito.

O DETRAN-RS possui a seguinte estrutura de serviços: 276 Centros de
Habilitacáo de Condutores - CHCs -, responséveps pela formaçao dos
condutores: a Centro de Registro de Veiculos Automotores - CERVA - e a
Centro de Cadastro de Veiculos Autornotores - CCVA.

Os CHCs são a braço do DETRAN no interior do Estado e na própria
Capital. Seguern urna rigorasa padronizaçao e obedecem a uma série de
exigências. Neles cancentram-se as exames medico e psicolOgico e as aulas
teóricas e práticas.

o CERVA passui todos os dados de registro de veiculos, que, no Estado do
Rio Grande do Sul, e feito pelos cartórios de registro civil, informatizados e
ligados diretamente ao DETRAN.

O CCVA faz a cadastramento de veiculas zero-quilornetra quando eles
saern da concessionárja

O Gerenciarnento de lnforrnaçoes do DETRAN - GID -, tatalmente
Informatizado, possibilita urn meihor funcionamento do modelo adotado,
permitindo a credenciamento de todas as pessoas que trabalhani no processo
de habilitaçâo e no registro de veIculos; a registro de tados as veiculos pelo
CERVA ou pelo CCVA; a intercãmbio entre as estaçoes de inspeçâo de
seguranca veicular e do sistema de arrecadaçao do DETRAN em todo a
Estado. E a DETR.,AN que administra o sisterna de infraçoes ocorridas no
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Ao procurar urn CHC, 0 condutor é cadastrado no Registro Nacional de
Carteira de Habilitaçao - RENACH. 0 CHC recebe a documentação do
nteressado e a envia, pelo correio, para Porto Alegre, para a em presa que vai
processar a cartera, se o candidato for aprovado. Somente essa empresa
imprime, usando urn processo bastante moderno, as carteiras de habilitacao.

O candidato é submetido entäo a exames medicos no CHC. 0 prOprio
medico Iança, corn sua senha, o resultado no sistema informatizado. Em
seguida, o candidato é submetido ao exame psicológico, que tambérn se
realiza no CHC e cujo resultado será Iançado no sisterna.

Lima vez aprovado, o candidato passa para a fase das au!as teOricas,
também ministradas no CHC. E obrigatorio o cadastro, no sisterna, do dia e
horário das aulas, do nümero da sala e do nome dos condutores que estão
ministrando a aula. Segundo informaçoes prestadas pelo Diretor Técnico do
DETRAN-R5. o cumprimento dessa regra é sernpre verificado pelas
auditorias feitas periodicamente nos CHCs, e o curso é avaliado por visitas de
pedagogas e psicOlogas do DETRAN-RS.

Os exames teOricos e práticos são aplicados pela Fundaçao Carlos
Chagas, entidade vencedora da Iicitaçao. Concluida cada etapa, o
responsãvel deve Iançar os dados no sistema. Todos os instrutores tern de
passar por urn processo de capacitaçâo e ser cadastrados no DETRAN.

As questöes das provas teOricas, que são mais de 500, ficam cadastradas
em urn banco de dados, sendo sorteadas pelo sistema, no mornento da
prova. 0 aplicador não tern conhecirnento prévio da prova que será aplicada
naquele dia.

Aprovado no exame, o candidato começa as aulas práticas no CHC, em
veiculos devidamente registrados e licenciados pelo DETRAN-RS. Os
horárjos das aulas práticas são também lancados no sistema, pelo próprio
instrutor.

A etapa seguinte é a prova prática aplicada pela Fundação Carlos Chagas.
Uma vez concluIda, o CHC lança o resultado no sistema PROCERGS
RENACH, que passa a informaçao ao Banco Nacional de Condutores - BNC -

que, por interm6dio do RENACH, fecha o sisterna. A própria PROCERGS
informa o resultado a empresa que, no inicio, recolheu os documentos, a foto
e a assinatura do candidato, e esta, por sua vez, emite a carteira de
habilitaçao, informa ao sisterna, prepara a postagem e a envia a outro órgão
do setor, a Empresa de Correios e Telégrafos, que faz a entrega dos
documentos

Todos esses procedimentos vão sendo, passo a passo, lançados no
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cornputadOr pelo responsáVel pela fase, por meio de sua senha, o que
possibilita a fiscalização pelas auditorias. 0 fato de cada fase ser realizada
por uma entidade diferente dificulta a fraude. Nenhuma das entidades detém
o controle de todo o sistema. Quem participa na formação dos condutores
não os avalia. Quem avalia não faz o processamento da carteira.
Consequefltemente, para ocorrer a facilitação da emissão da carteira, seria
preciso adulterar todas as fases do sistema.

2.5.2 - 0 serviço municipal de trânsito da cidade de Santa Luzia
Santa Luzia é o tinico municipio do interior do Estado que efetivamente

irnplantou urn servico municipal de trânsito, assumindo todas as
responsabilidades e competéncias previstas no CTB.

Os rnernbros desta CPI tiveram oportunidade de ouvir, nesta Casa, 0
responsável pela implantacão do sistema naquela cidade, Dr. Jair Alves
Lopes, que suscitou o interesse dos membros da Comissão em conhecer de
perto o novo serviço.

Em visita aquela cidade, os membros da CPI observaram que 0 serviço
possui urn quadro próprio de fiscais, composto por policiais civis e militares
inativos, que são permanentemente reciclados e orientados para o born
desernpenho de suas atividades.

Alérn disso, o serviço assumiu as funçOes de engenharia de trãnsito, tráfego
e sinalização, confeccionando as prôprias placas, procedendo as avaliaçöes
estatisticas dos acidentes e realizando urn primoroso trabaiho educativo.
desenvolvido principalmente nas escolas do municipto.

Apenas a titulo de ilustracão, urn recurso interposto por condutor
inconforrnado corn algurna penalidade aplicada por fiscal de trânsito é julgado
pela JARI em prazo não superior a dez dias.

Embora o serviço seja integrado ao Sisterna Nacional de Trânsito, conforme
reconhecido pelo próprio DENATRAN, ficou clara a dificuldade de
implantação do órgão municipal, por restriçöes ate rnesmo do ôrgão de
trânsito do Estado. Essa conduta contraria a politica implementada pelo CTB,
que consiste exatamente na descentralizacão dos serviços ligados ao trânsito
no Pals.

A integracão dos setores ligados ac , trãnsito deve ser facilitada e
implernentada para que as informacãeS, docurnentos e registros sejam
facilrnente acessados por todos os órgãos do Sistema Nacional, em norne do
interesse püblico.

0 trabalho desenvolvido na cidade de Santa Luzia é exemplar e, corn
certeza, deverá ser tornado corno parâmetro pelos dernais rnunicipios do
Estado.

0
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Parte 3 - A investigacãO
Diversos foram Os depoimentos e documentoS carreados aos autos da CPI

que comprovam, de forma inconteste, a existência não apenas do esquema
denunciada pelo Sr. Oracy Rodrigues como também de outras esquemas de
facilitacào e venda de carteiras de habUitacáo, que, par certo, culminaram
corn a emissào de inUmeras documentos medante processo fraudulento.

Foram reunidos documentoS e colhidos depoimentoS, entre outros, de
proprietáriOs de auto-escolas, poflciais civis e candidatos apontados pelo Sr.
Oracy Rodrigues coma beneficiáriOs do esquema, as quais confessaram ter
pago para a facilitaço dos exames.

A OF! verificou também denüncias de facilitacão para emissão de CNHs
nas cidades de Juiz de Fora, Divinondia de Minas e Pouso Alegre,
constatando, por documentas recebidos, outras irregularidades que já foram -
algumas delas - objeta de procedimento investigatório por parte da
Corregedoria de Policia.

Restou provado, par documentoS, pericias e testemunhos, que Mines
Gerais possui uma enorme gama de motoristas que não se submeteram
sequer aos exames obrigatórios para obtencão do docurnentO hábil para
dirigir veIculo automotor.

3.1 - A investigacàO sabre as denünciaS em Santa Luzia
3.1.1 - As denncias do Sr. Oracy Rodrigues
o Sr. Oracy Rodrigues prestou depaimento a esta CPI no die 18/3/99,

deixando claro ser partIcipe de urn esquema de facilitação para emissão de
carteiras de habilitacão que tinha coma sede a cidade de Santa Luzia.

o denunciante declarou que recebeu proposta do Dr. Hilário, Delegado de
PolIcia, para atuar coma agenciador de possIveis candidatos a obtenção
facilitada da CNH, recebenda, em traca, a quantia de R$ 70,00 para cada
candidato indicado. No decorrer do processo, porém, a depoente não chegou
a ser remunerado desse modo, vinda a receber uma parcela mensal fixa de
R$ 800,00.

o esquema funcianava corn a intermediacào dos proprietárias da Auto-
Escola Santa Luzia, de apelido "Paulinho e Elias", os quais também eram
donas da Auto-Escola Fama e Auto-Escola Clássica, na cidade de Contagem.

o candidato a uma carteira, após pagar ao agenciador a combinado, que
inicialmente consistia na impartância de R$ .600,00, e entregar cópias xerox
dos documentas pessoats, dirigia-se a auto-escola, onde já encantrava a
pauta corn a devida aprovacãO nos exames medico, psicotécnlcO e de
legislacâo.

Muitas vezes, a pretendente 6 obtencào da CNH não se submetia sequer
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ao exame de circulaçào au, quando isso ocorria, tinha a teste facilitado par
examinadores que faziam parte do esquema.

o esquema funcionava nas bancas examinadoras de Santa Luzia,
Vespasiano, Ribeirão des Neves, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, Nova Lima,
Betim, Sabará e Caeté, Segundo a depoente, que afirma ter facilitado a
emissão de mats de 2 mil carteiras.

Outra grave denUncia refere-se a falta de recoihimento des taxes
correspandentes aos exames de Iegislaçäo e de transito, cuja compravação
de pagamenta também era feita de maneira fraudulenta; as recursos
arrecadados a esse tItulo nâo eram direcionados para as cofres do Estado.

o Sr. Warley, assassinado em circunstâncias estranhas, e outro individuo,
de alcunha "Paulistinha", residente na cidade de Sete Lagoas, também
atuavam coma agenciadores, segundo o depoente.

o Delegado Hilário Teixeira, ainda segundo o depoente, era quem ficava
cam a maior parte do "bob", e a arrecadaçäo, que em urn ünico die de exame
chegou a R$28.000,00, era repassada pare a Elias e a Paubinho, proprietários
da Auto-Escola Santa Luzia.

Ao final, recanheceu como participante do esquema o policial José Martins
dos Santos, atualmente botado na 6a Delegacia Seccional de Contagem, que
atuava coma secretário da banca examinadora na cidade de Santa Luzia.

Prestou, ainda, esclarecimentos sabre a existéncia de urn esquema de
retirada de multas de trânsito, evitanda que o beneficiário fizesse o
recalhimento da importâncie devida aos cofres püblicos.

Nesse contexto, inUmeras CNHs foram emitidas pare candidatos que nâo
possulam a menor condiçao de canduzir corn segurança urn velcubo
autarnotor, entre eles ate mesmo cidadâos analfabetos, conforme ficou
provado no curso dos trabalhos de investigação.

3.1.2 - Carrespondéncia do Sr. Cleber Lucia de Almeida
o Sr. Cleber LUcia de Almeida, em oficto dirigido a OF!, informa ter tornado

conhecimento de que a Sr. Oracy se prontificou a intermediar a fecilitaçaa da
CNH para sua rnáe, Maria do Socorro, na cidade de Santa Luzia. inforrnaçào
esta que se canfirmou corn as declareçoes prestedas pebo Sr. Oracy ao jamal
"Estado de Mines".

3.1.3 - Depoimenta do Sr. Eudézio Bosco da Silva, que obteve a CNH
facilitada

Moredor de Bela Horizonte, o Sr. Eudézio declarou haver conseguido a
carteira de habibitaçao par intermédio de urn senhor de codinome "OornIlio",
que more no Bairro Cabana, vinda a reconhecer, posteriorrnente, que se
tratava do Sr. Oracy Rodrigues, que o encaminhou a Auto-Escola Santa
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Náo se submeteu a exame medico ou psicotécnico. Disse saber ler muito
pouco, embora afirmasse nâo ser nenhum burro.

3.1.4 - Depoimento do Sr. Elias Victoria Pereira, participante do esquerna de
facilitaçao de ernissào de carteira

Proprietário da Auto-Escola Santa Luzia, o Sr. Elias Victoria Pereira
reconhece a existência de processos facilitados para emissão de CNHs em
todo o Estado. Afirma ja ter indicado candidatos para obter a CNH corn urna
certa facUidade.

0 depoente declarou o seguinte: "quando a banca vai a cidade, se
conhecemos alguem da banca, tern jeito de dar urn empurrão, de ajudar. Mas
e!e tern de saber dirigir. Se não souber dirigir, não tern jeito de ajudar o
candidato". Admitiu que o candidato pode ser ajudado no exame de direçao e,
as vezes, na prova de legislaçáo também. Refenndo-se ao exame de
legislaçao, disse: "e urn gabarito que o candidato mesmo preenche; ele
apenas assina". No caso do Sr. Eudézio Bosco da Silva, nao se recorda se
realmente foi o depoente quem marcou o gabarito. Assegura ter conhecido 0
Eudézio por interrnédio do Inspetor de PolIcia José Martins, a quem repassou
parte do dinheiro recebido do candidato.

Não soube informar aos membros da CPI quanto a Sr. Oracy recebia pela
intermediaçao, pois, quando o aluno chegava a auto-escola, 0 intermediário já
havia recebido a par-fe que Ihe pertencia no esquerna. Disse ser o Sr. Paulo
Marcondes a responsável pelo repasse do dinheiro para o Inspetor de Poilcia
José Martins.

A facilitaçao do exame de circulaçâo ocorria, Segundo o depoente, quando
o candidato já se encontrava apto para fazer a prova de direçào. No momento
do teste, era feito o contato corn a examinador. Confirmou contatos nesse
sentido corn os examinadores Robson Maria dos Santos e Sebastiáo Gualter
Martins. Disse que acredita já ter preenchido gabaritos de exarnes de
legislaçao para candidatos.

Referindo-se ao Sr. Joao Wilson, que nâo sabia dirigir, mas tinha
habilitaçào, disse que "ele passou na prova de exame de rua e continuaria
treinando na auto-escola par-a adquirir prática".

Reconheceu a existéncia, na cidade de Ribeirao das Neves, de esquerna de
facilitaçao similar ao de Santa Luzia.

Afirmou ter acertado para que a Sra. Maria do Socorro fosse aprovada no
exame de circulaçâo e que ele prOprio, as vezes, entregava a dinheiro para 0
exarninador.

3.1.5 - Depoimento do Sr. Paulo Marcondes, participante do esquema de
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facilitacão de emissáo de CNH
0 depoente, proprietário da Auto-Escola Santa Luzia, foi sócio de Elias

VictOria Pereira na Auto-Escola Fama. Afirmou que tanto ele quanto Elias
faziam contato corn os exarninadores corn quern tinharn conhecirnento, para
facilitacao do exame. Reconheceu a Inspetor de Policia José Martins corno a
pessoa que indicava o candidato para o Oracy, que o levava para a Auto-
Escola Santa Luzia.

Segundo o depoente, o exame de legislaçào era feito na própria auto-escola
e, depois, obtinha-se a facilitacäo da carteira corn os exarninadores. 0 Sr.
Oracy era quem fazia o acerto corn o depoente, corn o Sr. José Martins e corn
os examinadores.

Disse acompanhar as candidatos a outras cidades da região rnetropotitana,
quando a banca examinadora se encontrava no local, e que as examinadores
do esquema eram escalados para essas cidades.

Confirrnou a participação dos examinadores Robson Maria e Sebastiao
Gualter Pereira no esquema, as quais assinavam as pautas dos candidatos
que obtin ham carteira facilitada.

3.1.6 - Depoimento do Sr. João Wilson de Souza, que obteve carteira
facilitada

0 Sr. Joâo Wilson de Souza, candidato recomendado pelo Sr. Oracy
Rodrigues, obteve carteira mediante processo facilitado, na cidade de
Vespasiano. As respostas as perguntas do exarne de legislacão foram-Ihe
ditadas pelo Sr. Elias, submetendo-se ao exame nas próprias dependéncias
da Auto-Escola Santa Luzia. Pagou ao Sr. Oracy R$600,00 pelo exame de
legislação e este repassou a dinheiro ao Sr. Elias; R$500,00 foram pagos pelo
exame de direcão.

0 candidato, por ser analfabeto, nào conseguiu ler urna rnanchete de jornal
que lhe fora apresentada, na ocasião ern que prestou depoimento a esta CPI.

3.1.7 - Depoimento do Sr. Reilton Barbosa dos Santos, que obteve a CNH
de forma irregular

0 Sr. Reilton Barbosa dos Santos obteve a CNH mediante encaminhamento
do Sr. Oracy Rodrigues, por intermédio da Auto-Escola Fama, pagando, para
tanto, a importância de R$600,00. Chegou a despender outros recursos para
a mesma finalidade, nâo se lernbrando do valor da quantia. Näo se submeteu
a exarne medico ou psicotécnico, dizendo que as exames ja Ihe foram
apresentados prontos para serem assinados. Nâo teve sequer a trabalho de
marcar a gabarito do exarne de leg islacão.

Ao ver a fotografia do Sr. Elias VictOria, a depoente disse, ernbora corn
dUvidas, reconhecer nele a dana da auto-escola.
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3.1.8 - Depormento do Sr. Edson Bicaiho dos Santos, que obteve a CNH de

forma irregular
Morador da regio da Pampuiha, Belo Horizonte, o Sr. Edson Bicalho dos

Santos foi habilitado em Ribeirão das Neves, sem se submeter a exame
medico. psicotécnico ou de legislaçào. Pagou R$1.350,00 pela facilitaçao dos
exames, por intermédio do Sr. Oracy Rodrigues. Quanto ao exame de
Iegislaçao, o Sr. Elias VictOria foi ditando as respostas, e o depoente apenas
teve o trabatho de marcá-las no gabarito.

3.1.9 - Depoimento do ex-policial civil Iron da Silva Miler
o ex-policial civil Iron da Silva Miler esclareceu a esta CPI ter conhecimento

do esquema de faciIitaço para emissão de carteiras na cidade de Santa
Luzia, once prestou serviços na função de detetive.

Confirmou ter participado de investigação acerca das atividades do Sr.
Paulo Marcondes, proprietário da Auto-Escola Santa Luzia, no ano de 1996,
quando este foi autuado em flagrante por falsificaçâo de documento pUblico.

Afirmou que, devido a falta de funcionários para o serviço de emissão de
carteiras, os prOprios donos de auto-escolas tinham acesso aos armários
onde era guardada a documentaçao dos candidatos. Essa prática era de
conhecimento dos inspetores Moacir e José Martins, responsáveis pelo
serviço.

Segundo o depoente, os trabalhos relativos 0 emissão de carteira não
tinham nenhuma organizaçOo. Sempre que mudava a chefia do setor, eram
alterados os procedimentos ad ministrativos.

Confirmou, ao final, que o Sr. Paulo Marcondes, envolvido nas fraudes que
vém sendo investigadas pela CPI, é o atual proprietOrio de uma auto-escola
denominada Cristal, a quat, segundo foi apurado quando da visita dos
membros da ComissOo a Delegacia de Santa Luzia, estO autorizada a
funcionar e encontra-se em atividade.

3.1.10 - A participaçOo dos policiais civis Robson Maria dos Santos,
SebastiOo Gualter Martins e José Martins

Os depoimentos prestados a esta CPI, especialmente pelos proprietários da
Auto-Escola Santa Luzia, como também os documentos anexados ao
processo comprovam, de maneira inconteste, a participaçOo dos policials civis
Robson Maria dos Santos, Sebastião Gualter Martins e José Martins no
esquema de facilitaçao de emissOo de CNHs da cidade de Santa Luzia.

Os detetives Robson e Sebastiäo Gualter atuavam como examinadores e
assinavam pautas de candidatos que sequer se submetiam aos exames
necessOrios para a habilitaçOo.

O Sr. Elias VitOria Pereira, no depoimento prestado a esta CPI, reconhece a
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possibilidade da facilitacào para os exames de legislação e trOnsito.

Quanto ao dinheiro pago pelo candidato Eldézio Bosco da Silva, que teve a
carteira facilitada, parte fora repassada ao Sr. José Martins, secretOrio da
banca examinadora de Santa Luzia.

Reconheceu, ainda, o Sr. Elias, contatos corn os examinadores Robson e
Sebastiao para facilitacào dos exames de direção de candidatos na cidade de
Santa Luzia. Disse que as vezes ele próprio entregava o dinheiro para o
exami nador.

O Sr. Paulo Marcondes, em seu depoimento, esciarece que o Sr. José
Martins encaminhava os candidatos por meio do Sr. Oracy. A burla ao exame
de legislacOo era feita dentro da auto-escola, e a facilitacão do exame de
direcao era feita por meio de contato corn os examinadores.

O Sr. Robson e o Sr.SebastiOo eram os examinadores que assinavam as
pautas dos candidatos facilitados.

3.1.11 - As pautas do exame de legislação datado de 25/3/97
Na denCincia formutada pelo Sr. Oracy Rodrigues a esta Comissão, foi

realçada a existéncia de aproximadamente 3 mil pautas do exame de
IegislaçOo realizado em 25/3/97, na cidade de Santa Luzia. Ao que tudo
indica, essa data, que está presente em inürneras pautas de candidatos
aprovados fraud ulentamente, foi adredemente escoihida corn o propOsito de
acobertar a fraude perpetrada pelos membros da quadrilha.

No dia 25/3/97, Os examinadores SebastiOo Gualter Martins e Robson Maria
dos Santos, estavam escalados para prestar serviços na cidade de Pedro
Leopoldo.

A autenticidade da assinatura desses elementos nas pautas poderia
confirmar a existéncia dos exames, uma vez que eles estavam efetivamente
prestando serviços para a banca examinadora naquela data.

Oficio do Sr. BrOullo Stivanin Jinior, Delegado Adjunto, em exercicio no
DETRAN-MG, dO conta de que os condutores Deliclo José Ribeiro e Jefferson
Lopes Souto, segundo consta na documentacOo, foram considerados
aprovados no exame de legislacão realizado na cidade de Santa Luzia, em
25/3/97.

Procedimento idêntico ocorreu corn Os candidatos Antonio Nivaldo de
Freitas, Carlos Adevam Alves Neves, Daniel Geremias Leite, Welson
Goncalves das Neves e Wagner Rocha de Queiroz, todos corn pauta do
exame real izado em de 25/3/97, em Santa Luzia.

As aprovaçOes, em todos os casos anteriormente arrotados, foram
chanceladas por ambos os policiais civis citados, que, vale repetir, embora
estivessem escalados para a cidade de Pedro Leopoldo, aprovavam



17

0

66
candidatos em Santa Luzia.

A pauta de Eldésio Bosco da Silva, que reconhecidamente, teve a carteira
facilitada, conforme consta em seu próprio depoimento a esta CPI, foi levada
ao Instituto de CrtminaUstica, que, na conclusão do trabalho pericial, confirma
o lancamento da assinatura dos examinadores Robson Maria e Sebastiáo
Gualter nos documentos. A participaçào de ambos na quadrilha que se
estabeleceu em Santa Luzia é incontestável.

3.1.12 - As pautas com assinaturas falsificadas
Documentos anexados ao inquérito em curso na Corregedoria de Policia

para apurar fraudes na emissão de CNHs do conta da existência de
nümeras pautas em que constam aprovaçào de candidatos em exames,
porém corn assinatura falsificada dos examinadores.

A Dra. Elaine Lucia Nogueira Cruz, que prestou depoimento a esta CPI, em
algumas oportunidades, oficiou a 000rdenadoria de Operaçôes Policiais do
DETRAN-MG noticiando a ocorréncia desses fatos. 0 relatório da Comissão
Examinadora do DETRAN-.MG na cidade de Betim também ressalta a
existência de pauta corn suspeita quanto a autenticidade das assinaturas de
exarninadores no exame de legislação. OfIcio do Delegado João Batista da
Cruz, dirigido a Chefia da Divisäo de Habilitação e Controte de Condutor do
DETRAN-MG, aponta como foco dos procedimentos irregulares a cidade de
Santa Luzia.

Alguns dos examinadores que tiveram a assinatura falsificada já prestaram
depoimento na Corregedoria de Policia e reconheceram não ter assinado as
pautas apontadas como fraudulentas.

Observa-se que as irregularidades não se restringem a facilitaçao nos
exames, mas também a falsificaçao de assinaturas de examinadores, que
tiveram, assim, seus nomes envolvidos no esquema.

3.2 - As denüncias da cidade de Juiz de Fora
A policial civil Claudia Liliane da Silva Ribeiro, que trabalhou no Setor de

Habilitaçâo de Juiz de Fora, procurou o Deputado Alberto Bejani para
apresentar-lhe denincias sobre a facilitaçao na emissào de CNHs naquela
cidade.

O Deputado, por sua vez, apresentou requerimento para que a denunciante
fosse ouvida em reunião da Comissão, o que veio a ocorrer no dia 6/5/99.

Segundo a policial civil, existia na cidade urn esquema de facilitaçâo de
emissao de carteiras, que contava corn a participaçao de exarninadores, auto-
escolas e membros da CIRETRAN local.

Os candidatos corn exame facilitado sequer compareciam ao local dos
exames, pois as pautas ja eram previamente assinadas pelos exarninadores.
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O preco da facilitacão variava de R$1.000,00 a R$1.500,00, dependendo da

categoria, e Os recursos eram repassados para a secretária da banca
exam inadora, de nome Elizabeth.

A depoente arrolou corno participantes do esquema as Auto-Escolas
Andrade, Brasilia, Cordial, Avante e Minas Gerais. Disse que o Delegado
Regional de Juiz de Fora tinha conhecimento do processo de facilitacão, pois
muitos candidatos reprovados se dirigiam ao seu gabinete e declaravarn que
as carteiras eram liberadas apenas para quern pagava, sendo que ela prOpria
havia repassado a ele as mesmas informacOes sobre o assunto. Acusou a
Sra. Elizabeth, secretária da banca, de ser proprietária da Auto-Escola
Preferencial e de uma clinica de exarne medico e psicotécnico. Afirmou que o
Delegado Tadeu é sOcio de Elizabeth na clinica e na auto-escola.

O mesmo esquema de Juiz de Fora, segundo declarou, também funciona
em Ubá, para onde säo encaminhados os candidatos da Auto-Escola Brasilia
que não conseguern obter a carteira em Juiz de Fora. Disse existir na
delegacia daquela cidade urn esquema para pagarnento de diárias aos
servidores, que repassavam os recursos ao Delegado Regional, o qual
alegava sua apiicação em obras na prápria delegacia.

A depoente fol afastada do setor de habilitaçao, segundo eta própria,
mediante o argumento de que falsificava guias de recothirnento das taxas
relativas aos exames. Afirmou, porém, como rnotivo para o afastamento o fato
de haver comentado a existéncia do esquema de facilitacão corn colegas.

Diante da gravidade das denuncias, a CPI aprovou requerimento para a
realização de reunião na cidade de Juiz de Fora, para ouvir os possiveis
envolvidos, a qual se realizou em 30/5/99.

3.2.1 - As reuniöes da comissão na cidade de Juiz de Fora
As reuniôes da CPI em Juiz de Fora realizaram-se nas dependéncias da

Câmara Municipal daquela cidade, sendo que a prirneira teve inicio as 9
horas, e a segunda, as 14 horas. Na oportunidade, foram ouvidos
depoimentos dos Srs. Elder Gonçalo Monteiro d'Angelo, Delegado; Francisco
de Assis, ex-policial civil; Geraldo Campos Filho; Catarina de Sena Barros da
Silva, Detetive aposentada; João Sarnpaio Martins e André Luiz de Carvalho,
policiais civis examinadores; Elizabeth Aparecida Guimarães Reis, secretária
da banca examinadora, e Edilberto Tadeu Rodrigues, Delegado.

0 Delegado Elder d'Angelo esclareceu ter ouvido muitas conversas a
respeito da facilitaçao na ernissão de carteiras de habilitação naquela cdade,
achando por bern comunicar o fato ao seu superior hierárquicO, o Delegado
Regional Elber Cordeiro.

Diante dos fatos relatados, o depoente prontificou-se a fazer urn flagrante
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da facilitação em urna auto-escola da cidade, o que não foi
Delegado Regional.

Disse, ainda, que tomou conhecimento de que outros colegas
também teriam cornentado esses fatos corn o Sr. Elber Cordeiro,
sua presença.

o depoimento da policial civil aposentada Catarina de Sena Barros da Silva,
que trabalhou no setor de habilitação por muito tempo, nada acrescentou,
posto que afirmou desconhecer a existência do problema em Juiz de Fora.

o exDetetive Francisco de Assis contou que, certo dia, estava trabalhando
no estacionarnento da Delegacia Regional quando, por volta das I9h4Omin,
viu urn senhor pulando o portao que dá acesso ao patio do estacionamento.

Interpelado pelo ex-Detetive, o referido senhor informou estar saindo do
gabinete do Dr. Elder, onde fora fazer urn servico, e que havia estacionado o
veiculo prOximo daquele local.

Segundo o depoente, esse senhor carregava sob o braco urn envelope corn
timbre da Secretaria de Estado da Seguranca Püblica, de onde cairam, entre
outras coisas, carteiras de habilitacão, plásticos para guardá-las e vários
documentos. Algumas dessas carteiras, segundo o depoente, estavam em
branco.

Mais tarde, veio a saber que esse senhor se chamava José Pires e era
proprietário da Auto-Escola Andrade.

o depoente esclareceu ter levado o fato ao conhecimento do Delegado
Regional e apresentou a CPI cópia de documento em que relata o acontecido,
embora sem qualquer protocolo.

Logo após essa denüncia, ele presenciou o seguinte fato: uma senhora, em
companhia da filha, dirigiu-se ao gabinete do Sr. Elder, dizendo ser sua amiga
e que havia ido receber a carteira de habilitação da fitha. Viu também essa
senhora sair para o estacionamento sorrindo muito, com a carteira de
habilitacào na mao, entrar no veiculo e afastar-se do local.

ldentificou tal pessoa como sendo filha do Sr. Lava!, conhecido
farmacêutico da localidade de São Mateus, do MunicIpio de Juiz de Fora.

Relatou, ainda, outra ocorréncia relacionada a carteira de habilitacão,
quando intercedeu em favor do seu amigo João Batista Belato, cuja pauta
havia desaparecido.

Segundo o depoente, a pauta do seu amigo apareceu em nome de Jorge
Knupe, que tinha passado por todos os exames para habilitação. Não soube
explicar, porém, que medidas foram tomadas para esclarecimento dos fatos.

Disse ter recebido ameaças de mode por parte do Sr. Ubirajara de Aquino
Matos, lnspetor do Presidio Santa Terezinha, caso continuasse falando
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daquela maneira.

Afirrnou saber das denUncias feitas pela Detetive Claudia Liliane, as quais
confirma, por ter conhecimento de quase todos os fatos.

Tanto o Delegado Regional quanto a Sra. Elizabeth, segundo o depoente,
ostentavam riqueza, mantendo rnóveis de luxo no gabinete, realizando
comemoraçöes e churrascos em que se servia uIsque, fatos que eram
comentados pelos policiais e Detetives.

O Sr. Geraldo Campos Filho, possIvel adquirente de carteira facilitada,
afirmou ter feito os exames medicos, de legislação, psicotécnico e de direcão.

Nâo trouxe para a CPI quaisquer informaçoes que pudessem contribuir para
a elucidação dos fatos narrados pela Detetive Claudia Liiiane e pelo ex-
Detetive Francisco de Assis.

Os examinadores André Luiz de Carvaiho e João Sampaio Martins, assirn
como a Detetive Elizabeth Aparecida Guimaraes Reis e o Delegado Edilberto
Tadeu Rodrigues, também não apresentararn dados relevantes para a
apuração das den(incias que motivaram a instauração da CPI.

Quanto aos depoentes André Luiz de Carvalho e Elizabeth Aparecida
Guimarães Reis, muitas perguntas foram feitas para que se esclarecesse a
incompatibilidade de seu patrimônio corn os seus ganhos.

3.2.2 - Depoirnento do Delegado Regional na cidade de Juiz de Fora
Prestou depoirnento em reunião da CPI na Assembléia Legislativa o Sr.

Elber Cordeiro, então Delegado Regional de Segurança P(iblica em Juiz de
Fora.

Reconheceu o fato de que a Sr. Elder d'Angelo a havia advertido sobre as
comentários na cidade acerca da facilitação na emissão de carteiras e sobre
sua disposição em fazer a flagrante.

Tomou como piada, porém, essa séria rnanifestaçao, corn o argumento de
que a Delegado Elder estava a exigir certa importância em dinheira para
articular a flagrante da participação de auto-escola no esquema e que, no

S 
caso, ele prOprio poderia tomar as providéncias necessárias, por se tratar de

9 urn Delegado operacional.
Ocorre que a noticia da facilitação de carteira, segundo consta nos autos,

0
S d Angelo.

não foi levada ao Delegado Regional apenas e exclusivamente pelo Sr. Elder

A Detetive Claudia Liliane e também a ex-Detetive Francisco de Assis
0 

afirmaram a CPI ter dado conhecimento desses fatos âquela autoridade, que
0 questionou a idoneidade de ambos as acusadores, procurando desc!assificá-

los ate mesmo para retirar a peso das denUncias.
Essa conduta, porém, não foi levada a efeito relativamente ao depoirnento
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aceito pelo

Delegados
inclusive na
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do Delegado Elder, referindo-se a facilitacao na emissão de CNHs, o qual
afirmou em seu depoimento que, na presença dele, colegas Delegados
também chegaram ao Delegado Regional para cientificá-lo da existéncia de
esquema de facilitaçáo na banca examinadora daquela cidade.

Em oficio endereçado ao Deputado Alberto Bejani, o depoente, porem,
confirmou desconhecer denüncias de facilitaçao na emissão de CNHs em sua
area de atuacâo.

Os motivos alegados pelo Sr. Elber Cordeiro para o seu afastamento
daquela regional também não coincidem corn a manifestação do Secretário
de Estado da Segurança PUblica, quando este prestou depoimerito a
Comissào.

Segundo o Sr. Mauro Lopes, o afastamento adveio exatamente das
denüncias relativas as fraudes na banca examinadora daquela cidade.

3.2.3 - A venda de carteiras na cidade de Divinolândia de Minas
Chegaram a CPI denOncias acerca da possivel existência de uma rede de

venda de carteiras de habilitaçäo falsas na cidade de Divinolándia de Minas.
ApOs contatos iniciais, foram convocados diversos beneficiários do

processo para depoirnento, corn o objetivo de esciarecer devidamente Os
fatos.

Constatou-se, após oitiva das testernunhas, a existência de uma quadrilha
que atuava naquela regiäo, vendendo carteiras que eram aparentemente
emitidas em outros Estados da federação.

Essa quadrilha era capitaneada pelo Sr. Milton Clementino da Costa, que,
como ficou provado, abusava da boa-f6 de pessoas simples que confiavam
na sua condicào de policial militar da reserva e de Presidente da Cârnara
Municipal.

O Sr. Milton, embora resistisse a comparecer a reuniôes da CPI, ao
perceber que viria a ser conduzido coercitivamente, entendeu por bern prestar
depoimento, corn parecendo acompanhado do seu advogado.

Esclareceu, na opor-tunidade, já estar sendo devidarnente processado em
decorréncia de prática delituosa relativa a venda de carteiras, negando-se
responder as perguntas acerca da sua efetiva participação no processo.

Alegou, ainda, tratar-se de trama politica, rnesmo havendo provas
incontroversas, trazidas aos autos por cidadãos daquela cidade, muitos deles
lesados impiedosamente por aquele malfeitor, que nào teve sequer a
dignidade de devolver-Ihes o dinheiro.

Antes do comparecimento do Sr. Milton a CPI, foram coihidos depoimentos
dos Srs. José Maria dos Santos, Adeir de Almeida Figueiredo, Ismair de
Almeida Figueiredo, Ademar Gonçalves, Ajalmar Felipe de Araijo, João

"a'
Geraldo da Silva, Marcelo Marcal Dias e José Maria Scares, todos residentes
e domiciliados na cidade de Divinolândia de Minas.

Pessoas simples, de màos calosas, os depoentes residem basicamente na
zona rural daquela cidade e, por certo, pouparam recursos corn sacrificio,
para os repassar a urn cidadão que, devido a sua condiçao de militar da
reserva e Presidente da Càmara Municipal, deveria ter uma conduta
exemplar. Este preferiu, no entanto, formar uma quadrilha para lesar o poder
püblico, causar danos a terceiros, subtrair recursos daqueles que Os
amealham corn suor e sacrifIcio, sem condiçOes ate mesmo de perceber a
gravidade da situaçao.

Os depoentes confirmaram o processo de facilitação de carteiras naquela
cidade, concedidas sem que o candidato se submetesse aos exames medico,
psicotécnico, de legislacão e de direçao.

Conforme ficou evidenciado, não era sequer perguntado ao candidato se
sabia ler e escrever ou mesmo se possuia conhecimento minimo para
conduzir urn veiculo.

Confirmaram, também, que o processo era articulado pelo Sr. Milton
Clementino da Costa, ao preco aproximado de R$900,00 por carteira.

Muitos dos candidatos não chegaram sequer a receber a carteira, ernbora
tivessem efetuado o pagamento pela facilitação.

O Sr. Milton Clemeritino dirigia-se para a cidade de Teixeira de Freitas, no
Estado da Bahia, onde atuavarn outros participantes do esquema de
facilitaçao, acompanhado dos carididatos.

Conforrne indicios coihidos nos depoimentos, os adquirentes assinavam as
pautas e retornavarn, recebendo a carteira, por intermédio do Sr. Milton,
alguns dias depois.

Fol constatada a emissao de carteiras dos Estados de Goias e da Paraiba,
sern que os adquirentes precisassem dirigir-se para esses Estados. A farsa
era tramada na cidade de Teixeira de Freitas, no Estado da Bahia.

3.3 - As denincias da cidade de Pouso Alegre
O Sr. Idivaldo Cruz, proprietário da Auto-Escola Educar, na cidade de

Pouso Alegre, encarninhou a CPI docurnentos relativos ao esquema de
facilitaçao de ernissão de CNHs nesse municpio.

Segundo consta na denéncia, o Sr. ldivaldo cornunicou a suspeita da
existéncia do esquema ao Delegado da CIRETRAN local, e este solicitou-lhe
provas do que foi relatado.

O depoente, diante dessa circunstância, entendeu por bern contratar as
serviços de urn Detetive Particular, no Estado de Säo Paulo, para investigar a
suspeita.
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o Detetive conseguiu gravar conversas entre o Sr. Gilberto Pereira da Silva,

proprietário da Auto-Escola Betar, e urn possIvel candidato a obtençao de
CNH, de nome Ivan Aparecido de Lima, cujas vozes foram reconhecidas
pelas partes envolvidas, quando depuseram no inquérito instaurado na
Delegacia daquela cidade.

Segundo consta no diálogo, era possIvel a facilitaçao do exarne de
legis!açao, mediante o pagamento da importãncia de R$300,00.

o esquema, muito bern explicado no diálogo gravado, funcionava do
seguinte modo: o candidato, quando da realizacão do exame de legislação,
deveria preencher apenas o cabeçalho do gabarito, assinando-o devidamente
e deixando em branco as marcaçöes das respostas. Num dado momento, o
examinador passaria pela carteira do candidato recolhendo aquele formulário
corn as respostas em branco, corn o argumento de que a impressão estava
muito apagada. Substitula, assim, o formulário por outro, que era entregue ao
candidato. Ao final, prevaleceria o formulário entregue em branco ao
exarninador, que era preenchido corn respostas corretas, em nümero
suficiente para a aprovaçâo do candidato.

A fita foi entregue ao Detetive LCicio de Oliveira pelo Sr. Idivaldo Cruz e
repassada a autoridade policial trés dias apOs o ocorrido.

Quando o Sr. Ivan subrneteu-se ao teste, o esquema funcionou exatamente
como explicado, e ele, em depoimento a CFI, confirmou a manobra.
Anteriormente, o Sr. Ivan havia apontado os Srs. Mauricio Geraldo da
Conceiçao e Lcio de Oliveira como os examinadores presentes quando da
primeira troca de gabarito, ocorrida em 27/1/99, e Lücio de Oliveira e João
Batista de Melo, quando da segunda prova, realizada em 17/2/99, na qual
ogrou éxito.

Apesar do depoimento do Sr. Ivan, confirmando todas as circunstâncias em
que ocorreu a fraude, e da coincidéncia entre a conversa gravada e os fatos
ocorridos, o inquérito não apurou a participaçâo dos examinadores no
possIvel esquema de facilitacao.

O Sr. Idivaldo, quando depôs perante a CPI, trouxe ao processo laudo
produzido por um perito que atesta a falta de coincidéncia entre o padrão
caiigráfico da marcação das respostas do teste em que o candidato Ivan
Iogrou êxito e a sua verdadeira caligrafia, colbida em formulário serneihante,
fato que foi reconhecido pelo próprio Ivan.

A CPI, ao ouvir testemunhas arroladas para esciarecer os fatos, na sua
Ultima reuniao, colheu depoimentos dos Srs. Goncalo Francisco Faria, Alcino
Silvério dos Santos, Antonio Reginaldo Barroso e Terezinha Goes, candidatos
a habilitaçao naquela cidade.
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Foi constatado que candidatos corn baixo nivel de escolaridade, sem
condicOes ate mesmo de ler correntemente uma manchete de jornal, foram
aprovados no exame de legislacao, quando, em verdade, nâo possuiam
condicão minima para interpretar questOes e respondé-las de maneira a obter
êxito no exame.

Foi esclarecido, ainda, pelos depoentes que eles haviam participado de
uma reunião corn representantes do Centro de Forrnação de Condutores Beta
e do Centro de Formação de Condutores Sapucal, anteriormente ao
depoimento prestado a Comissão.

Nessa reuniâo, corn a presenca, inclusive, do advogado designado para
acompanhar os candidatos em seus depoimentos, por recornendação de urn
Diretor da Auto-Escola Beta, ficou combinado como as testernunhas viriarn a
esta Capital, para prestar depoimento. Urn senhor de nome Luiz, do CFC
Sapucai, que também participou da reunião, cuidou de conseguir o meio de
transporte.

Causa estranheza essa reuniào corn as testemunhas nas dependéncias de
urn Centro de Formacão de Condutores sobre o qual pesa suspeita de
facilitação de emissão de carteiras.

Também urn fato que merece ser apurado mais detidamente é o de que
todos os cidadâos que depuseram, pessoas de baixa ou nenhuma instrução,
lograram êxito no exame de !egislação corn o nümero minimo de pontos
exigido para a aprovação.

3.4 - Carteiras falsas
o nUrnero de inquéritos instaurados no Ombito das Delegacias Regionais de

Segurança PUblica do Estado deixou transparecer a existéncia de significativo
nümero de condutores de veiculos, no Estado, circulando corn carteiras de
habilitaçao falsificadas.

Apenas na cidade de Juiz de Fora, no periodo compreendido entre 17/8/98
e 8/4/99, ou seja, pouco rnais de sete meses, fol instaurada mais de uma
centena de inquéritos pela Delegacia de Acidentes de Veiculos, em face da
utilizaçao, por condutores de veiculos, de CNH falsa.

Tarnbém o inquerito instaurado na Corregedoria de Policia para apurar a
facilitaçao na emissão de CNHs colheu depoimentos de candidatos que
adquiriram carteiras falsas.

Esses motoristas, nos mesmos rnoldes daqueles que tiveram a emissão do
documento facilitada, também nào se submeteram aos exames neceSSarioS
para que fosse aferida a sua habilidade para conduzir, corn seguranca,
vejculos automotores.

Embora haja evidéncia de que as CNHs falsas sejarn impreSSaS, em sua
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graride maioria, fora do Estado de Minas Gerais, esse é urn grave problema,
que merece atenção especial do poder piblico pelo fato de estar diretamente
relacionado corn a segurança no trãrisito.

For certo, milhares de acidentes são provocados por condutores que não
receberam urna orientação minima sobre direção defensiva e segurança no
trànsito ou mesmo não se prepararam para conduzir corretamente o veiculo,
já que se sentiram desobrigados de freqUentar os atuals CHCs, onde
receberiam a orientação necessária para circular pelas vias püblicas
conduzindo veiculos automotores.

Os resultados rnais imediatos dessa situaçao são a perda de vidas em
acidentes evitáveis, seqüelas de toda ordem e enormes gastos do poder
püblico corn o atendimento hospitalar e a recuperação fIsica das vItimas do
trânsito.

3.5 - Irregularidades encontradas no serviço de trãnsito
Durante o seu trabaiho investigatOrio, a Comissão encontrou significativas

irregularidades na organização do serviço de trãnsito do Estado, tanto no que
se refere a emissão de carteiras quanto em outras areas, como cobrança de
taxas, rnultas e confecção de placas. Esses fatos mostram que, além da
facilitação das carteiras, outros problemas graves estäo ocorrendo.

O próprio ex-Diretor do DETRAN-MG, Sr. Jairo Léllis Filho, em pouco mais
de seis meses de exercIcio no cargo, afastou cerca de 20 examinadores,
sobre os quais, segundo ele, "havia noticias de algum envolvimento anterior".
O total de pessoas afastadas do DETR.AN-MG por esse Diretor chegou a 50,
e, segundo ele, "no decorrer de seis meses, como disse aqui, fatos chegaram
ao conhecimento do Diretor, e nossa determinação foi a de ouvi-los, puni-los
e tirá-los do DETRAN-MG. Posteriormente, nessa mesma audiência, esse
Diretor afirmou que afastou cerca de 100 pessoas, por envolvimento em
irregularidades: "Tive que afastar pessoas em razão de senhas falsas e
outras coisas".

O Diretor anterior, Sr. Raimundo In6cio de Oliveira, além de afastar
servidores, chegou a suspender o funcionamento de todas as bancas
examinadoras do Estado, devido as denüncias de facilitação de carteiras.
Apesar disso, "nunca era instaurado inquérito" contra os envolvidos.
Posteriormente, o Diretor se corrigiu e disse que os inquéritos eram
instaurados sim, mas não "no primeiro rnomento"(sic). Ao final, concluiu que
"em sua administraçao, grande foi o nCjrnero de servidores administrativos, e
ate mesrno de policiais, demitidos a bern do serviço püblico".

Apesar dessas afirmativas, a Comissão não obteve informação sobre o
andamento dos casos detectados de fraudes e corrupção dentro do
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DETRAN-MG. Não se tern notIcia das condenaçöes nem se sabe se os
afastamentos foram definitivos ou temporários. 0 que se observa, após oltiva
de dois ex-Diretores , do Diretor atual e do Secretário da Seguranca Piiblica,
e que esses problemas são recorrentes, e os atos isolados não tern surtido
efeito sobre as causas.

Quanto a fiscalizacão de auto-escolas, responsabilidade do DETRAN-MG, o
ex-Diretor disse que teve conhecimento das puniçöes, mas não soube
informar os nomes a CPI.

A rnudanca de categoria da carteira foi outro tipo de fraude que provocou o
afastamento de funcionários e seu encaminhamento a Corregedoria de
Policia e a Corregedoria da Secretaria de Administracão, conforrne informou o
ex-Diretor, que afirmou: "Fiz uma informacão as Corregedorias. Fiz urna
informação verbal sobre essas irregularidades ao Dr. Ronaldo, que iria
assumir o DETRAN".

As irregularidades, ainda segundo Sr. Jairo Léllis Fliho, so podem ocorrer
corn a participação de servidores do DETRAN-MG: "A conclusão é de que
não Na como, hoje, o dono da auto-escola, o examinador ou alguém da auto-
escola, sozinho, sem a participação de mais alguem e, logicamente. sern a
participação de alguérn de dentro do DETRAN, concluir essa atividade. Existe
a necessidade da participacão de pessoas de setores diferentes. 0
envolvimento é de muitas pessoas. Näo é apenas uma pessoa do DETRAN,
são setores envolvidos".

Essas afirmacOes, diante do apurado pela Comissão, aplicam-se também
as demais irregularidades, como admitiu o ex-Diretor Rairnundo lnãcio de
Oliveira: "A corrupcão sempre existiu em todos os DETRANs do Pals. No
nosso, eta sempre foi menor, e isso deveria ser motivo de orguiho". A
Comissão não aceita esse tipo de avaliação. 0 cidadão comum, que paga
pesados impostos e elevadissimas multas de trànsito, não merece ser tratado
corn tamanho desrespeito pelos poderes pUblicos e tern 0 direito
constitucional de exigir estrita moralidade adrninistrativa dos Orgãos do
Estado.

3.5.1 - A falta de recoihirnento das taxas correspondentes aos exarnes de
Iegislação e circulação

As denOncias forrnuladas pelo Sr. Oracy Rodrigues a CPI dão conta da
existência, na cidade de Santa Luzia, de uma rnáquina de autenticacão
bancária das guias de arrecadacão das taxas correspondentes aos exarnes
de legislação e de trânsito e a transferéncia de pauta, entre outras.

Segundo o depoente, as gulas erarn adulteradas nos fundos da Auto-Escola
Santa Luzia e representavam urn ganho adicional para a quadrilha, que tinha
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como objeto principal a facilitação da emissão das CNHs.

o ex-Diretor do DETRAN-MG, Jairo Léllis Filho, sobre a denüncia do Sr.
Oracy Rodrigues, assim se expressou perante a Comissão: "Realmente, ele
mencionou que tern 'fundo de quintal - expressão dele -, que tern alguem
autenticando. E não é a primeira vez que isso acontece em Minas, porque,
antes de ser policia, lembro-me de noticias dessa natureza. Então, temos
algumas GUAS ou GAS sob suspeita".

Embora o tempo não tenha sido suficiente para uma rigorosa apuração das
denüncias, sob esse aspecto, restou evidenciada uma perda considerável de
recursos, que poderlam ser destinados aos cofres pUblicos, em decorréncia
do recolhimento das taxas correspondentes aos exames.

o Sr. Alex Sander Marques de Oliveira informou, em seu depoimento, que
havia noticiado tais fatos ao Dr. Solon, do DETR.AN-MG, que Ihe disse ter
conhecimento de que somente 30% das taxas recoihidas entravam para 0
caixa do Tesouro.

Afirmou ter registrado a ocorrência na 1a Delegacia de Policia, situada na R.
Carangola, nesta Capital, onde o advertiram para que não tomasse essa
providéncia, mas não conseguiram demovê-lo de seu propósito.

o candidato Wagner Rocha de Queiroz foi beneficiado pelo esquema de
Santa Luzia e apresentou guia falsa, relativamente a transferëncia de pauta,
conforme ficou evidenciado.

o mesmo ocorreu corn os candidatos Eldesio Bosco da Silva e Lauro
Cerqueira, que tiveram a carteira facilitada e em cujas pautas foram
encontradas guias falsificadas de recolhimento da taxa de segurança.

o problema foi detectado também na cidade de Juiz de Fora, onde a
Detetive Claudia Liliane da Silva Ribeiro responde a acão penal por dar
destino diverso ao dinheiro que deveria ser recolhido a administraçao püblica,
segundo a Promotora de Justiça que ofereceu a denüncia.

Tanto o Delegado Jair Hélio quanto o Delegado Hiiário, que prestaram
depoimento a esta CPI, reconheceram a prerrogativa da autoridade policial de
abonar essas taxas. facultando aos candidatos submeterem-se a exames
sem o recoihimento do tributo correspondente.

Por outro lado, alguns documentos acostados aos autos da CPI dào conta
da abertura de inquérito para apuracao de irregularidades em guias de
arrecadaçao.

Outros documentos evidenciam o mesmo problema nas cidades de Nova
Lima, Belo Horizonte, Betim e Capelinha, o que revela descontrole quanto a
fiscalizaçao da arrecadaçáo tributária.

Nâo pode urn Estado corn a receita comprometida, como Minas Gerais, que
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luta para cumprir os seus compromissos emergenciais, abrir mao de recursos
que deveriam estar sendo canalizados para os cofres piblicos.

3.5.2 - A baixa de muttas sem a correspondente quitação do débito por
parte do infrator

A exclusâo de multas aplicadas pelas autoridades de trânsito do sistema
computacional sem que tivessem sido efetivamente quitadas pelo infrator é
urn aspecto que também deve ser enfatizado, a vista dos fatos relatados
pelos depoentes.

O Sr. Jairo Léllis Filho, ex-Diretor-Geral do DETRAN-MG, afirmou o
seguinte, em 25/3/99: "Temos conhecimento de que pessoas ligadas a
alguem do DETR.AN-MG conseguiram baixar multa. Por exemplo, o cidadáo
tinha urna multa de R$100,00 e conseguiu baixá-la por intermédio de alguérn".

o Sr. Raimundo lnácio de Oliveira, ex-Diretor-Geral do DETRAN-MG,
confirmou a denCincia ao afirmar, em 8/4/99: "Se o Sr. Oracy se referiu a baixa
de multa no DETRAN-MG nesse periodo, eu diria ate que ele tinha razäo.
Ocorria, sim, a baixa de multa sem pagamento". Em apenas urn dos casos
detectados, segundo esse depoente, houve o cancelamento fraudulento de
cerca de R$1.000.000,00. Em sua administraçao, ele encontrou outros casos
no interior do Estado: "Lembro-me de Passos, de Vespasiano. Em outras
regionais, também foi detectada a baixa fraudulenta de multas. lnfelizmente, 0
jornal de ontem estampou que isso está ocorrendo novamente na cidade de
Uberaba".

O descontrole quanto ao nümero de funcionários que detém a senha para
dar baixa de multas é impressionante. 0 Sr. Raimundo Inácio de Oliveira
disse que não sabia o nCimero exato e que as baixas eram feitas por trés ou
quatro servidores da Assessoria Administrativa do DETRAN-MG.

O prôprio Secretário da Segurança PCiblica, divergindo manifestamente das
informaçoes trazidas pelo Dr. Raimundo lnácio, reconheceu a existéncia de
rnais de 800 senhas de acesso ao sistema computacional para baixa de
multas.

0
	 O mesmo Secretãrio denunciou a existéncia, no Governo anterior, de uma
0 

liberalidade pela qual os Delegados poderiam, para atender interesses
politicos, abonar urn percentual correspondente a ate 5% das multas

0 aplicadas na jurisdição.
o Sr. Raimundo lnácio de Oliveira fez a seguinte declaraçao, perarite esta

0 
CPI, sobre a questão da retirada de multas como favor politico: "Grande era o

0 namero de pedidos de autoridades de todos os Poderes que chegavam
diariamente ao nosso gabinete de chefia". E esses pedidos de autoridades
nâo tinham amparo legal.
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Em 1995, a Auditoria-Geral do Estado e!aborou urn reiatório em que foi

constatado e provado que multas de trânsito säo dadas como pagas sem que
o correspondente valor ingresse no Tesouro Estadual. Esse fato estaria
ocorrendo "tanto por tráfico de influência como por corrupção de
funcionários". 0 desvio dos recursos pCiblicos ocorre, principalrnente, par no
ter a Estado nenhum controle sobre as multas aplicadas.

Entre outras conclusOes, o relatório da Auditoria afirma que "a Policia Mifltar
náo tern nenhum controle sabre as infraçaes anotadas, e a Secretaria da
Fazenda tarnbém no exerce nenhum controle sobre a arrecadaçao". Além da
JARI, "as Delegados de PolIcia tern competéncia para cancelar ou rnesmo
não aplicar as multas relativas as infraçães anotadas pela PolIcia Militar", uma
vez que a lancamento das multas é da competência exclusiva desses
poUciais.

E digna de nota, ainda, outra conclusão do relatório: "ao que consta, é
irrisOrio a pagamento de rnulta de trânsito por parte das pessoas juridicas".
Sem mais dados ou informaçães sobre a questão, é de estranhar esse tipo de
privilégio, sabre a qual caberia maior investigaçao.

Nesse quadro caótico, a arrecadaçäo de multas par infracão a legislaçao de
trãnsito no Estado sofreu uma brusca queda nos ültimos anos. Apesar dos
rigores do novo Cádigo de Trânsito e do aumento do nürnero de veiculos em
circutaçao, a arrecadação diminuiu, coma pode ser visto abaixo:

* - 0 quadro das multas foi publicado na edição do "Diana do Legislativo" de
10.10.99

Em 1998, a receita prevista era de RS55.000.000,00; no entanto, a
arrecadaçao não chegou aos R$38.000.000,00. 0 Secretário da Seguranca
Püblica afirrnou que havia urn esquema envolvendo cerca de 800 servidores
dessa Secretaria para cancelar multas de trânsito. Esses servidores detinham
o poder de retirar multas dos computadores do DETRAN-MG em qualquer
municipio mineiro.

o combalido Estado de Minas Gerais deixou de arrecadar vultosas somas a
titulo de rnultas, cuja isenção ou desvio se converteu em pnivilegio para
poucos, rnediante abonos questionáveis ou mesrno em virtude da ausência
de urn sistema rigido de controle do dinheiro.

Esse procedimento constitui urna verdadeira sangria nos cofres pCiblicos e
urn incentivo para que as rnotoristas acobertados par essa absurda benesse
venharn a violar mais ainda as regras de circulaçao, a que contribui para a
ocorréncia de acidentes.

Não se trata, no caso, da adoçao de uma politica de penalizaçao dos
infratores para que a poder ptblico possa auferir recursos a serern utilizados
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em seus programas governamentais. 0 Estado, porém, não pode prescindir
dos recursos oniundos da aplicação das rnultas e muito menos colaborar corn
situaçöes em que a infrator fique imune as penalizaçöes legalrnente impostas,
o que pode configurar, em 61tima análise, urn incentivo a prática de novas
atos infracionais.

Par essas razães, a CPI solicitou, em 18/3/99, ao Tribunal de Contas urna
auditoria financeira e contábil no DETRAN-MG para a completa apuracão dos
fatos. Adiante trataremos do relatório encarninhado pelo Tribunal.

3.5.3 - IPVA
Em 30/3/99, as jornais da Capital anunciararn que tinham sido descobertas

duas quadrilhas atuando na falsificação de guias do IPVA. Alérn desses
casos, a prOprio Centro de OperacOes Especiais do DETRAN-MG informou
que ha outros grupos de falsificadores agindo no Estado.

As autenticaçöes faisas erarn imitaçoes das do Banco do Brasil e do
BEMGE. Corn urna guia real, os envolvidos utilizavam as mesrnos nümeros
da agenda, alterando apenas a data do recibo.

Essas fraudes não são desconhecidas das autoridades. 0 Secretãrio da
Segurança Piblica, quando compareceu a esta Casa, no curso dos trabalhos
desta CPI, afirmou que, em recente levantarnento realizado pelo DETRAN-
MG, constatou-se que 26% dos automóveis registrados no Estado não
haviarn recolhido devidarnente o imposto relativo a propriedade de veiculos
automotores, em conseqUéncia de fraudes no sistema.

Ern 1998, a receita estadual corn a cota-parte do IPVA foi de
R$225.175.430,00. Se o cálculo do Secretário estiver correto, a perda anual
corn a cobrança desse irnposto chega a R$56.000.000,00. Ora, esse dado já
demonstra que a Orgão de trânsito do Estado não está preparado para
administrar a arrecadação. 0 fato de ele descobrir a fraude - atividade tIpica
de polIcia - não resolve a problema, pois outras podem estar ocorrendo. E
fundamental, sirn, que a administração seja eficiente, eficaz e confiavel.

E digno de nota, ainda, a fato de que, em 1998, as gulas do IPVA chegaram
a sen distnibuidas antes de a Assernbléia Legislativa aprovar a seu valor, o
que causou grande questionarnento corn relacão a administração da época.

Em outras atividades de controle, a DETRAN-MG tern-se rnostrado pouco
eficiente, coma foi relatado recentemente na imprensa e rnantido em sigilo,
pan esse órgao, ate a final do més de agosta. Em 7/6/99, desapaneceu do
Centro de Registno de Veiculos do DETRAN-MG urna caixa de forrnulários
contendo 61 documentos oficiais em branco pana Iegalizacão de veiculos
(Certificados de Registro e Licenciamento de Veiculo - CVRLs -). 0 fato
colocou sob suspeita funcionánias do Orgãa e da Cornpanhia de
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Processamento de Dados de Minas Gerais - PRODEMGE - e 0 pessoal do
serviço de ma nutençáo.

Acredita-se que esses documentos estejam sendo utilizados par quadrjlha
especahzada em furto de carros, pois as certificados permitirjam a
Iegalizaçao destes. 0 sumiça dos documentos corn nUmeros de série entre
402.602.739 e 402.602.800 está sendo investigado pelos policiais do próprio
DETRAN-MG e foi revelado, na Delegacia Especialzada de Repressao a
Furto e Roubo de Velculos, pelos Delegados Marco Antãnio Monteiro e Luiz
Cláudio Figueiredo, responsãveis pelas investigaçOes.

Embora o caso não tenha sido investigado pela CPI, salta aos olhos mais
essa flagrante demonstraçao de incompetência de urn órgão püblico
sustentado corn a drnheiro do contribuinte. Nenhurn Estado minirnarnente
estruturado pode se manter corn esse fivel de desorganizaçao.

3.5.4 - A Fábrica de Placas Montese
A Secretaria da Segurança Püblica rnantém, em sua estrutura

administrativa, urn Orgão destinado a fabricaçao e comercializaçao de placas
de velculos autornotores. Denomiriado Fábrica de Placas Montese, esse
órgão está instituido coma uma divisão do Departamento de Material e
Patrirnônio da Secretana da Segurança Püblica, nos termos do Decreto no
17.825, de 214176.

Conforrne constatado pela Promotoria de Jusbça de Defesa do Cidadão, "a
Fábnca de Placas Montese não possui personalidade juridica, representando
mero departamento dentro da estrutura orgãnica da Secretaria da Seguranca
PCiblica". Esse órgâo não tern registro na Junta Cornercial do Estado de Minas
Gerais - JUCEMG - nem cumpre as obrigaçoes trabalhistas, fiscais e
tributárias. Outra grande irregularidade se refere ac, fato de que, embora
exerça as funçoes de uma empresa püblica, nào foi criado par lei especifica,
coma determina o art. 37, XIX, da Constituiçao Federal.

A fabricaçao de placas para veIculos é urna alividade que depende de
prévio credenciamento dos fabricantes pelo órgäo estadual de tránsito,
segundo a Resoluçao do CONTRAN n° 45, de 1998, que determina
obediência as forrnalidades legais vigentes.

Em janeiro de 1995, tinharnos em Minas Gerais, desde 1991, cerca de 35
fabricantes de placas credenciados junto ao DETRAN-MG, atendendo as
norrnas da época. Porém, nessa ocasião, segundo re!atório de 23/10/95, da
Auditoria-Geral do Estado, "através de sucessivas circulares, o DETRAN-MG
deterrninou que as veiculos so poderiam ser emplacados corn placas
confeccionadas pela Fábrica Montese Ltda.". Corn isso, ficou caracterizada a
criação de monopOlio de mercado em favor dessa Fábrica.
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Essa situacãO está sendo contestada juridicamente pela Assocracáo Mineira

dos Fabricantes de Placas de Minas Gerais - AMFAP -, pelo fato de estar
ferindo 0 princIpio constitucional da livre iniciativa. Ainda segundo a
Promotoria de Defesa do Cidadão, a monopólio da Fábrica não encontra
amparo legal, pois "a atividade não é necessária acs imperativos da
seguranca nacional, nem tampouco vinculada a relevante interesse coletivo",
conforme estatui a art. 172 da Constituiçâo Federal. Mediante essa acäo,
algumas empresas conseguirarn continual fabricando e comercializando as
placas.

Segundo a ex-Diretor Jairo Léllis Filho, a funcionamento da venda de placas
é o seguinte: "0 cidadão está comprando uma placa, paga uma taxa no
Banco e vai emplacar a carro. Então, é uma placa do Estado, mas existem
empresas que, através dessa acão na justica - parece-me que são nove, mas
ha várias outras -, pleitelarn isso - fabricar a placa e vender a preco de
mercado, qualquer coisa assim. E urn negócio em que vocë chega, as placas
são distribuidas, as delegacias as recebem, a preco é 'x', e paga-se no
Banco. Alérn disso, na verdade, eu não saberia a porqué, mas, quando se
paga aquela guia, na minha concepcão, pelo Codigo, e para a Secretaria da
Fazenda".

A Comissão apurou irregularidades nos nimeros das contas bancárias da
Fábrica Montese. 0 Sr. Santos Moreira, ex-Secretário da Seguranca Püblica,
informou ao Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda PCiblica que a conta n°
217.882/6 näo existe. Porérn, a ex-Diretor Rairnunda lnácio de Oliveira
afirmou: "0 recolhimento era feito exatarnente nessa conta, mas não era
conta fantasma". Essa conta. bern coma a de nUmero 217.175/5, não
pertence a Secretaria da Fazenda, mas a CASEMG.

Conforme afirrnou a Sr. Mauro Lopes, Secretário da Seguranca Püblica, a
problema dessas contas se deveu a urn equivoco: "Quando corneçou a se
cobrar a taxa (das placas), a Secretaria tinha de fornecer a niimero de uma
Conta. Equivocadarnente, deram a niimero de uma da CASEMG. A taxa era
paga, rnas 0 dinheiro não aparecia. Quando foram verificar, ja tinha muita
dinheiro depositado na conta da CASEMG. Felizmente, a CASEMG não
lançou mao do dinheiro". Note-se que, ate a questão ter sido levantada por
esta CPI, a Secretaria da Seguranca Piblica não sabia que recursos nela
originados estavam sendo depositados em instituição de outra Secretaria de
Estado, 0 que rnais urna vez comprova a falta de organizacão e o descontrole
dos órgãos de trânsito.

A destinacao dos resultados da atividade econOmica da empresa é outro
ponto a ser questionado. Os recursos da Fábrica Montese envolvern valores
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consideráveis, conforme mostra o Balanço Geral do Estado:

* - 0 quadro do Balanço Geral do Estado foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 10.10.99.

Diante desses fatos, a Comissão questiona a necessidade de a Estado
manter uma empresa dessa natureza, dirigida par servidores da PalIcia Civil,
pois não se trata de uma atividade econômica necessária a segurança
nacional nem de relevante interesse coletivo. Parém, caso pretenda manter
tat atividade, é mister que a Estado providencie a pronta Jegalizaçâa da
Fábrica Montese, enviando a esta Casa projeto de lei sabre a matéria.

o ilegal monopólio mantido peta Montese resulta, par outro lado, em
evidentes prejuizas para as demais 31 empresas credenciadas no DETRAN-
MG para a fabricação de placas do Estado. Par esse motivo, essa situacãa
deve ser imediatamente resolvida por ato do Governo Estadual.

3.5.5 - 0 relatOrio do Tribunal de Contas do Estada de Minas Gerais
Ad final dos trabalhos desenvolvidos par esta CPI, a Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais encaminhou a esta Casa Legistativa, mediante a
Oficio GAB.PRES/N° 392/9, de 24/9/99, a resultado da apuracão sabre as
desvios na arrecadaçao dos tributos oriundos de serviços prestados pelo
órgão de trânsito do Estado.

Segundo a Presidente daquela Code, a falta de controle do sistema de
arrecadação, tanto do DETRAN-MG quanta da Secretaria de Estado da
Fazenda, não permite que se chegue a uma canclusão acertada.

o Estado desconhece efetivamente a montante dos recursos porventura
arrecadados em decorréncia dos serviços prestados pelo DETRAN-MG, uma
vez que existem gritantes falhas nos sistemas de cantrole interno. 0 relatório
ressalta, ainda, a ilegalidade de pracedimentos relativos a isenq5o do
pagamento de taxas cuja exigéncia de comprovação ficava sob a
respansabilidade de servidores subalternos.

Mais grave ainda, segundo se apurou, as guias carrespandentes aos
recolhimentos são juntadas em sacos de lixa e repassadas para uma
assaciaçãa de catadores de papel, a que facilita a seu reaproveitamento.

A conclusão foi a de determinar a instauração de auditoria para urn
levantamento completa sabre a matéria, desenvolvendo-se, autrassim, amplo
estudo sabre a funcionamento de todas as areas e setares do DETRAN-MG,
coma também a realizacäo de uma inspeção na Secretaria de Estado da
Fazenda, para verificaçaa das falhas no sistema.

3.6 - Outras fraudes
Canforme consta em documentos trazidos aa pracesso pela Carregedoria

de Pal icia do Estada de Minas Gerais, autras facos de carrupção já foram
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detectadaS.
Na cidade de DivinOpolis, a examinador Rogéria Pereira de Faria foi

acusado de receber dinheira para facilitar a exame de direçãa dos candidatos
Emar dos Santos, Israel Alves de Souza e Messias Luiz da Silva. Em
Ipatinga, conforme cansta no inquérito, as examinadores MaurIcia Nascentes
Coelho e Gilson Alves da Racha , que atuavam corn autros camparsas,
subscreveram pautas de candidatos, cansideranda-as aprovados, sem que
tivessem sido submetidas aas exames pertinentes. Na MunicIpio de
Capelinha, a Delegado Marcia Costa Gonçalves, demitido do cargo par ato do
Governador do Estado, fol acusado da facilitacao de exames para candidatos,
em troca de dinheiro. Nesta Capital, as Srs. Paulo Marçal Ruggio e Claudia
César Tristão Barges foram indiciados par unirem esforços corn a intuito de
aprovar candidatos no exame de legislação. Diversas outras denãncias de
facilitaçao de carteiras chegaram a esta CPI e mesmo ao órgão de trânsito do
Estado, conforme informou a seu ex-Diretor Delegado Jairo Lellis Filho.

Padem-se citar as cidades de Betim, Governador Valadares, Lima Duarte,
Itabira, Ribeirão das Neves, Santo AntOnio do Monte, entre tantas outras,
coma locais onde se devem aprafundar as investigacöes para apuração das
deniincias.

E inconcebivel, num quadra pequeno de examinadores, a existéncia de
tantas fraudes e denUncias, a que evidencia estar todo a sistema
cantaminado de forma irrecuperável.

3.7 .- A vinculacãa do DETRAN a PolIcia Civil
No curso dos trabalhos desta Comissão, constatou-se que 424 policials

civis trabalham coma servidores do DETRAN na Capital mineira. Esses dados
foram trazidos a Comissão pelas depoimentas do Secretária de Estado da
Segurança Püblica, Dr. Mauro Lopes, e do Diretor do DETRAN-MG. Dr.
Ronaldo Jacques.

A Policia Civil, aa exercer atividades burocráticas ligadas ao trânsito, no
flosso entendimento, loge de sua campeténcia constitucional, não se
concebendo a perspectiva de a Estado oferecer treinamento especifico a
servidores para a exercIcia da atividade policial, e permanecerem em balcOes
de atendimento, na funcão de digitadores ou outras que padem muito bern ser
desenvolvidas par servidores da area civil do Estada. Observe-se que as 424
paliciais que prestam servicos ao DETRAN nesta Capital representam 5% de
todo a efetivo da Poilcia Civil. Na interior do Estado, autras tantos paliciais se
dedicam as mesmas atividades, a que representa uma perda cansideravel
para a seguranca pablica do Estada de Minas Gerais.

E justa admitir que algumas atividades ligadas aa trânsito se encantram
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estritamente relacionadas corn a atividade poUcial, como é o caso do furto de
cargas e dos crimes de trânsito, as quais jamais poderáo afastar-se do
contexto da segurança püblica. 0 trânsito, porém nâo é uma questo ligada
apenas a segurança ptiblica, mas particularmente a educaçao. E, entäo,
premente a necessidade de conhecimentos teóricos e práticos que podem
perfeitamente ser mais bern ministrados por pedagogos ou profissionais corn
conhecimentos especIficos na area do ensino.

Ressalte-se também o prOprio espIrito do CTB, que vislumbra a instituicão
da Escola PUblica de Trânsito, que cumprirá papel importante, tanto no
treinamento de examinadores, instrutores, fiscais, como na reciclagem de
motoristas que cometerem violacöes a legislaçao de trânsito. Esse é 0
espirito da nova legislação. 0 próprio Diretor do DENATRAN, em resposta a
questionamento formulado pelo Departamento Municipal de Trânsito da
cidade de Santa Luzia, coriforme documento anexado aos autos da CPI,
disse caber a poilcia judiciária a parte relacionada aos crimes de tránsito.

Prevajece no texto da lei, o espIrito de descentralizacao das atividades de
trânsito, criando-se nas cidades os serviços municipais de trânsito e as
JARIs. Lamentavelmente, urn ánico municIpio do interior do Estado de Minas
Gerais possui tat serviço.

Do debate prornovido pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa corn especialistas da area, tam bern se tira a mesma conclusâo.

0 DETRAN do Rio Grande do Sul, após sua reformulacao passou a ter em
seus quadros urn nUmero expressivo de pedagogos, demonstrando ter
absorvido o espIrito da nova legislaçâo de transito.

4 - Conclusão
Ao final dos trabaihos, foram confirmadas as denUncias que motivararn a

instauracâo da Cornissâo Parlamentar de Inquerito, ou seja, a facilitaçao de
emissão de carteiras de habilitação. Mais que isso, apuraram-se diversas
fraudes, tais como venda de carteiras falsas, agenciamento de candidatos,
desvio de taxas, irregularidades na arrecadacâo das multas de trânsito, 0 Clue
está a exigir providéncias que objetivem sanar os vicios apontados.

A Comissáo apresenta sugestöes corno contribuiçao para a organizaçao do
sistema de trânsito do Estado, corn o objetivo de evitar que continuem
ocorrendo as graves problemas constatados.

4.1 - Fraudes na emissäo de CNHs em Santa Luzia
As denüncias reportadas a esta CPI pelo Sr. Oracy Rodrigues, membro da

quadrjlha que se instalou na cidade de Santa Luzia para facilitar a ernissão de
CNHs, promover mudanças de categorias e fraudar a fisco rnediante
apresentacao de guias corn autenticaçao falsa, foram confirmadas petos
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trabalhos investigativoS.
Contra alguns dos envolvidos, entre eles a próprio Sr. Oracy Rodrigues, réu

confesso, a CPI colheu provas incontroversas Paulo Marcondes e Elias
Victoria Pereira, da Auto-Escola Santa Luzia; José Martins dos Santos,
Inspetor de PoUcia, e as exarninadores Robson Maria dos Santos e Sebastiao
Gualter Martins.

Muitos outros envolvidos, por certo, encontram-se acobertados pelos
prOprios comparsas, sendo pertinente o prosseguimentO do trabalho
desernpenhadO pela Corregedoria de Poilcia do Estado de Minas Gerais para
que a braco da Justica se estenda aos demais malfeitores, que tantos
prejuizos causararn a sociedade e ao erário piblico.

Nessa linha, torna-se importante o processo investigativO, a se estender a
outros componentes da banca exarninadora do DETRAN-MG, alguns deles
também apontados pelo Sr. Oracy Rodrigues como participes do esquema de
facilitação de carteiras.

A imprensa noticia, nesta data, o assassinato do despachante Cristiano
Silveira, muitas vezes citado pelo Sr. Oracy Rodrigues como elo de ligacão
entre a quadrilha de Santa Luzia e a Orgão de trânsito estaduat.

A rigorosa apuracão do caso, portanto, não deve limitar-se ao assassinato,
uma vez que se trata da segunda mode ocorrida entre possIveis envolvidos
corn o esquema de Santa Luzia. As evidências levarn a acreditar tratar-se do
que poputarmente passou a denominar-se "queima de arquivo", corn a
objetivo de proteger outros envolvidos corn o esquerna de facilitação para
emissáo de carteiras.

4.2 - As pautas do dia 25/3/97
Outro aspecto a se considerar é a suspeita relativa a todas as pautas que

tiverarn como signatárias dos exames realizados as policiais civis envolvidoS
no esquerna de facilitaçãa denunciado pelo Sr. Oracy Rodrigues.

As fraudes apuradas levarn-nos a recomendar a verificacao de pauta por
pauta, particularmente daquetas corn exame de legislacäo datado de 25/3/97,
para Clue se recolha a carteira de habilitação dos condutores que retiraram 0
docurnento pelas vias náo canvencionais, especialrnente por intermédiO da
banca examinadara, na cidade de Santa Luzia.

Os exames, nessa cidade, restringem-se hoje a alguns poucos candidatos,
quando a banca ali comparece, ao passo que, nos tempos do funcionamento
do esquerna, ali se inscreviam centenas de candidatos, que deverão ser,
tambérn, investigados par rneio de procedimento prOprio.

Deve-se enfatizar as acusacöes aos Delegados Hilário Alves Teixeira e Jair
Hello da Silva, latadas na Delegacia Regional de Seguranca PCiblica de Santa
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Luzia na época da prãtica dos delitos, sobre os quais pesa, no mInima, o
onus da omissäo e da negligência, por terem estado corn os olhos vendados
enquanto a carrupção campeava em sua area de atuaço administrativa.

Os paliciais envolvidos devem ser mantidos afastados das funcoes ate a
conclusOo do inquérito administrativo, que, por certa, resultará em sua
exclusão dos quadros da Pal Ida Civil.

4.3 - As fraudes em Juiz de Fora
Quanta as fraudes verificadas na cidade de Juiz de Fora, onde a Comissão

realizou duas reuniöes, diante das denüncias formuladas por Claudia Liliane
da Silva Ribeiro, provas foram levantadas em relaçäo ao recoihimento de
taxas de segurança püblica correspondentes a exames a serem realizados
par candidatos.

Relativamente a emissãa de carteiras, embora haja diversos depoimentos
arralados nos autos, ha necessidade de aprofundamento nas investigaçOes,
tamanhos os indicios e burburinhos acerca da ocorréncia de delitos dessa
natureza naquela cidade.

Em depoimento a esta CPI, o Delegado Elder d'Angelo informou ter
advertida o Delegado Regional de Segurança POblica de Juiz de Fora sobre
as inümeros camentários acerca da facilitaçäo para emissão de carteiras na
cidade.

A policial civil Claudia Liliane e o Detetive Francisco de Assis também
infarmaram aas membros da CPI que levaram ao Delegado Regional as
mesmas informaçoes.

O Dr. Elder d'Angela, em seu depoimento, chegou a dizer que outros
Delegados de Juiz de Fora também comunicaram a mesmo fato ao Delegado
Regional, na presença daquele depoente.

Diante dessas evidéncias, ha que se concluir que 0 Sr. Elber Cordeira,
Delegado Regional, no minimo omitiu-se diante das graves denincias que lhe
eram encaminhadas de forma tOo reiterada, devenda responder
administrativa e judicialmente por sua conduta.

4.4 - Venda de CNHs em DivinolOndia de Minas
Os depaimentos colhidos de cidadãos residentes na cidade de DivinolOndia

de Minas evidenciarn haver ali urn foca de emissOo de carteiras falsas ou
facil itadas.

Os candidatas eram agenciados pelo Sr. Milton Clementino Costa, ex-
policial militar e Vereadar nessa cidade, que Os encaminhava 0 cidade de
Teixeira de Freitas, no Estado da Bahia, onde uma muiher, de nome
desconhecido, intermediava 0 processo.

O Promotor ROmulo Ferraz, da Promotoria Especializada na Defesa do
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Patrirnônio Püblico, que acompanha os trabaihos desta CPI par determinacOo
do Procurador-Geral de Justica, jO tamou as providéncias para que se
instaure inquérita para prapositura de acOo penal contra Os acusados da
venda de carteiras naquela cidade, açãa essa que, sabe-se haje, jO se
encontra em curso.

Torna-se conveniente, entretanto, noticiar as fatos aos SecretOrios da
Seguranca Püblica da Bahia, da Paraiba e de GoiOs, Estados de onde as
carteiras se originavam, para que se apure, nas respectivas jurisdicOes, a
extensão da fraude e se proceda ao completo levantamenta dos possIveis
envolvidos.

4.5 - A facilitacOo de CNHs em Pouso Alegre
As denOncias sobre a existência de uma possivel quadrif ha na cidade de

Pouso Alegre, embora a inquérita instaurado tenha tornado rumo diferenciado,
estão a merecer major e meihor apuraçOa dos fatos.

A divergéncia existente entre a grafia do candidato que teve a exame
facilitado e aquela constante nas marcacOes das respostas do exame de
legislaçao é perceptIvel a olho flu.

Estranha, ainda, o fato de policiais civis examinadores procurarem o
praprietário do CFC acusada da fraude para ouvir a fita que contém gravacOo
de canversa dele corn urn possivel adquirente de carteira.

Também as coincidéncias entre o relato do Sr. Gilberto, proprietOrio do
Centro de Formação de Condutares Betar, na conversa gravada, e os fatos
acontecidas, segundo o Sr. Ivan Aparecido, benefici0rio do esquema,
evidenciam a necessidade de urn trabalho investigativo rnais acurado, cam a
reabertura das investigaçöes, a serem presididas par autoridade sem nenhurn
Vinculo cam os envolvidos, e a análise da documentaçãa pertinente.

Causau surpresa aas rnembros da CPI a fato de o Presidente do inquérito,
Deegada Antonio Camilo, ter ligacOes profissionais corn CFCs da cidade,
onde, segundo consta no depoimento, ministra palestras, e também a fato de
sua fllha ser funcionOria de auto-escala pertencente a familiares do principal
acusado da fraude.

Reforça a tese da reabertura do inquerito, corn o conseqUente afastamento
dos examinadores, a aprovacão de pessaas cam urn nivel minima de
escolaridade, que n0a passuern condiçOo nenhuma de responder questOes
de uma prova que exige análise e interpretacão.

4.6 - Fraudes no recolhimento dos tributos
Outro fato relevante, também apurado no processo investigat6rio, são as

fraudes no recoihimento dos tributos correspondentes aos exames de
IegislaçOo e circulaçOo, a mudanca de categoria e a transferéncia de pauta,
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Quanto a essas fraudes, é de todo convenjente estabelecer, em
consonância corn a Secretarja da Fazenda, urn rigoroso procedimento de
audtagem para controle da arrecadaco

No caso das multas, a autuacâo levada a efeito pelo fiscal de tránsito ou
pelo policial rnilitar, na via pUblica, deve ser comparada corn os lancamentos
constantes no banco de dados do DETRAN-MG considerandose , para tanto,os julgamentos dos recursos da JARI.

Esse procedimento deve ser impiementado pela Secretaria da Fazenda, de
comum acordo corn a PRODEMGE e o órgao executjvo de tránsito do Estado,
e, por certo, se constitujrá num mecanismo que proporcionar-á o efetivo
controle da arrecadacao , eliminando de uma vez por todas, a evasão de
divisas nesse particular, quer seja por fraude ou por mera liberalidade de
autoridades ligadas ao trãnsito.

A imediata instauraçao de rigoroso procedimento de auditagem, conforme
noticiado pelo Presjdente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
ao final dos trabalhos desta Comissão de lnquerito, deve abranger näo
apenas o DETRAN-MG e a Secretaria da Fazenda, mas também a
PRODEMGE, uma vez constatado o envolvjmento de todos esses Orgâos
corn a fragilidade do sistema de controle da arrecadacao dos tributos
originarios dos serviços administrados pelo Orgão de trànsito.

A padicipaco dos servidores püblicos que ocuparam os cargos de chefia
no órgäo de tránsito, nos ültimos anos, deve ser averiguada em procedimento
administrativo , ainda que estes tenharn contribuido para as fraudes
perpefradas por simples omissào.

4.7 - Providêncja
4.7.1 - E recomendável que se estabeleca urn mutirão, envolvendo a PolIcia

Federal e as Poilcias Estaduais, para que promovam 'blitz" em todo o Estado
de Minas Gerais, corn o objetivo de recoiher as milhares de carteiras falsas
que se encontram em mãos de pessoas que circulam atualmente na direção
de velculos, pelas vias püblicas, colocando em risco a própria vida e a vida de
terceiros

4.7.2 - Lamentavelmenfe ernbora houvesse esforço do Tribunal de Contas
para apurar, em tempo hábil, os prejuizos Suportados pelo Estado em
decorréncia das fraudes no desvio de recursos dessa natureza, a CPI não
obteve êxito e no pode oferecer a sociedade nem mesmo ao próprio poder
pübiico a cifra correspondente ao montante de recursos desviados ou
fraudados em decorréncia dessas práticas delituosas nos Ultimos anos.

Aquela Corte, em investigacao preliminar, constatou a impossibjljdade do
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levantamento de dados relativos a arrecadação de tributos decorrentes dos
serviços prestados pelo DETR.AN-MG, pela total auséncia de fiscaiizaçao e
descontrole da arrecadação, 0 que demanda urgentes providéncias de ordem
administrativa para que o órgão não continue figurando como urn vertedouro
de recursos pblicos ou mesmo urn campo fértil para que terceiros consigarn
vantagens ilicitas, como restou provado em relacao ao IPVA e taxas de
seguranca püblica.

0 resultado desse trabalho, em razão da extrema relevância e da
compatibihdade corn as apuracoes levadas a efeito pela CPI, deve passar a
fazer parte deste relatório, para que a sociedade tome conhecimento da total
desorganizaçao que impera no órgâo de trânsito e providências, de ordem
administrativa, sejam tomadas para uma rápida reversão desse quadro
desolador.

4.7.3 - A carteira de habilitacao é urn documento emitido pelo órgao
executivo de trãnsito, por delegacao de uma entidade federal - o DENATRAN.

Nesse aspecto, releva a perspectiva da transferëncia da apuracão das
fraudes perpetradas no Estado, quanto a emissão do documento, para o
Departamento de Poilcia Federal que, rnediante a instauraçäo de rigoroso
inquerito, investigará o caso fora da órbita da Policia Civil, procedendo,
outrossirn, ao recolhimento dos documentos porventura ernitidos de maneira
fraudulenta.

4.7.4 - Na seara administrativa, urna pronta intervençâo do DENATR.AN no
órgào executivo de trãnsito do Estado de Minas Gerais se afigura a maneira
mais eficaz e necessária para expurgar, de piano, práticas escusas, que em
nada contribuem para a modernizacao do Pals.

4.7.5 - Diante das enormes irreguiaridades e deficiências observadas na
atuai administração do trãnsito no Estado. esta Comissào entende que
apenas a partir de uma profunda discussào corn os diversos setors da
Sociedade será possivel a superação desses problernas. Sendo assirn,
apresenta requerimento solicitando a criação de urna cornissão especial para
Propor a reforrnulaçao do sistema estadual de trânsito.

4.7.6 - Esta CPI apresenta, ainda, ao exame desta Casa, proposta de
emenda a Constituicao que visa a desvincular as atividades de trânsito da
Policia Civil, conforme sugestao apresentada no anexo deste relatóriO. Essa
Proposicao , se aprovada, ira proporcionar urn aumento efetivo no quadro de
Servidores da segurança piiblica, os quais, atualmente, se encontrarn em
desvio de funcao e que, futuramente, poderao dedicar-se ao trabaiho de
POlicia judiciária, constitucionalmente previsto para a Policia Civil.

Para que os objetivos almejados sejam atingidos e para que sejarn tomadas
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as providéncias necessárias, cópia deste relatório deve ser encaminhada as
seguintes autoridades:

- Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; -
Governador do Estado de Minas Gerais; - Diretor do Departamento Nacional
de Trãnsito; - Mrnisténo Ptblico do Estado de Minas Gerais; - Delegacia da
Policia Federal no Estado de Minas Gerais.

Sala das Reuniöes, 27 de setembro de 1999.
João Le!te, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Bejani - Doutor Viana -

Miguel Martini.
ANEXO

Proposta de Emenda a Constituiçao n° /99
Acrescenta o art. 300 a Constituiçao do Estado e revoga o inciso Ill do art.

139.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescentado a Constituição do Estado o seguinte art. 300:
"Art. 300 - 0 Estado manterá Sistema Estadual de Trânsito organizado nos

termos da lei.
§ 10 - As politicas e acöes do Sistema Estadual de Trãnsito atenderão aos

princIpios de preservacão e de defesa da vida, da saUde e do meio ambiente.
§ 20 - No âmbito de atuacao do Sistema Estadual de Trãnsito, competem a

policia civil exciusivamente as funcoes de poilcia judiciária e a apuracão das
infraçôes penais.".

Art. 2 0 - Fica revogado o inciso Ill do art. 139.
Art. 3 0 - Esta emenda a Constituiçao entra em vigor na data da sua

publicaçao.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
CPI da Carteira de Habihtaçao
Justificação: A segurança pCiblica é dever do Estado e direito do cidadão,

devendo ser exercida corn o objetivo de preservar a ordem pCiblica e a
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essas são as atribuicoes dos
Orgãos instituIdos constitucionalmente para esse fim, entre eles, no àrnbito
estadual, as PolIcias Civil e Militar e o Corpo de Born beiros.

A Policia Civil incumbem, conforme estabelece o art. 144, § 4 0, da
Constituiçao da Repüblica, ressalvada a competência da União, as funçöes
de policia judiciária e a apuração de infraçoes penais, exceto as militares.

o art. 139 da Constituição do Estado, por sua vez, além de dar a PolIcia
Civil essas mesrnas atribuiçoes, acrescenta outras, de caráter näo policial,
nos seguintes termos:

"Art. 139 - A Policia Civil, Orgão permanente do Poder PCiblico, dirigido por

Delegado de PolIcia de carreira e organizado de acordo corn os pnncipiOS da
hierarqUia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competênCia da União, as
funcöeS de polIcia judiciária e a apuracão, no território do Estado, das
infracoeS penaiS, exceto as militares, e lhe são privativaS as atividadeS

pertinenteS a:
- polIcia tecnicocientifica

II - procesSameflto e arquivo de identificacãO civil e criminal;
III - registro e licenciamentO de veiculo automotOr e habilitacãO de

cond utor".Essas atividadeS, especialmente a referida no inciso Ill, objeto desta
proposicãO, não estão previstaS na ConstitUicãO da Reptblica e não possuem
caracteriSticas de natureza tipicamente policial. De acordo corn a melhor
doutrina sobre a matéria, a polIcia cabem duas funçöes: a adminiStrativa e a
repressiva. Mirabete ("ProceSSO Penal", 8 a ed., São Paulo: Ed. Atlas, 1998)
afirma que, corn a primeira, de caráter preventivO ela garante a ordem
pUblica e impede a prática de fatos que possam lesar ou pôr em perigo 

Os

bens individuais ou coletivOs corn a segunda, de caráter repreSSivo, após a
prática de uma infração penal, recolhe elementos que a elucidem para que
possa ser instaurada a competente ação penal contra os autoreS do fato.

0 que seria então, nesse contexto, a policia judiciária a que se refere a
Constituicão? Hely Lopes Meirelles ("Direito AdministrativO Brasileiro", 2 ed.,
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1966) nos ensina que:

"PolIcia Judiciária é a que se destina precipuamente a reprimir infracöes
penais (crimes e contravencoes) e a apresentar os infratores a Justica, para a
necessãria punicãO Em face de sua missão especifica a policia judiciãria se
exterioriza em corporacoeS armadas e especializadas em repreSsôeS,
prevencöeS e investigacoes criminals, sob a forma de forças militariZadas,
policias civis, polIciaS de choque, policias técnicas e outraS mais. Atua como
serviço de vigilância e de manutencão da ordem püblica interna e efetua
prisöes em flagrante delito ou em cumprimento de mandadoS judiciaiS. Além
disso, destina-se a garantir a execucãO das determinacoes judiciáriaS e
administrativas, quando requisitada pelas autoridades competentes Na
polIcia judiciaria é que reside propriamente a força pbIica do Estado. PolIcia
administrativa e a que se destina a assegurar o bem-estar geral, impedindo,
através de ordens, proibicöeS e apreensöes,O exerciciO anti-socia l dos

direitos individuaiS, o uso abusivo da propriedade ou a pratica de atividadeS
prejudiciaiS a coletividade. A policia administrativa se expressa no conjuntO de
árgãos e servicoS ptiblicos incumbidos de fiscalizar, controlar e deter as
atividades individuaiS (não os individuoS) que se revelem contrãrias,
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92inconvenjentes ou nocivas a comunidade, no tocante a segurança , a higiene,

a saüde, a moralidade, ao sossego e ao conforto piblicos e ate mesmo a
estética urbana'.

A major parte da doutrina diferencia a polcia administrativa - exercida, no
nosso ordenamento juridico, pela Policia Militar - da judiciária - de
competéncia da Policia Civil - de acordo corn sua atividade: a primeira exerce
uma atividade precipuamente preventiva, e a segunda, uma atividade
repressiva ou auxiliar. Celso Antonio Bandeira de Mello ("Curso de Direito
Administratwo' iia ed., São Paulo: Editora Malheiros, 1999) observa que a
importáncia da distinçao entre policia administrativa e policia judiciária reside
no fato de que a segunda se rege pela legislaçao processual penal, e a
prirneira, pelas normas adm inistrativas.

Desde a Constituiçao Federal de 1988, a Policia Civil sO compete a
atividade de poilcia judiciária. Assim, eta so é acionada apOs a prática de urn
ilicito penal, de urn suposto crime, e somente apOs a repressao imediata feita
pela Policia Militar na sua atividade de policia ostensiva, administrativa. Sua
atividade se inicia apOs uma noticia-crime ou instrumento equivalente, quando
entäo ira instaurar urn inquérito policial para apurar o ilicito que tenha
ocorrido. Todo o procedimenfo que terá de observar, bern como todas as
suas funçOes, encontram-se regidos pelo direito processual penal.

Alvaro Lazzarinni ("Estudos de Direito Administrativo" , Escota Paulista de
Magistratura - Coletãnea Juridica da Magistratura - 2a ed., São Paulo: RT,
1996) observa que a atividade-fim da Policia Civil ficou sendo so a policia
judiciária, nos estritos lirnites previstos no art. 144, § 40, da Constituicao da
Repüblica, não podendo nem devendo, por isso, exercer a de polIcia
adminisfrativa nos melhores termos da doutrina nacional e estrangeira. 0
mesmo autor afirma, ainda, que a filosofia da policia Node-Americana é que a
meihor prevençao contra o crime consiste na sua apuração eficaz.

Nesse sentido, a Lei Federal n° 9.503, de 1997, que institui 0 COdigo de
Trãnsito Brasijeiro não prevé compeféncias de natureza administrativa paraa
Policia Civil nem a define como órgão executivo estadual de trãnsito. A PotIcia
Civil não integra, ainda, o Sistema Nacional de Trãnsito, previsto no art. 23 do
Código, composto por diversos órgãos, inclusive as polIcias militares.

Esse e também o entendjmento do DENATRAN sobre a questão. Em
consulta feita pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, esse Departamento
respondeu que a apuração das infraçOes de trânsito é da competéncla
exclusiva dos Orgãos e entidades do sistema estadual de trânsito, no ãmbito
de suas respectivas jurisdiçOes, e que a pollcia judiciária cabe a apuração dos
crimes de trãnsjto.
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Além dessas consideracOeS, verifica-se que o desvirtuamentO da função
precIpua da PolIcia Civil implica seu próprio enfraquecimento no exercIcio de
sua atividade-fim, qual seja a investigacão criminal. Isso acontece, por
exemplo, quando policiais civis, treinados para apurar ilicitos penais e
investigar criminoSOS, são designados para 0 exercicio de uma atividade
tipicamente administrativa do Estado, como o exame de candidatos a
obtencão de carteiras de habilitacão. Além de estarem assumindo urn papel
que não é deles, esses policiais deixarn a poilcia desfalcada na sua atividade-
fim, pois poderiam estar cuidando da investigacão dos int:imeros crimes
cometidos diuturnamente.

A administracão dos DETR.ANs pela PolIcia Civil é justificada, por muitos,
por ser o trãnsito uma questão de seguranca pOblica. De fato, como bern
observa DiOgenes Gasparini ("Trânsito - Fiscalização e Policiamento -
Segurança POblica - CompetOncia Legislativa", BDM, setembro/1 996, p. 492 -
499), os serviços de trãnsito integram atividade relativa a ordem pOblica, cuja
legislação pertinente e de alçada exclusiva da União, uma vez que Os

interesses envolvidos são nacionais, embora os serviços sejam prestados ou
executados sob a exciusiva responsabilidade dos Estados membros, que Os

viabilizam por meio de suas Policias Militares. 0 mesmo autor nos ensina que
ordem pOblica e uma situação de pacifica convivência em sociedade, livre de
Violéncia ou de açOes criminosas. Por outro lado, seguranca pCiblica consiste
numa situação de preservacâo ou restabelecimento da convivOncia em
sociedade, que permite aos seus membros a fruição de direitos e 0 exercicio
de atividades sern perturbacão de terceiros. E o estado de preservacão da
ordem, da paz, ou a garantia da ordem pOblica.

A Constituição Federal, como vimos, preceitua que a seguranca pOblica é
exercida para a salvaguarda da ordem pOblica e para a preserVacão da
incolumidade das pessoas e do patrimOnio. Diogenes Gasparini (op. cit.)
afirma que, se em termos genéricos esse preceptivo constitucional atribui 0

exercicio da seguranca pOblica a PolIcia Federal, a Policia Rodoviária
Federal a PolIcia Civil, a Policia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, em
termos especIficos, outorgou essa responsabilidade unicamente a Policia
Milifar, na medida em que indicou, no § 50 do art. 144, que [he cabem a policia
ostensiva e a preservacão da ordem. 0 autor observa que, genericameflte, a
fiscalizacão ou o policiamento de trãnsito é atividade que integra 0 conceito
de segurança pOblica. Alvaro Lazzarini (or. cit.) enfatiza que trânsito, dizendo
respeito a ordem pOblica, nos seus aspectos de seguranca pOblica e
tranqbilidade pOblica, tern sua fiscalizacáO tomada pelo nome de
Policiamento
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As atividades exercidas nos DETRANs, tais como emissäo de carteiras de

habilitacao, vistorias em cairo e outras, esto fora desse conceito e
constituem atividades tipicarnente administrativas, que devern ser confiadas a
técnicos, não a policiais. Muito menos a policiais civis, Os quais, repita-se, tern
a funcao constitucional de exercer tão-somente as atividades de policia
judiciária.

No Estado de Minas Gerais, além da administraçao dos DETRANs, a
Policia Civil se desvia de sua funcão precipua para o exercIcio de outras
atividades. A manutençäo de presidios e presos sob sua guarda é atividade
que vern sendo insistentemente questionada, pois contraria o disposto no art.
170 da Lei de Execuçoes Penais, Clue atribui a Secretaria de Justica essa
competéncia, e a Lei n° 12.895, de 1998, que determina a transferéncia da
administração dos estabelecimentos penais sob o controle da Policia Civil
para aquela Secretaria.

0 controle da Policia Civil sobre a perIcia oficial também foi questionada
pela CPI do Sistema Penintenciário, que chegou a apresentar proposta de
emenda a Constituicâo dando autonomia a PolIcia técnico-cientifica.

As falhas no exercIcio adequado das atividades administrativas
relacionadas ao trânsito tern gerado sérios problernas para o cidadão e para o
Estado. 0 descontrole sobre as multas, apurado pela Auditoria Geral do
Estado, em relatório apresentado em 1995, causa prejuizos incalculáveis aos
cofres pUblicos, já profundamente debilitados e incapazes de financiar a
manutencao de nossa extensa malha viária. A emissão de carteiras falsas ou
facilitadas é urna prática quase corriqueira em diversas delegacias do Estado,
conforme vem comprovando o trabalho da CPI da Carteira de Habilitação. Urn
grande nümero de inqueritos está aberto na Corregedoria -Gera l de Policia
para apurar 0 envolvimento de policials civis em fraudes na administração do
trânsito. A falsificaçao de guias de IPVA, 0 registro de carros roubados e ate
mesmo assassinato relacionado ao esquema de facilitação de carteiras foram
noticiados insistentemente pela imprensa. Uma das conseqüéncias desse
descontrole está, ainda, no elevado nümero de acidentes de trânsito
envolvendo motoristas corn carteiras fraudadas nas próprias delegacias.

Nos Ciltimos anos ocorreu urn extraordinário aumento do nUmero de
veiculos automotores e o de condutores. Existem no Estado cerca de 3
milhöes de veiculos cadastrados, e a receita orcamentária anual relativa ao
trânsito está em torno de R$370.000.000,00. As atividades relativas a essa
matéria exigem urn Orgão moderno, corn urn alto nivel de organização e de
urn corpo de técnicos especializados em areas como educação para 0
trânsito, engenharia de trânsito, administraçao pibIica e inforrnática, entre
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outras. Sern esses cuidados, 0 Estado corre 0 risco de perder o controle
sobre suas próprias instituiçoes, seus funcionários e seus recursos, como em
parte já vern ocorrendo.

Esta proposiçâo tern por objetivo, ao retirar da Poilcia Civil a competéncia
para exercer atividades relacionadas 30 trânsito, permitir que o Estado crie
uma estrutura corn observância ao disposto na Constituicão da Repiiblica, no
COdigo de Trânsito Brasileiro e que atenda as suas necessidades
administrativas. Considerando, pois, a alta relevância pUblica da matéria,
solicitarnos dos nobres pares o apoio a proposta de emenda a Constituiçao
que ora apresentamos.

Anexo Il
Requerirnento n°

Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
A CPI da Carteira de Habilitaçao requer a V.Exa., na forma regimental, seja

constituida Cornissão Especial para promover estudos corn o objetivo de
implementar 0 Sistema Estadual de Trânsito, em consonância corn 0 que
dispOe o Código de Trânsito Brasileiro.

Sala das Reuniöes, 27 de seternbro de 1999.
CPI da Carteira de Habilitaçao
Justificaçao: Conforme ficou evidente no curso dos trabaihos desta CPI, 0

serviço de trânsito no Estado encontra-se cornpletamente desestruturado.
Foram detectadas irregularidades não apenas no que diz respeito a ernissâo
das CNHs como tarnbém no recolhjmento de tributos, alérn da total auséncia
de fiscalizaçao das CIRETRANS e dos Centros de Forrnaçao de Condutores,
o que configura urn funcionamento precário de todo o sistema.

Embora 0 novo COdigo de Trânsito procure dar enfoque as atividades
ligadas a educacäo, em Minas Gerais nâo existe nenhum prograrna, projeto
ou atividade corn esse objetivo, estando o órgão de tránsito lirnitado apenas
as atividades administrativas, exercidas, via de regra, por policiais civis.

Esse quadro está a impor urn profundo estudo sobre a matéria, o que não
foi possIvel no ámbito da CPI em face da exigUidade do tempo, a fim de que,
ao final, seja apresentada para apreciaçao desta Casa Legislativa, uma
proposta de lei que realmente atenda aos interesses dos cidadãos mineiros.

* - 0 referido quadro foi publicado na edicao do 'Diário do Legislativo" de
10/10/99.

OFiCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS*
* - 0 ofIcio do Presidente do Tribunal de Contas do Estado que encarninhou

o relatório aprovado por esse Tribunal sobre 0 caso DETRAN-MG foi
publicado, juntamente corn o referido docurnento, na ediçäo de 25/9/99.
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integram o Relatório Final da CPI da Carteira de

Os fins do parágrafo Unico do art. 114 do Regimento

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

inciso XXVII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da Deputada
Maria José Haueisen e outros, em que solicitam a apreciação pelo Plenário
do Requerirnento no 595/99; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art.
141, do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Eduardo Hermeto,
em que solicita a inclus5o em ordem do dia do Projeto de Lei n o 257/99, urna
vez que a Comissäo de Fiscalizaçâo Financeira perdeu o prazo para emitir
seu parecer; Luiz Fernando Faria, em que solicita a inclusâo em ordem do dia
do Projeto de Lei n o 455/99, uma vez que a Comissão de Fiscalizaçao
Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer; Miguel Martini, em que
solicita a inclusâo em ordem do dia do Projeto de Lei no 93/99, uma vez que a
Comissão de Fiscalizaçao Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer;
e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a inclusào em ordem do dia do Projeto
de Lei no 130/99, urna vez que a Comissão de Fiscalizaçao Financeira perdeu
o prazo para emitir seu parecer; nos termos do inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Ermano Batista, em que
solicita a retirada de tramitaçao do Projeto de Lei no 505/99; e Chico Rafael,
em que solicita a retirada de tramitaço do Projeto de Lei no 412/99
(Arquivem-se os projetos); nos termos do inciso XXXII do art. 232 do
Regimento Inferno, requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que
solicita o desarquivamento do Projeto de Lei no 1.564/97; defere, ainda,
derxando para fixar a data em outra ocasião, nos termos do inciso XXII do art
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Rogério Correia e
outros, em que solicitam seja destinada a 1a Parte de uma reuniäo ordinária
para homenagear a Igreja Sirlaca CatOlica de AntiOquia; e defere, nos termos
do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Paulo Piau e outros, em que solicitam a realizaçao de reuniào especial em
homenagem ao caderno "Agropecuario" do jornal "Estado de Minas".

Votaçao de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, em que

solicita a constituiçâo de corn issâo especial para proceder a estudos sobre Os
objetos dos contratos firmados pelo Estado corn as construtoras que, no
perlodo de julho a dezembro de 1998, receberam pagamento dos cofres
pUblicos. Em votaçào, o requerimento. Os Deputados que o aprovam

permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento do Deputado Rérnolo Aloise, em que solicita a constituico

de comissão especial para proceder a estudos sobre as operacöes de
financiamento realizadas corn recursos do Fundo SOMMA. Em votaçäo, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecarn como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja
constitulda comissão especial para analisar as consequênciaS e resultados,
para o Estado de Minas Gerais e para a cidade de Juiz de Fora, do contrato
firmado entre o Estado e a Mercedes-Benz para a implantacäo de fábrica
dessa empresa no Municiplo de Juiz de Fora. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovarn permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oumpra-se.

Requerimento do Deputado Rogerlo Correia, em que solicita seja
convocado o Secretário da Fazenda para prestar esctarecimentoS sobre o
montante arrecadado corn a anistia fiscal do ICMS e a cessâo de crédito e
divida do Estado corn a CEMIG. Em votação, o requenmento. Os Deputados
que o aprovam permanecam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Alberto Bejani, em que solicita seja convocado
a comparecer nesta Casa o Secretário da Seguranca Püblica, para prestar
esclarecimentos sobre noticias veiculadas pela imprensa, atribuindo-Ihe
criticas a rnembros do Poder Legislativo. Em votacäo, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permanecarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Questâo de Ordem
O Deputado Hely TarqüInio - Como V. Exa. pode verificar, Sr. Presidente,

não ha "quorum" para continuarmos nossos trabalhos. Entáo, solicitamos o
encerramento da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de pIano, a inexistênCia de

nümero regimental para a continuacão dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as especiais de logo mais, as 20 horas, e de
amanhã, dia 30, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocacão,
bern como para a ordinária de amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edicão anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAcAO DE pRoposIcOES

Esses docurnentos
Habilitaçáo.

- Publique-se para
Interno.
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 495/99 98
Comissâo do Trabalho, da Previdéncia e da Aço Social

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Chico Rafael, a projeto de lei ora analisado visa a

declarar de utilidade püblica a Associaçao Bueno Brandense de Proteçao a
Criança, corn sede no Municipio de Bueno Brandäo.

Examinada preliminarmente a rnatéria pela Cornissâo de Constituiçao e
Justiça, que concluiu par sua juridicidade, Constitucionalidade e legalidade,
compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
A referida Associaçao tern coma finalidade precIpua dar assisténcia

permanente a crianças carentes de Buena Brando, proporcionando-Ihes
assistência educacional, apoio pedagogico e psicolôgico, e zelar pela saüde
fisica e mental das aludidas crianças, conforme a necessidade individual de
cada uma. No decorrer desse processo, infunde em seus assistidos valores
morais e éticos, buscando ensinar-Ihes a agir de forma adequada ao born
convIvio social.

Por realizar obra mentária e de longo alcance social, torna-se merecedora
do tItulo declaratórjo de utilidade pUblica.

Conclusáo
Pelas razöes expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

495/99 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 29 de setembro de 1999-
Cristiano Canédo. relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI NO 526/99
Cornissão de Constituiçao e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade piiblica a Associaçao de Pals e Amigos dos
Excepcionars - APAE de lrai de Minas, corn sede nesse municiplo.

Publicada, a proposiçâo vem a este Orgáo colegiado para ser examinada
prelim inarmente, em conformidade corn a disposto no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentacao
Nos termos do art. 10 da Lei n o 12.972, de 27/7/98, que dispöe sobre a

declaraçao de utilidade püblica, a sociedade civil que pretenda obter a titulo
declaratOrro deve comprovar as seguintes condiçOes: ter personalidade
juridica; estar em funcionamento ha mais de dais anos; manter nos cargos de
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sua direcão pessoas idOneas e não remuneradas.

ExaminadoS as autos de processo, constata-se a atendimento a tais
requisitos, pelo que inferimos inexistir ôbice a aprovacão do projeto em
exame.

Conclusão
Em face do exposto, concluImos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 526/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 28 de setembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Sebastião Costa -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 527/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatário

O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Marcelo Gonçalves, tern par
escopo seja declarada de utilidade püblica a Associacão de Desenvolvirnento
Artes e Oficios - ADAO -, corn sede no Municipio de Matozinhos.

Após ser publicado, a projeto foi distribuido a esta Comissáo, que passa a
examiná-lo preliminarmente sob os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, consoante prevé a art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçào
Os autos de processo comprovam que a entidade em referenda está em

funcionamento Na mais de dais anos, possui personalidade juridica e mantém
nos cargos de sua direção pessoas idOneas e não remuneradas por suas
fu nçães.

Portanto, ela satisfaz aos requisitos estabelecidos no art. 1 0 da Lei n°
12.972, de 27/7/98, que dispoe sobre a declaração de utilidade püblica.
Consequentemente, a proposicão sob comento não encontra vicio legal que
obste sua aprovacão.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluimos pela juridicidade. constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 527/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 28 de setembro de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria Tereza Lara -

Sebastião Costa.
PARECER PAPA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 535/99

Comissâo de Constituicão e Justica
Relatôrio

De autoria do Deputado Wanderley Avila, a prajeto de lei em epigrafe

lb-
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objetiva declarar de utilidade püblica a Loja Maçônica Flor de Acácja, corn
sede no MunicIpio de Ataléia.

Conforme procedimento previsto nos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento
Interno, a proposiço, após ser publicada em 3/9/99, foi distribujda a esta
Corn isso Para ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurIdico,
Constitucional e legal.

Fundamentaco
A matéria é regulada pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que estabelece as

requisitos indispensávejs a declaraço de utilidade pUblica, os quais foram
plenamente aterididos, conforme comprova a documentaçao constante no
processo.

Verificamos assini, que a entidade mencionada no relatório tern
personalidade juridica, está em funcionamento ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que nào recebem remuneraçâo
pelo exercicio de suas funçoes.

Conclusâo
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeta de Lei no 535/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 28 de setembro de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO [JNICO DO PROJETO DE LEI N o 542/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

0 Projeto de Lei n o 542/99, do Deputado Anderson Adauto, visa declarar de
utilidade pUblica a Casa do Caminho Confrade Alberto Vieira, corn sede no
Municipio de Sacramento.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 10/9/99, vem a projeto a esta
Comissão Para ser examinado prelirninarmente, conforme dispöe a art. 188,
c/c a art. 102, Ill, "a", do Regimento Interno.

Fu nda mentação
A citada entidade, constituida e em funcionamento ha mais de dais anos,

tern personalidade jurIdica, e sua diretoria é formada par pessoas idôneas e
que nada recebern pelos cargos que ocupam. Verificamos, pois, que ela
atende as requisitos necessários a declaraçao de utilidade püb!ica, regulada
pela Lei no 12.972, de 27/7/98.

Conclusâo
Pelas razöes expostas, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 542/99 na forma proposta.

Sala das Comissöes, 28 de setembro de 1999-
ErmanO Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Maria Tereza Lara -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 422/99

CornissâO de Educacão, Cultura. Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Hety TarqUIniO, altera a art. 2 1 da

Lei no 12.995, de 30/7/98.
A proposicão fol encaminhada, Para estudo preliminar, a ComissãO de

Constituicão e Justica, que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade corn as Emendas n

os 1 a 3, que apresentou, e vem agora a esta
Cornissãa a fim de receber parecer Para o 1 0 turno, nos termos regimentals.

FundamentacaO
O Poder Executivo está autorizado pela Lei n o 12.995, de 30/7/98, a doar ou

fazer reverter aos municipiaS as pracas de esportes construidaS pelo Estado
(conforme o anexo da mesma lei), tendo as municipios donatáriOS o prazo de
120 dias, contados a partir da data da publicacãa da lei referida, Para
formalizarem seu interesse pela daacâa ou pela reversãO, junto a Secretaria
de Estado de RecursoS Humanos e Administracào, sem o que incorreriam na
Pena de renüncia tácita.

Ocorre que muitos municipioS, par motivos vários, estiveram
impossibilitados de efetivar essa formalizacâo, apesar de interessados. A
iniciativa do Deputado objetiva modificar a prazo estabelecida pela norma
mencionada, prorragando-a para 360 dias contados da data da publicacãO da
el modificativa, corn a intuito de beneficiar tais municipioS. Vale lembrar que,
em decorréncia dessa rnedida, o Estado ficara desincumbido da
administração das pracas de esportes em questãO.

A praposta do Deputada é oportuna, pois oferece nova chance aos
municIpios donatários que não puderam se manifestar quanto a doacãa oU

reversãa das referidas pracas de esportes.
Conclusão

Pelas motivos apresentados somos peta aprovacãO do Projeto de Lei no
422199 no 1 0 turno, cam as Emendas n

os 1 a 3, da Comtssáa de Constituicäo

e Justiça.
Sala das Comissöes, 29 de setembro de 1999.
Sebastiäo Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - An tOnio Carlo

Andrada.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 456/99

Comissão de ConstituicãO e Justica
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Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epigrafe cria o
Programa de Assistência Social Integrada no Estado.

Publicada em 4/8/99, a proposição foi distribuida a esta Comissão Para, nos
termos regimentais, receber parecer quanto aos seus aspectos juridicos,
constitucionais e legais.

Fundamentaçao
A Lei Federal n° 8.742, de 1993, organiza a assisténcia social no ãmbito

nacional, determina como instância coordenadora da Politica Nacional de
Assisténcia Social o Ministério do Bem-Estar Social, institui o Conseiho
Nacional de Assistência Social - CNAS - como ôrgão superior de deliberaçao
colegiada vinculado àquele Ministério e fixa as diretrizes a serem observadas
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municIpios, quando do
estabelecimento de suas respectivas poilticas de assisténcia social. As
disposiçôes dessa norma, que tern evidente caráter geral, foram absorvidas
pela Lei n° 12.262, de 1996, que dispöe sobre a pohtica estadual de
assisténcia social, cria o Conselho Estadual de Assisténcia Social - CEAS - e
dá outras providéncias.

De acordo corn os comandos inscritos na lei federal, em especial nos seus
arts. 10 e 11, os entes federados podem celebrar convénios corn entidades e
organizaçoes de assisténcia social, em conforrnidade corn os pianos
aprovados pelos respectivos conseihos. Além disso, as acôes das trés
esferas de Governo na area da assisténcia social realizam-se de forma
articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais a esfera federal, e a
coordenaçao e execucäo dos programas, em suas respectivas esferas, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municIpios. Desse modo, compete a cada
ente federado legislar sobre a matéria no âmbito da sua respectiva
circunscrição e nela exercer a sua competéncia administrativa. Quanto a esse
aspecto, não poderia ser diferente, sob pena de afronta aos arts. 10 e 29 da
Carta Magna e correspondentes arts. 10 e 165 da Constituiçao do Estado, que
asseguram aos entes federados a autonomia politico-administrativa e a
observância dos princIpios constitucionais da RepOblica, que incluem a
separação de Poderes e a reserva de corn peténcia.

Nesse passo, verificamos que os arts. 2°, 3°, 40 e 6° do projeto contrariam
frontalmente a reserva de competéncia atribuida ao Estado e aos municipioS
pela Constituiçao Federal. Não pode o Poder Legislativo, mediante lei de sua
niciativa, enviar comando a outro Poder constituido, de taT sorte que venha a
afetar o funcionamento de qualquer órgáo vinculado a esse Poder, sob Pena
de invadir a reserva de competência constitucionalrnente atribu Ida a cada urn
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dos Poderes, baja vista o disposto nos arts. 66, 111, "e", e 90, XIV, ambos da
Carta mineira.

Os citados artigos do projeto nao apenas afrontam a reserva constitucional
de competéncia dos Poderes como ainda interferirem na autonomia politico-
administrativa de outros entes federados, no caso, os municipios mineiros,
enviando-Ihes comandos de toda ordem, invadindo seara de exclusiva
competéncia do Chefe do Poder Executivo desses entes federados. A titulo
de exemplo, citamos os comandos enviados pelo legislador estadual aos
ôrgaos da administração direta dos Poderes Executivos municipais, corno as
Secretarias Municipais de Assisténcia Social e da SaUde e os Conseihos
Municipais de Assistência Social, determinando, ate mesmo, os órgãos
executores do programa no ámbito dos municipios.

O art. 7 1 do projeto, ao prever a informatizacao dos Orgáos executores,
culmina por determinar a inclusão dessa despesa na lei orçamentária dos
municipios. Esse e mais urn vicio de inconstitucionalidade, tendo em vista que
a lei orcameritária anual é da iniciativa privativa dos Prefeitos Municipais.

Convérn ressaltar que as acöes do Estado no tocante a implementacão da
assisténcia social, nos moldes do estabelecido na Lei Orgânica da
Assisténcia Social e na lei estadual que criou o CEAS, restringern-se a
competéncia legal que he foi atribuida por essas normas e que consiste,
numa abordagem mais sintética, em destinar recursos financeiros para os
fundos municipais de assistência social, em prestar apoio técnico e financeiro
aos serviços, programas e projetos definidos pelos Conselhos Municipais de
Assisténcia Social, além de atender, em conjunto corn os municIpios, as
acoes assistenciais de caráter de emergéncia, estimular técnica e
financeiramente as associaçöes e consórcios municipais na prestaçao de
serviços de assisténcia social e prestar os serviços assistenciais cujos custos
ou auséncia de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços
desconcentrada, ou seja, por meio de órgãos estaduais, no ãmbito do Estado.

Por fim, é de se destacar outro óbice ju rid ico-constitucional que desponta
da leitura do projeto e que consiste em vIcio material, uma vez que a
Proposiçao é geradora de despesas não previstas na lei orçamentária,
contrariando, assim, as disposicoes consignadas no art. 161, I e II, da
Constituiçao do Estado. Ademais, em se tratando de matéria da competéncia
do Conseiho Estadual de Assisténcia Social, os recursos necessários a
Imp lementaçao do Programa deverao constar no orçamento estabelecido
Para a Secretaria do Trabaiho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, Orgâo ao qual se vincula o Conselho e que integra a estrutura
Organica do Poder Executivo.



T

S0

104
Como vemos, diante dos argumentos apresentados, nào dispoe o Estado

de autorizaçao para contrariar preceito de ordem constitucional garantidor da
autonomia polItico-administratjva dos municIpios ou para desacatar a reser-va
de competéncia atribuda pela Carta Magna a cada urn dos Poderes
constituldos em cada esfera de Governo.

Conclusão
Pelo exposto, concluImos pela antijuridicidade, InCOnStitucjonaljdade e

ilegalidade do Projeto de Lei no 456/99 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 28 de setembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Sebastiào Costa, relator - Maria Tereza Lara -

Eduardo Daladier - Antonio JCilio.
PARECER PARA 0 1 TURNO DO PROJETO DE LEI No 479/99

Comtsso de Adrninistraçao Püblica
Relatôrio

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em epigrafe objetiva
autorizar o Poder Executivo a conceder a servidor püblico inativo o direito a
percepçâo de proventos corn base no vencimenfo correspondente a jornada
de trabaiho de quarenta horas semanais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/8/99, o projeto foi distribuldo as
comissOes competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regirnento Interno.

Prehminarmente a ComissOo de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
jundicidade, constitucionalidade e egalidade da matéria, juntamente corn a
Emenda no 1.

Agora, cumpre a esta Comissao o exame do mérito da proposição.
Fundarnentacao

A proposiçOo objetiva conceder ao servidor pUblico aposentado em data
anterior a publicaçäo do Decreto n o 36.737, de 1995, o direito a percepçâo de
proventos corn base no vencirnento correspondente a jornada de trabalho de
quarenta horas semanais.

Tal beneficio tambérn se estende ao ocupante de cargo ou detentor de
funçao pübhca posicionado nos segrnentos de classe constantes nos quadros
anexos ao Decreto n o 36.033, de 1994, relacionados no art. 2 0 do Decreto no
36.737, de 1995.

Entendemos que a proposiçao em exarne é conveniente e oportuna, POiS
visa a corrigir o tratarnento dispensado a esses servidores por forca da
sistemáfica adotada pelo Decreto no 36.737, de 1995, supracitado, a qua[
prejudicou os servidores aposentados.

Por terem se aposentado corn vencimentos correspondentes a jornada de
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trabalho reduzida, em virtude de determiflacöes legais, tais servidores tiveram
seus proventos diferenciadoS dos servidores da ativa apOs a edição do
Decreto no 36.737, de 1995, o qual determinou a incorporacao de parcelas
remuneratórias decorrentes de reenquadramento ou reposicionamento, bern
como daquelas relativas as gratificacOes extintas por lei.

Corn efeito, ainda que 0 Estado possa alterar as condicOeS de servico e de
pagamento dos seus servidores, desde que o faca por lei, visando as
conveniênciaS da adrninistracãO, não poderá agir corn discriminacão, sob
pena de ofensa ao principio isonômico.

No caso em apreco, entendemos que a aplicacão da legislacâo pertinente
ao servidor da ativa deverá ser estendida para o servidor aposentado, ainda
que este tenha passado par-a a inatividade sob o regime de horas inferior-es.

Na esteira desse entendimento, acoihemos a Emenda no 1, apresentada
pela Comissão de Constituicão e Justica, corn o objetivo de permitir aos
servidores da ativa que na epoca nOo fizeram a opção pela jornada de 8
horas que possam faze-la agora. Todavia, impOe-se a apresentacâo, ao final,
da Subemenda no 1 a referida emenda, visando tOo-somente a uma correcäo
técnica.

Conclusâo
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no

479/99 juntamente corn a Subemenda no i a Emenda no 1, redigida a seguir.
SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 ocupante de cargo ou de funcão pUblica dos segmentos de

classes constantes no inciso Ill do art. 2 1 do Decreto no 36.737, de 31 de
marco de 1995, poderá optar pela jornada de oito horas diárias, de que trata o
art. 1° deste decreto, no prazo de trinta dias Uteis contados da data da
publicação desta el.".

Sala das ComissOes, 29 de setembro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Arlen

Santiago - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 482199

ComissOo de Constituicào e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei em epIgrafe, que
altera os arts. 3 1 e 41 da Lei n o 11.396, de 6/1/94, que cr-ia o Fundo de
Fomento e Desenvolvimento SocioeconOmicO do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, foi publicado no "Minas Gerais" de 6/8/99 e distribuido
preliminarmente a esta Cornissâo para ser examinado quanto aos aspectos
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de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

A matéria também deverá ser apreciada pela Cornissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Fundamentação
o Projeto de Lei n o 482/99 tern por objetivo estabelecer as seguintes

medidas:
1 - Acrescentar dois parágrafos ao art. 3° da Lei no 11.396, de 1994,

determinando que o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico
do Estado de Minas Gerais - FUNDESE - deverá transferir, mensairnente, ao
Banco de Desenvoivimento de Minas Gerais S.A, o equivalente a 10% do total
de recursos resultantes de retornos de financiarnento concedidos peto fundo,
para fins de apiicacão exciusiva no Programa Estadual de Crédito Popular,
criado por meio da Lei n o 12.647, de 21/10/97 de 1997.

2- Alter-ar a redaçao do "caput" do art. 4° da Lei no 11.396, de 1994, para
ajustá-la as modificaçöes propostas para o art. 3 0 dessa mesma lei. Portanto,
é urna medida de caráter eminentemente técnico, sem nenhuma repercussão
de conteUdo.

3 - Autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional para fazer face ao
disposto na lei que or-a se busca instituir.

Dessas medidas, apenas a terceira ofende o ordenamento juridico. E que
as ConstituiçOes Federal, no art. 167, V e Vii, e do Estado, no art. 161, V e
VII, prolbem a abertura de crédito suplementar ou especial sern a indicação
dos recursos correspondentes e a concessão ou utilizacào de créditos
ilimitados. 0 projeto não indica as fontes de recur-sos como também não
mensura seu valor. Por esses motivos, o art. 3 1 da proposição deve ser
suprimido.

Os fundos são entidades contábeis, sem personaildade juridica, e
disciplinados pelo direito financeiro. 0 art. 24, I, da Constituição Federal
atribui aos Estados membros competència para legisiarem concorrentemente
corn a União sobre essa matéria. No que tange a Constituicão Estadual,
devernos chamar a atencào para duas regras sobre a tema: a do art. 161, IX,
e a do art. 159, II. Pelo art. 161, a criação de fundo depende de prévia
autorização legislativa, vale dizer, de lei especIfica. Pelo art. 159, par-a que OS

fundos sejam criados, deve-se obedecer as normas gerais estabelecidas em
el corn piementar.

Corn base nesse dispositivo constitucional, o Estado de Minas Gerais editou
a Lei Complernentar no 27, de 1993, a qua!, além de repetir a regra do art. 161
da Constituição mineira, enumerou uma série de requisitos para a
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constituição regular de fundos, tais como a especificaçâo de seus objetivos,
do beneficiário de seus recursos, do responsável por sua gestão e da
entidade que será o agente financeiro. Curnpridos esses requisitos, do ponto
de vista jurIdico, o fundo pode ser constituido validamente. E não ha nessa lei
complementar nenhurn impedimento a iniciativa Iegislativa de parlamentar
corn vistas a instituiqao de fundo. Na esfera federal, entretanto, o art. 61, § 10,

II, 'b", da Carta Magna atribul ao Presidente da Repüblica competéncia
privativa par-a deflagrar a processo legislativo nas mater-las de natureza
orçamentária. No Estado de Minas Gerais, as regras de iniciativa privativa no
âmbito do Direito Financeiro somente se aplicam a ties diplomas: a Lei
Orçamentaria Anual, ao Piano Plurianual de Ação Governamental e a Lei de
Drretnzes Orçamentarias. Esses trés diplomas norrnativos tratam do direito
financeiro, mas nada impede que leis de cunho financeiro possarn
estabelecer novas normas para a elaboração dessas pecas de iniciativa
privativa do Governador do Estado. 0 que essas novas normas não podern
fazer é colidir corn os comandos constitucionais atinentes as finanças
piblicas e corn a Lei Federal no 4.320, de 1964, que veicula normas gerais de
direito financeiro par-a todas as unidades da Federaçao, em face do § 10 do
mencionado art. 24 da Constituiçao Federal. Alias, essa lei federal tern
'status" de lei complementar, ante a fenOmeno jurIdico da recepçâo e a
disposto no art. 163 c/c o art. 24, I, da Constituição Federal.

Dessa forma. a transferéncia de recur-sos do FUNDESE par-a o Programa
Estadual de Crédito Popular é, do ponto de vista jurIdico, uma medida regular.
E e necessária a edição de lei especIfica para tanto. Em primeiro lugar,
porque a atividade do poder pUblico se sujeita ao princfpio da legalidade, e,
em segundo lugar, porque a art. 161, VI, da Constituiçao do Estado veda a
transposição, a remanejamento ou a transferéncia de recur-sos de uma
categoria de programação para outra ou de urn órgão par-a outro sem prévia
autorizaçao legislativa.

Corn relaçao a injeçao de recur-sos no Programa Estadual de Crédito
Popular, tambérn não detectamos nenhurn problema jurIdico. Instituldo por
melo da Lei no 12.647, de 21/10/97, esse programa tern par objetivo
possibilitar a acesso ao crédito a pequenos e rnicroempreendedores,
ndividuais ou associados, cam vistas a criação ou a expansao de atividade

econômica.
0 programa, por-tanto, constitui uma politica gover-namental de

desenvolvirnento da economia mineira e inser-cão dos pequenos
ernpreendedores informais na economia formal. Or-a, esse assunto não está
arrolado na Constituição do Estado coma mater-ia de competéncia privativa.

bl-
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Dessa forma, a iniciativa parlamentar é IegItima, coma também é legitimo
alterar quaisquer condiçöes de funcionamento desse programa.

De qualquer forma, ponderamos que existe a necessidade de a Comissäo
de Fiscalizaçào Financeira e Orçamentária avaliar criteriosamente a impacto
dessa transfer(§ncia em face dos projetos parventura instituidos pelo Fundo
de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico. Em outras palavras,
verificar se essa transferéncia de recursos inviabilizará a funcionamento do
FUNDESE do ponto de vista financeiro e orçamentário.

Conclusão
Pelo exposta, conclu Imos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 482/99 corn a Emenda no 1, a seguir redigida.
EMENDA N O 1

Suprima-se a art. 30 do projeto.
Sala das Comissöes, 28 de setembro de 1999.
AntOnio Julio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 497/99

Comissäo de Constituicão e Justica
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, a Projeto de Lei n o 497/99, que foi
encaminhado pela Mensagem no 49/99, dispOe sabre medidas sanitárias para
a erradicaçao de doenca animal. A proposiço foi publicada no "Diana do
Legislativo" de 19/8/99 e distnibuIda preliminarmente a esta Comissão para
exarne quanto aos aspectas de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 102. Ill, "a", do Regimento Interno.

A matéria também deverá ser apreciada pelas ComissOes de Politica
Agropecuánia e Agroindustnial e de Fiscalizaçáo Financeira e Orçamentaria.

Fundamentaçao
0 projeto visa a instituir, no Estado de Minas Gerais, a prática de

erradicaçào de doença animal e de controle de qualidade dos produtos
agropecuarios.

Trata-se, evidentemente, de medida relacionada a protecao e defesa da
saüde, matéria sabre a qual a Estado membro dispOe de competéncia para
legislar, nos termos do art. 24, XII, da Constituiçáo Federal, e de poder de
policia administrativa, em face do art. 23, II, do mesmo Diploma Legal.

A prática de erradicação de daenca animal será desenvolvida pelo Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA - e consistirá, entre outras medidas, na
interdiçao de area püblica ou privada, na apreensãa, no sacrificio e na
destruição de animals contaminados, na destruiçâo ou na interdiçäo de
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instalacOes ou benfeitorias, bern coma na proibiçao de trânsito, comércio e
utilizaçâo de animals, de produtos, de subprodutos e de materiais que
representem risco de propagaçaa de doença ou que estejam em desacordo
corn as normas legais e regutamentares apticáveis. Serb cabivel, nos termos
do § 2° do art. 6° do projeto, indenizaçâo ao proprietária que tiver seus
animais, instalaçOes e equipamentas destruidos.

Essa indenizaçãa, todavia, nào abrange todas as situacOes. A esse respeito
cabe ressaltar que a Lei Federal no 569, de 21/12/48, recepcionada pela
Canstituição Federal, excetua a hipótese de indenização quando o animal for
acometido de raiva, pseudo-raiva, ou de autra doença considerada incurável
e letal. Além disso, essa mesma lei determina, em seu art. 3 1, "a" e 'b', c/c a
art. 70, que a indenizaçãa devida pelo sacrificia do animal será paga de
acordo corn as seguintes critérios: quarta parte do valor do animal, se a
doença for tuberculose; metade do valor, nos demais casos; e valor total,
quanda a necropsia ou outro exame não confirmar a diagnóstico clInico,
prescrevendo-se a direito de pleitear a indenizaçao no prazo de 90 dias
contados da data em que for morto a animal ou destru Ida a caisa.

Cabe-nos ressaltar também que a indenização sera paga pelo Estado e
pela União canjuntamente, se houver acardo ou convénia celebrado, na
praparção de, respectivamente, 1/3 e 2/3, segundo a regra prevista no
paragrafo ünico do art. 60.

A iniciativa legislativa na matéria é reservada ao Poder Executivo, no
tacante a competéncia conferida ao IMA para promover a prática de
erradicação de daença animal, em virtude do art. 66, III, "e", da Constituicao
do Estado.

Conclusào
Pelo exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n o 497/99.
Sala das ComissOes, 28 de setembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Sebastiâo Costa, relator - Agastinho Silveira -

Eduardo Daladien - Maria Tereza Lara.

COMuNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlCAçOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 29/9/99, as seguintes comunicacOes:
Do Deputado Alencar da Silveira Junior, dando cléncia a Casa do

. fatecimento do Sr. Milton Banhas Noguias, acorrida em 26/9/99, nesta Capital.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência 6 Casa do falecimento de
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Hélio Leroy, ocorrido em 24/9/99, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.) 	 BELO HORIZONTE, SABADO, 2 DE OUTUBRO DE 1999
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Abertura

o Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - As 14hl5min, a lista de
comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

1  Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçöes.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçöes

o Sr. Presidente (Deputado Ditzon Melo) - Não havendo correspondéncia a
ser licla, a Mesa passa a receber proposiçöes e a conceder a palavra aos
oradores inscritos para a Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI N o 579/99

Declara de utilidade piiblica a Associaçâo de Combate ac, Cancer do
Centro-Oeste de Minas, corn sede no Municipio de Divinópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Combate ao

Cancer do Centro-Oeste de Minas, corn sede no Municipio de Divinópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 	 de 	 de 1999.
Marcelo Gonçalves
Justificação: A Associaçáo de Combate ao Cancer do Centro-Oeste de

Minas foi fundada em 21/3/95, em DivinOpolis, corn a finalidade de se
implantar no municIpio o Instituto de Tumores, visando contribuir corn 0
desenvolvimento cientifico no campo da oncologia. Além disso, promove
palestras, cursos e encontros que possibilitem a prevençao e o diagnóstico
precoce da doença por meio de informação e da conscientização da
comunidade.

Sendo uma entidade de elevado conceito, que vem realizando urn
importante trabaiho na area da saUde, por certo terá o reconhecimento dos
nobres colegas, que a declararão de utilidade pblica.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justiça, para exame prelirninar,
e de SaCide, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.
PROJ ETO DE LEI N o 580/99

Torna obrigatória a instalação, nos ônibus de linhas gerenciadas pelo
Departarnento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-
MG -, de instrumento que perrnita aos passageiros a visualizaçâo da
velocidade do velculo.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E obrigatOria a instalação, nos ônibus de linhas gerenciadas pelo

DER-MG, de instrumento que perrnita aos passageiros a visualizaçäo da
velocidade desenvolvida pelo velculo.

Paragrafo ünico - 0 instrumento de que trata este artigo será instalado na
parte interna do velculo, em local visIvel a todos as passageiros, corn letreiro
luminoso.

Art. 2 0 - As empresas concessionárias de linhas gerenciadas pelo DER-MG
terão o prazo de cento e oitenta dias para a atendimento do disposto nesta lei.

Art. 30 - Cabe ao DER-MG a fiscalizaçao do estabelecido nesta lei.
Art. 40 - 0 descumprimento das disposiçöes desta lei importa multa a

empresa concessionária de linha gerenciada pelo DER-MG, no valor
correspondente a 150 (cento e cinquenta) Unidades Fiscais de Referéncia -
UFIRs -, por Onibus em situação irregular, em favor do Orgão concedente.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de setembro de 1999.
Luiz Fernando Faria
Justificaçao: Em vários palses os Onibus são dotados de instrumentos que

possibilitarn aos passageiros a visualizaçao da velocidade desenvolvida pelo
velculo. Isso impede que as motoristas imprirnam velocidades excessivas aos
velculos, vista que esses instrumentas estão sendo permanentemente
observados pelos passageiros.

A visualização pelos passageiros da velocidade desenvolvida pelo ônibus
inibe, sem nenhurna düvida, a vontade do motorista de imprimir ao veiculo
sob sua responsabilidade velocidade incompatIvel corn as condiçôes de
trafego.

A multa estipulada nesta proposta será fator preponderante para que as
exigéncias previstas sejam atendidas.

Em vista disso e considerando que esta praposicão tern por escopo
principal a major seguranca dos usuárias do transparte coletivo
intermunicipal, espero cantar corn a apoio de meus ilustres pares a sua
aprovação.
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- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, de Administraçao

PübUca e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 758/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulaçoes corn a PREVIMINAS pela conquista do
Prêmro Nacional de Qualidade, categoria Diamante. (- A Comissão do
Trabatho.)

N° 759/99, da Cornissão Especial das Obras Municipais, solicitando sejam
encaminhados aos Secretários de Transportes e Obras Ptiiblicas, da
Educação, do Trabaiho, de Esportes, de Assuntos Municipais. do
Planejamento, da Fazenda e da Saüde, aos Presidentes do SERVAS, da
COPASA-MG e da CEMIG e ao Diretor-Geral do DER-MG pedidos de envio a
esta Casa da relação dos convénios firmados corn municipios em 1997 e
1998, indicando-se o objeto, o valor e as parcelas pagas pelo Estado, bern
como as parcelas não pagas, todas relativas as obras nos respectivos
municipios. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 760/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando sejarn encaminhados
oficios ao Governador do Estado e ao Secretário da Educaçao corn vistas a
rnanutenção dos critérios que vém sendo adotados para a candidatura a
reeleição dos atuais Diretores de Escolas Estaduais. (- A Comissão de
Educacão.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Carlos
Pirnenta, Rogerio Correia e Miguel Martini.

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçães das Comissöes de

Educaçào (2), de Direitos Humanos, de Transporte, de Defesa do
Consumidor, de Administraçao Piiblica e de SaUde e dos Deputados Bené
Guedes, Maria José Haueisen, Alencar da Silveira Junior, Anderson Adauto,
Hely Tarquinio, Gil Pereira e Irani Barbosa.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Doutor Viana.
o Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs Deputados, pessoal da

irnprensa, senhoras e senhores, inicialmente quero dar parabéns a todas as
secretárias da Casa e a todas as secretárias de nosso Estado, que nos
prestarn Os mais variados serviços. Trata-se de uma classe muito irnportante
e que rnerece o nosso aplauso. Parabéns a todas as secretárias pelo dia de
hoje!

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero tambérn nesta tarde falar sobre urn
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assunto que está nos preocupando enquanto rnédico, que é a rnaneira corno
a Vigilância Sanitária do Estado vem agindo corn relação aos hospitais,
principalmente os da Capital. E seu papel fundamental e importante fiscalizar
a qualidade dos serviços prestados pelos nossos hospitais. Mas tarnbérn fica
patente que, na minha maneira de entender, o caráter preventivo, de
observacão, de correção deve ser, inicialrnente, o desejado.

Nâo concordo que a Vigilãncia Sanitária aja de rnaneira punitiva, de marieira
agressiva, as vezes, porque houve algurna deficiência em algum
departarnento, já interditando-o, fechando-o e dizendo para a irnprensa que o
hospital - e ai cita o nome - não está em condicöes de funcionamento. Isso
está ocorrendo e nos preocupa, porque, na rnaioria das vezes, não é o
hospital que não tern condiçöes de funcionamento, mas urn determinado
departamento, algum setor localizado.

Vários foram os hospitais notificados e fiscalizados pela Vigilância Sanitária,
rnas cito, corno exemplo, o Hospital Evangélico. La, a coordenadora do
Departamento de Enfermagern, por sinai, e filha de nosso colega Deputado
Marco Regis. Esse departarnento foi notificado por deficiência, rnas somente
pela maneira corno a Vigilância Sanitária agiu, a populaçao hoje discrirnina
esse hospital. Diz que ele não tern condiçoes, que ha risco de infecção e, por
isso, não quer o atendimento 16, e em tantos outros que foram notificados de
urna maneira agressiva e ate punitiva.

Não tiro a capacidade de setor de Vigilância Sanitária realizar o seu papel
preponderante de fiscalizar, de apontar falhas, de cobrar correção. Mas que
cobre a correção antes de vir corn a punicão. Deixo registrado 0 meu alerta
porque estão deturpando, e a população tira de tudo isso urna definição
generalizada de que o hospital não serve, que está interditado, que tern risco
de infecção. Assim, além dos baixos preços de diárias hospitalares que 0
SUS paga, os hospitais ainda ficarn submetidos a essa condiçao ruim.

Tarnbérn charno a atencao da Mesa, porque, Na dois rneses, pedi, nesta
tribuna, que fosse marcada urna hornenagem especial a Legião da Boa
Vontade, pelos seus 50 anos de relevantes trabalhos prestados em todo o
Brasil e em Minas Gerais, principalmente nas areas social e da educacão.

Volto a cobrar da Mesa que marque essa data, porque, no principio de
janeiro, a LBV corn pleta 50 anos de existéncia, e esta Casa tern obrigação de
Ihe prestar homenagem especial, por todos os trabaihos prestados a
cornunidade rnineira. Pedi desta tribuna que a Mesa criasse urna comissão
para fazer urna análise crItica e que definisse urna politica determinada a
solucionar efetivarnente o problema do rnenor de rua, em Belo Horizonte.

Vou fazer consideraçoes que se referern a casos que vém acontecendo na
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116nossa comunidade. Quero, também, homenagear a todos aqueles que
comemoraram, entre 18 e 28 deste més, a Semana Nacional Educativa do
Trânsito, pela sua importância.

Foi comemorada, de 18 a 28 deste mês, a Sernana Nacional Educatjva do
Trânsito, de especial importáncja para a conscientização de todos,
principalmente agora que o Pals adota uma legislacão recente.

Estão de parabéns as entidades promotoras dessa Semana, pelos objetivos
e pelos resultados, bern como pela maneira criativa corn que foram
desenvolvjdas as suas atividades.

Urna delas chamou a atenção de motoristas e pedestres e, corn born
humor, pedia urn trãnsito sern estresse.

Missão quase impossivej nos dias de hoje. Os motoristas e, principalmente,
as motoristas vém sendo vItimas de urna nova rnodalidade de roubo: ao
parar, em obediêncja aos semáforos, são abordados p or Iadröes, muitos
deles rnenores de rua, que, corn ameaças, exigem dinheiro.

Alguns se servem de cacos de vidro, outros de lârninas ou estiletes, outros
sequer exibem armas, mas escondem uma das rnãos sob a roupa, dando a
perceber que portam algum instrumento de ofensa a integridade fisica.

Abordam principalmente as mulheres, a procura de bolsa, sendo que
algumas delas, ao dizerern que não tern dinheiro, são obrigadas a mostrar 0interior da bolsa.

Em caso recente. diante da recusa da motorista em entregar a bolsa, que
se encontrava sobre o banco traseiro, o ladrào teve a tranqüi$idade, para não
dizer a ousadia, de pegar urna pedra e corn ela quebrar o vidro do carro,
agarrando a bolsa.

Noutra Oportunidade, a motorista alegou que não tinha, naquele momento,
dinheiro nem bolsa, e teve o desprazer de ver o seu carro amassado, a socos
e pontapés do agressor.

Judo se passa em segundos, muita gente ye, e nada acontece.
Ha poucos dias, urn motonsta foi abordado em pleno centro da cidade, na

Av. Afonso Pena, tendo que entregar R$300,00 ao assaltante, que ameaçava
dar-Ihe urn tiro na cabeça e tinha a mao direita escondida sob a agasalho.
Pode ser ate que nao houvesse arma alguma. Mas quern vai querer pagar
para ver?

Não ha locals seguros contra esse tipo de roubo. Tive noticias de alguns
em plena Praça da Savassi, na Augusto de Lima corn Bahia, na Bias Fortes,
próximo ao Palácio da Liberdade, na Tupinambás corn Curitiba. Onde houver
semáforo, al está o risco.

Não ha escolha para os motoristas. Se não param no semáforo, ha o risco e

a multa. Se pararn, vem o assaltante.
A situacão está tao crItica que uma emisSora FM da Capital vem dando

dicas de seguranca como travar portas e so dirigir corn as vidros fechados.
No entanto, nem isSO resolve mais, pois Os ladröes quebram vidros e
danifiCam Os carros.

Fica registrada a minha preOcupacãO e urn pedido as autoridades ligadas a
seguranca püblica para que algum trabalho preventivo e rnesmo repressivo
possa ser feito. Talvez urn monitoramento, junto aos semáforos, por policiais
a paisana. Mas, principalmente, uma politica de identificacão, triagem e
assistência aos menores que estão envolvidos corn essa prática lamentável.
Retirá-los das ruas e proporcionar-IheS meios de viver dignamente, para que
os motoristas possarn voltar a dirigir sem estresse.

Ha mais de trés rneses fiz urn pedido a Mesa, para que se criasse uma
comissäo a fim de estudar uma politica para solucionar efetivamente a
problema do menor de rua em Belo Horizonte.

Quero tambérn relatar que pedi a Mesa, ha mais de trés rneses, que
constituisse urna comissão permanente para a combate as drogas, cujo
consumo, lastimavelmente, vem se alastrando em nossa sociedade. Mas
ainda näo foi pass ivel, e volto a lernbrar e a cobrar da Presidéncia desta Casa
e da Mesa Diretora que se crie, a mais rápido possivel, essa camissão. Eram
essas as minhas palavras, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

o Sr. Presidente - Corn a palavra. o Deputado Alvaro AntOnio.
o Deputado Alvaro AntOnio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na Ciltima

terça-feira, juntamente corn uma camissãa cornandada pelo Prefeito Célio de
Castro, tivernos oportunidade de ir a Brasilia para tratar de assunto referente
ao metrO de superficie da nossa Capital. Nessa visita feita ao Dr. Waldemar
Gioni, Secretário de Orçamento do Ministério de Orçamento e Gestão, ficou
acertada a iiberagão de R$53.000.000,00 para serem aplicados no metrO de
superficie da Capital. Desse montante, R$4.000.000,00 seriarn destinados
para a trecho 2, que cornpreende o rarnal Barreiro-Calafate, e
R$49.000.000,00 para a trecho 1, entre as estaçöes do Eldorado e Venda
Nova. Naquela oportunidade aquele Secretário assegurOu que esses
recursos seriam liberados de imediato, para que pudessem ser acoplados
nessas obras. De acordo corn o piano plurianuat, serão destinadoS para
Minas Gerais, par interrnédio do Programa Avança, Brasil nada menos que
R$1.840.000.000,00. Naturalmente, as R$414.000.000.00 destinados ao
metrO de superficie seriarn diluidos ao longo do quatriênio, que é o que
abrange o piano piurianual.

Acho que essa visita foi positiva, tendo em vista que todos sabem que o
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metro de superficie se arrasta por mais de 17 anos na nossa Capital, fruto da
Inexistencia de aiguem preocupado corn os transportes em Minas Gerais,
Sobretudo o transporte ferroviário.

Mas, felizmente, corn o encaminhaniento a esta Casa do Fundo Rodoviário
de Minas Gerais, acreditamos que, após duas décadas, apareceu urn
Governador que ira se preocupar corn o transporte, não apenas corn relaçâo
ac) transporte rodoviário, porque Minas Gerais é essenciairnente vocacionada
Para esse tipo de transporte, mas também corn reiação ao transporte
ferroviário, aeroviário e, sobretudo, ha preocupacão quanto ao transporte
hidroviárjo, pois, sem dOvida aigurna, Minas Gerais, a segunda caixa-d'água
do mundo, corn mais de 5.000km de vias possivelmente navegáveis, merece
apolO e reconhecjmento major por parte das autoridades. Feiizrnente, o
Governador Ramar Franco encaminhou a esta Casa esse projeto, que, sem
duvda alguma, será de grande valia Para o transporte em Minas Gerais.

Srs. Deputados e Sr. Presidente, tivernos a oportunidade de trocar idéias
corn o ex-Ministro e ex-Deputado Eliseu Rezende, que, feiizrnente, está
comandando a bancada federal corn relaçao aos aportes no orçamento do
ano 2000 Para o sisterna de transporte em Minas Gerais. Levarnos ate ele a
flossa preocupaçao corn relaçao ao anel rodoviário. Essa preocupaçáo foi
tambem evidencjada pelo Deputado Márcio Cunha, que, em uma reunião, em
conjunto corn a ComissOo Permanente dos Transportes, trouxe urn Chefe do
60 Distrito Rodovjário do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e,
também, o Diretor-Geral do DER-MG, Para que pudéssernos discutir os
probiemas do anei rodoviário.

Como todos sabem, ele tern 23km de extensão. Não e bern urn anel
rOdoviário, e urn semi-anel rodoviário, porque possui apenas uma alga, que
iga, praticamente, a BR-040, na entrada de Belo Horizonte, ate a salda da

c dade vizinha Sabará. Esse anel foi projetado Para o tráfego de 25 mil
ve icujos por dia, mas, hoje, está operando corn nada rnenos do que 80 mil
vel cuios por da Para as senhores terem urna idéia do que está acontecendo
no anel rodovjário, o indice de desastres chega a atingir 14% das mortes
Ocorridas na Capital. Belo Horizonte tern mais de 3.000km de vias, e 0 anei
rodov,ário corn 14% das mortes ocorridas na Capital, tern 26km de extensâo.
Realmente esse é urn quadro que preocupa não apenas nOs, representantes
do povo, como também a população de Belo Horizonte. Diatogarnos corn 0
ex-Ministro Eliseu Rezende, rnostrando a ete que esse piano piurianuai tern,
peio rnenos, a intenção de construir urn grande anei na região metropoiitana.
Perguntaria aos Deputados, ao Sr. Presidente e as Iideranças comunitárias
que foram a Brasilia, nesse encontro, se não seria rnuito rnais objetivo, práticO
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e inteligente terminarmoS o anei que já existe em Belo Horizonte, que não e
urn anei, é urn semi-anel, que deverá receber, agora, o aporte de
R$50.000.000,00, Para a sua recuperação e Para que possa se tornar rnenos
perigoso. Se não seria também prudente que as autoridades, principaimente a
Secretaria de Transporte, fizessem urn "lobby" junto ao Governo Federal,
Para, em vez de construirem urn novo anei, terminarem o anel jã existente e,
além do aporte de R$50.000.000,00, obterem os aportes dos recursos do
piano plurianual. De que adiantaria construir urn anei rodoviário Para a nossa
Capital, se eie está a mais de 70km ou 80km do Centro de Belo Horizonte ou
de muitas regiOes da area metropolitana?

Portanto, fica a nossa soiicitação de apoio de todos os Deputados, a fim de
que recuperemoS o anei rodoviário. Posteriormente, poderemos voltar a
nossa atençãO Para outro, na região metropoiitana.

0 Deputado Márcio Cunha (em aparte) - lustre Deputado Alvaro Antonio,
em primeiro lugar, tenho certeza de que faio em nome da nossa bancada e,
de certa forma, de todos as Deputados, Para parabenizar V. Exa., que tern
conduzido corn tanto êxito e esrnero a Corn issão de Transporte da Casa.

Quero curnprimentar também V. Exa. pela oportunidade de suas paiavras.
Já tinha ouvido, na reunião conjunta de nossas ComissOes - Comissão de
Fiscaiização Fjnanceira e orcamentãria e Comissão de Transporte -, sua fala
sobre esse assunto. Trouxemos aqui o Diretor-Geral do DER e o Diretor-
Geral do DNER Para conversarmos a esse respeito.

Nossa posicão é absoiutarnente idêntica. Queremos, sirn, a rodoanel. São
60 krns que, de certa forma, são importantes e integrarn a Região
Metropohtana de Belo Horizonte. Mas é urn desrespeito corn a rnovimento
SOS Anel Rodoviario e corn os beio-horizontinos. V. Exa., morador tradicional
da região do Barreiro e que usa, quase que diariamente, a referido anei, sabe
que é urn desrespeito Para corn Minas e Para conosca.

Quando a anel rodoviário foi concebido, na década de 70, não se irnagiflava
que tiraria do centro da cidade o grande trãnsito. Recentemente, nôs,
Vereadores a Cãmara Municipal de Belo Horizonte, conquistamaS o nossO
piano diretor, dando, portanto, uma diretriz rnais sensata Para a crescimento
de Beta Horizonte. Infetizmente, a cidade cresceu muito, mas,
geograficamente, ainda é um municipia pequeno. Então, a anei rodoviário,
hoje, tornou-se uma via urbana. Mas nãa adianta a Estado ou a Prefeitura
assumi-la se a Governo Federal não compiementa-lo.

Parabéns a V. Exa. E nesse sentido que querernas trabaihar. Quero, em
norne de nossa Cornissão e de nossa bancada, curnprimefltar V. Exa. par seu
pronunciamenta. Muito obrigado.
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V. Exa., quando

Gerais, para, junto
no orçamentO uma

determiflada verba, não sO para enfrentarmoS a recuperacão do atual Anel
Rodoviário, corno também para construirmos a sua outra alça, de leste a
oeste. Isso não nos impede, entretanto, de fazer Os estudos prelirninareS, o
que seria importante para já adiantarmOs as verbas para o grande anel de
Belo Horizonte. Mas não vamos deixar uma obra pela metade e pensar em
outra, pois, assirn, acabaremoS sern nenhuma. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
o Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pUblico

presente, membros da imprensa, chegou as nossas mãos todo este material,
I que, em atenção a requerirnento nosso, foi solicitado pela Comissão de

SaUde. São os documentoS da CTNBi0, relacionados a liberação para a
pesquisa cientIfica e para cultivos cornerciais no Brasil.

A CTNBIo é o órgão ligado ao Ministério da CiOncia e Tecnologia
encarregado de autorizar a liberação de organismoS geneticamente
modificados no ambiente. Ao todo são 84 cornunicados, todos publicados no
*Diârio Oficial da União" no periodo de novembro de 1996 ate junho de 1999.

Tais docurnentos constituem-Se em urna importante fonte de inforrnaçâo,
uma vez que contém todas as solicitacOes, por parte de empresas privadas e
pUblicas, de corn provacão de idoneidade técnico-cientifica e, pnncipalmente,
de autorizaçoes para liberação no meio ambiente, em caráter experimental ou
Comercial, de Organismos Geneticamente Modificados - OGMs.

Os transgénicos, corno são conhecidos os vegetais obtidos a partir da
modificaçao genética, tern provocado polémica em todo o mundo,
Prrncipalmente por causa da profunda desinformacãO da sociedade e dos
Proprios cientistas quanto a seus possiveis efeitos sobre o rneio ambiente e a
Saüde humana.

Plantas transgénicas possuem sua estrutura molecular modificada a partir
da transferéncia de genes de uma espécie para outra, possibilitando
aiteracoes nas caracteristicas do organismo recombinado geneticarnente. A
biotecnologia e hoje uma realidade que deixa os laboratOriOs e ganha o
Cotidiano dos indivIduos numa velocidade própria a nossa época, sem que,

. entretanto, haja clareza sobre todas suas implicacOes, principalniente por
representar urna transforrnacãO abrupta na qual a descOberta cientifica torna-
se logo urn produto tecnolOgico apropriado por megaempresas interessadas

praticamente 10%. E de grande proveito a sugestão
sohcita uma participacão malor dos Deputados de Mina

flniitdOS Federais, trabalharem para inserir

de
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120o Deputado Alvaro Antonio - Agradeço 0 aparte do Deputado Márc;o
Cunha, grande Vereador da Capita! mineira. Na Câmara Municipal de Belo
Horizonte, evidenciou as suas preocupacoes corn o Anel Rodoviarjo Trouxe
para a Assembléja Legislativa o seu trabalho em pro! do Anel Rodovjário
reunindo-se corn Jrderanças comunitárias, principalmente das regioes Leste e
Norte da Capital. Da Oltima vez que fizemos uma visita ao Anel, pudemos
venficar quanto está dificil o recomeço da sua recuperacao, tendo em vista as
grandes invasöes realizadas em suas marginais.

o Ane! Rodoviário conseguiu resistir, heroicamente, a uma passagem de
fivel ao longo da sua travessia dentro de nossa cidade. Nesse aspecto,
devemos respeitar as várias gestoes do DNER, que mantém o Anel sem
nenhum cruzamento do mesmo five!, o que facilita o escoamerito ràpido dos
veicu!os que vão da região Leste para a Oeste, ou vice-versa.

Fica aqui, mais uma vez, registrada a nossa preocupacâo corn o Anel.
Devemos lutar para näo pensarmos num novo anel rodoviário, rnas sim na
recuperaçao do Clue já existe em nossa cidade.

o Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimenfá-Jo Deputado
Alvaro Antonio, porque, na verdade, a questão do transporte de Minas Gerais,
transporte urbano e intermunicipa!, sempre foi urn tema ardorosamente
defendido por V. Exa., que ja foi Secretár,o de Transporte e !utou pela a
reativaçâo dessa Secretarja e tern todos os rnotivos para fazer urn
pronunclamento de tarnanha envergadura e importância.

Gostarra, apenas, de alertá-lo para urn problema: é rnuito importante que
haja urn entendimento entre as pretensOes de V. Exa., que sào as da Casa, 0
que encampamos e do Governo do Estado, e as pretensOes da bancada
federal. Em nenhurn momento, o Estado de Minas Gerais poderá terminar as
obras do Anel Rodoviário de Belo Horizonte e as outras obras rodoviárias,
ferroviárias e, ate mesmo, hidroviárias sem a participaçäo do Governo
Federal, por meio de verba no orcamento. Sugeriria a V. Exa., e nossa
bancada se propOe a ajudá-lo, que fizéssemos o encontro irnediato de V.
Exa., corno representante da Assembléia, corn Os Deputados Federais, para
rnarcarmos posiçäo, pois, do contrário, escolherao as dez emendas de
bancada, deixando de fora essas obras importantissimas para Belo Horizonte
e para Minas Gerais. Parabéns por seu pronunciamento!

0 Deputado Alvaro AntOnio* - Muito obrigado, Deputado Carlos Pimenta,
mas informo a V. Exa. que, nessa viagem a Brasilia, tivemos a oportunidade
de, junto corn o Sr. Prefeito, realizar urna reunião corn os Deputados Federals
da bancada mineira. Ficamos urn pouco decepcionados, porque são 53
Deputados, e somente cornparecerarn a reunião 5 deles, ou seja,
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em manter seu papel hegemônico na corrida pelo mercado.

A mudança de paradigmas tecnológicos tern lançado empresas na busca
desenfreada por inovaçöes, desde as pesquisas ate as atividades humanas
geradoras de novas tecnologas. As propostas sucessivas de modificação no
modelo do ensino superior brasileiro e Os debates acerca da autonomia
universitária atestam que, hoje, mesmo nas universidades püblicas, parte
considerável da pesquisa ja é dirigida para alirnentar a demanda pela corrida
tecnolOgica e cientifica, orientada pelos grandes interesses privados, como se
o caminho da aceleração cientIfica fosse linear e desprovido de contradiçöes.

Entretanto, os efeitos colaterais da evoluçâo econômica e cientifica apenas
começam a ser anunciados, levando-nos a questioná-Ios ern relaçao aos
aspectos sociais e ambientais produzidos.

Sabemos que, quanto major é o poder do homem sobre a natureza,
mediado pela ciència e pela técnica, mais a natureza torna-se a campo
minado da prôpria humanidade do homem, submetendo-o as máquinas que
ele mesmo construiu, enquanto sua idéia de progresso cientIfico e tecnolOgico
caminha em sentido oposto ao progresso da ética e da moralidade na
conduta humana. 0 aprofundamento do divórcio entre natureza e homem
incentiva a existéncia do ser humano, cada vez mais egoista, a perseguir a
satisfaçao incondicional dos seus desejos coma sujeito nao racional, antiético
e preso ao circulo vicioso das necessidades produzidas artificial mente.

Não podemos afastar a discussào sobre as alimentos transgênicos do
momenta de crise ética na ciência e na apologia do mercado como espaço
dos desejos humanos ilimitados.

* - Sem revisào do orador.
Interrupçao dos Trabalhos Ordinários

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência, nos termos
do § 10 do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os trabaihos ordinários
para receber a Sr. Manoel Costa, Secretário do Planejamento, que fará a
entrega da proposta orçamentária do Governo para a ano 2000.

Entrega de Mensagens Governarnentais
o Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Sr. Manoel Costa,

Secretário do Planejamento, para que faca, oficialmente, a entrega da
proposta orçamentária para o ano 2000, contida nas Mensagens n°s 54 e
55/99, do Governador do Estado.

o Secretário Manoel Costa - Sr. Presidente, senhores membros da Mesa,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhares jornalistas, é uma honra e urn
prazer muito grande estar aqui representando o Sr. Governador e passar as
vossas mãos as mensagens do Governador contendo a orcamento e a Piano
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Plurianual de Acáo Governamental - PPAG - para a perlodo de 2000 a 2003.
Muito obrigado.

- Procede-se a entrega das mensagens.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, em name do Poder Legislativo de Minas Gerais, recebe as
propostas do Executivo e comunica aos nobres Deputados que teve ontern,
as 18 horas, uma audiència corn o Sr. Governador. S. Exa. nos solicitou que
justificássemos sua ausência. 0 desejo do Governador era entregar
pessoalmente a proposta orçamentária; entretanto, em virtude de
compromisso assurnido anteriorrnente, no Rio de Janeiro, não poderia
comparecer. Solicitou-nos, então, que pedissemos desculpas em seu nome e
camunicou que viria a Secretário do Planejamento, que efetivamente está
aqui.

Em prirneiro lugar, Secretário, gastarlamos de dizer que tivemos algumas
solicitaçoes da imprensa que cobre esta Casa, alegando-se que todos as
anos a proposta orcamentária vern, naturalmente, como bons brasileiros que
somos, no ültimo dia. So que ela vinha muito tarde, chegava aqui as 8, 9. 10
horas da noite, a que, muitas vezes, não permitia a cobertura da forma coma
a imprensa desejava. Foi, portanta, uma grata surpresa recebermos, desta
vez, na parte da tarde.

Em segundo lugar, a mais importante é a propasta. Náo temos
conhecimento dela de forma detalhada, ainda, mas, pelo menos, a temos em
linhas gerais. E o mais impartante foi a propOsito do Executivo de, pela
primeira vez em muitos anos, taivez mais de 30 anos, fazer esse
planejamento. Primeiro, nestes anos todos, em razão de urn processo e de
urn sistema de governo que tirou do Poder Legislativo suas prerrogativas de
atuar sobre a orçamento, na época da ditadura militar. Segundo, logo apOs,
quando o Pals entrou num processa de redemocratizaçao, näo pudemas
exercer a nosso papel, em razão da inf]ação, que nâo nos permitia fazer
Planejamento nem mesmo dentro da nossa casa.

No arçamenta do ano 2000, véspera do sec. XXI, dissemos ao Governador
da nossa vontade de fazer da proposta orçamentária uma grande peca de
Planejamento. Que a proposta orçamentária, a ser transformada no
Orcamenta anual, deixasse de ser uma peça de ficçäo, coma sempre foi, e
passasse a ser, efetivamente, uma peca de planejamenta macro. As
nformacoes que recebemos anteriormente, nos inUmeros cantatas que

tivemos, no momenta em que estávamos discutinda corn V. Exa. a orçamento
do Poder Legislativo, nos agradaram. Não quanta aos nümeros que vieram
Para este Poder; alias, fiz questâo, ontem, de dizer ao Governador que faltau

rA
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alguma coisa para que pudéssemos ter a certeza de que, no ano que vern,
chegaremos ate o final sern solicitaçoes de suplernentação.

0 mais importante, coma dizia anteriormente, é que o Executivo, pela
primeira vez, faz uma proposta orcamentária real, rigorosamente dentro
daquilo que acredita que terá condiçoes de arrecadar. Dentro da sua receita,
traçou suas despesas.

E quero aproveitar para comunicar a V. Exa. e aos demais Deputados que
hoje, as 11 horas, tivemos urna reunião corn o Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e a direçao técnica da Casa.

Nesta reunião, corn a presença do Deputado Mãrcio Cunha, entendemos
que, da rnesma forma que a Executivo deu urn passo tao irnportante no
sentido de elaborar urn orcamento real, a Poder Legislativo teria que estar,
tambérn, a altura desse novo momento. A determinação da Presidência é urn
reconhecimento corn relacao a Casa.

Acredito que não so a Assembléla Legislativa de Minas, rnas também todos
as parlamentos municipais, estaduais e o prOprio parlamento federal são
rnuito bans para produzir novas leis. No processo legislativo, esta Casa tern a
exceléncia. Mas, no que diz respeito a fiscalização do Executivo, a
fiscalizacão do orcamento no dia-a-dia, més a més, na execuçãa do
orçarnento coma urn todo, não so a Assembléia Legislativa de Minas como
também todos os parlamentos da União, no nosso entendimento, ainda não
chegaram naquele ponto que deveriam chegar.

Na candição de Presidente do Poder, entendendo a vontade da maioria dos
parlamentares desta Casa, determinarnos a assessoria que tome todas as
medidas possiveis para, efetivamente, fiscalizar-se a execucao do orçamento.

Se, pela primeira vez, é apresentada uma proposta de orçamento real, a
Casa, também pela primeira vez, fiscalizará a execucão desse orcarnento. A
prirneira medida a ser tomada é verificar a que precisamos. Logo depois, ver
o que temos, a que é possivel fazer. 0 Tribunal de Contas exerce muita bern
esse papel. Nessa nova fase, no processo de fiscalizaçao do orçamento,
achamos fundamental o entrosarnento total corn o Tribunal de Contas. Logo
depois, queremos chegar a fiscalização da aplicação das politicas pOblicas,
porque não basta aplicar urn recurso pUblico, so para ficar no exemplo.

Sabernos que, na area da Educação, por exernpio, o Estado está
efetivarnente aplicando 25%. Os nOmeros comprovam isso; rnas sera que
alérn de cumprir a determinação legal ern terrnos numéricos, está observando
também a questão da qualidade; está fazendo jus, ao volume de recursOS
aplicados? A Casa quer fazer todos esses questionarnentos juntamente corn
0 Tribunal de Contas.
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A Presidéncia da Assembléia determinou que, estando pronto o piano, se

faltar alguma coisa - e acreditarnos que vão faltar profissionais -, sera aberto
concurso para que possamos ter técnicos a altura de prestar a
assessoramento necessário aos Deputados da Casa. Dessa forma haverá
rigor absoluto no cumprirnento de urn dos papéis que cabe ao Poder
Legislativo, muitas vezes não exercitado, que e a de fiscalizar as atos do
Executivo. Temos certeza de que fiscalizando a aplicação do orcamento
estarernos cumprindo outro papei tao importante quanta o de legislar. Muito
obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de saber se neste
rnornento e possivel formularrnos algumas perguntas ao Secretário, para que
tirar algurnas dUvidas e estabeiecer urn minima de debate.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, a Presidéncia entende que seria
importante, em prirneiro lugar, tornarrnos conhecimento do tear da proposta
orçamentária do Governo. Depois, estariarnos em condiçoes de desenvolver
uma sessáo especial, corn a presença do Secretãrio e em candicoes de,
efetivarnente, desenvolver as perguntas que poderiarn simplificar e esciarecer
qualquer dUvida que cada urn dos Deputados tivesse.

Palavras do Deputado Miguel Martini
Sim, Presidente. Então, que não seja urn debate, mas gostaria de dizer que

desde ia sem abrir a orçamenta e a PPAG, aigumas questoes JO saltam aos
nossos olhos. Vamos fazer urn piano plurianual, coma estO sendo
apresentado agora, mas não temos ainda as conclusOes do arçarnento, do
Construindo a Orcamento Participativo, e este vai ser subsidio para 0 atual
PPAG. Então, JO surge urna dOvida: coma vamos votar urn PPAG sem ter
essas canciusOes.

Segundo, se ja estamos recebendo a PPAG, ainda nãa sei ate que ponto se
avançau na discussão do Piano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI -, é irnportante que conheçarnos a PMDI para saber que parcela dele
estamos tornando para esses 4 anos de Governa.

Terceiro, coma pensa a Governo se posicionar diante da aprovação da lei
de responsabilidade fiscal. Na próxima terça-feira, a diretoria da UNALE, as
Presidentes das Assembléias Legislativas e as Presidentes das ComissOes
de Fiscalização do Brasil vãa discutir essa lei de responsabilidade fiscal. Ela
tern impacta direto nos prOprios instrumentos de planejamenta: PMDI, LDO,
PPAG e lei de orcamento. Coma se pensa adequar tudo isso? Par exemplo,
no ano que vern, é pensarnento do Governo - acredito que não haja tempo -,
Porque não tern havido tempo suficiente de janeiro ate agora para conhecer a
realidade do Estada e fazer urn planejamento de 4 anos para a Estado de

I
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Minas Gerais enviar uma nova proposta reajustada. São questöes que,
independentemente de lermos o que está no orçamento, já sattam aos nossos
olhos, e estamos urn pouco preocupados corn isso.

Palavras do Deputado Carlos Pimenta
Sr. Presidente, solicitamos ao Secretário Manoel Costa que entregasse,

formalmente, o Orcamento no penário de discussão da Casa para
demonstrar o apreço e a preocupação que ternos corn o orcamento do
Estado. Mesmo porque, no decorrer de 1999, não tivemos oportunidade de
discutir o orçamento que está sendo executado este ano. Estamos
executando o orçamento do ano passado, de 1998.

Mas gostaria de dizer, em nome das Oposicoes, Sr. Secretário, neste
momento em que V. Exa. representa o Governador do Estado na Assembléia
Legislativa, ao entregar essa peca orçamentária, esse documento importante
para todos nós, que concordamos inteiramente corn as palavras de nosso
Presidente, Deputado Anderson Adauto, e que queremos avançar mais.

Temos uma responsabilidade muito grande. Minas Gerais são várias Minas,
são várias regioes, tern inümeros problemas. Sabemos que o orçamento, por
si so, é absolutamente insuficiente para atender a grande demanda, rnas. da
parte da Assembléia Legislativa, vamos procurar estudO-lo ao rnáximo,
analisO-lo a luz da responsabilidade orgamentária e fiscal e, principalrnente,
tentar contribuir, de certa maneira, individual mente, através das bancadas,
corn o aperfeicoamento dessa peca orçamentária.

E necessOrro que haja urn esforço maior de todos nos, rnas tam bern é rnuito
importante que assumarnos o papel do Legislativo. Este momenta é
fundamental para todos nos, e precisamos nos imbuir do espirito de legislador
e analisá-lo corn isençao, independente de posicão partidária, para
proporcionar a Minas Gerais urna peca orçamentária que não seja fictIcia, que
seja real e que poderá promover a eqüidade e acabar corn tantas
desigualdades entre as regiöes.

Não varnos concordar, absolutarnente, que uma determinada região,
historicamente rnais aquinhoada em relacão a outras, continue nesse
patamar, nessa linha de pensamento. A metade de cima de Minas Gerais
precisa de uma forca maior, precisa de maiores atencöes da parte do
Executivo.

Portanto, e este o nosso pensamento: Promover a equidade, contribuir no
que for possivel, sem abrir mao, absolutamente, do nosso papel de
fiscalizaçao e de contribuiçao ao Poder Executivo. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Márcio Cunha
Gostaria, Sr. Presidente, Sr. Secretário Manoel Costa, ilustres Deputados,
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Sras. Deputadas, de aproveitar o ensejo para prestar alguns esclarecimentos.
E evidente que essa questão do orçamento do Estado é uma preocupacão de
todos e, ern especial, é claro, da nossa Comissão, a de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Sendo assim, tive a iniciativa de, por diversas vezes, estar corn o Secretário
Manoel Costa e corn o Secretário Adjunto Milton Tavares, que tern a
incumbéncia de adrninistrar, de coordenar o orcamento participativo do
Estado, que está ocorrendo através das inümeras audiências pOblicas.

Quero, entâo, inforrnar aos Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que, tao
logo a projeto chegue a Cornissão de Fiscalizaçao Financeira, faremos
realizar, como cornbinado anteriormente corn o Secretário Manoel Costa, urn
evento semeihante ao que fizemos em relação a Lei de Diretrizes
Orçarnentárias, para fornecer o maior nOmero possivel de inforrnacOes aos
Srs. Deputados e para que, efetivamente, possamos participar desse
importante projeto, que, dadas as circunstâncias que a Estado vive hoje,
talvez seja a mais importante deste inicio de legislatura.

Portanto, queremos assegurar aos Srs. Deputados que a Cornissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária fará realizar eventos em que
possarnos, efetivarnente, discutir, corn amplitude, corn o Executivo e, em
especial, entre nos rnesmos, essa questão orcamentária.

Gostaria também de acrescentar que a preocupacão corn o orçarnento real
- perrnitam-me - não e apenas do Governador do Estado. Este Deputado,
coma as demais Deputados da Comissão de Fiscalização Financeira, corno
Miguel Martini e Mauro Lobo, entre outros, e coma o Deputado Anderson
Adauto, nosso Presidente, tern sentido a necessidade de abolirmos a
tradição, que não e desta Casa, mas de todos os parlamentos brasileiros, de
fazerrnos das pecas orçamentárias verdadeiras coichas de retalhos, em que
nOs, parlamentares, apresentamos emendas, muito mais para dar satisfação
aos nossos eleitores, a urna cornunidade, quando sabemos de sua
inexequibilidade.

E importante dizer que a Comissão de Fiscalizacão Financeira e
Orcamentaria tern, ha muito tempo, solicitado urna integracão maior, urn
meihor acesso ao SIAFI. E. infelizmente, por diversas razöes técnicas e
Politicas. issa não foi possivel. Mas estamos tratando desse assunto, que é
i mportantIssimo, para que todos as Deputados tenham acesso aquilo que é
de real importãncia: a execucão orçamentária. Isso nos dará a oportunidade
de fazermos dessa peca, muitas vezes considerada teOrica, uma peca
efetiva, prática. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Durval Angelo
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Agora, Sr. Secretário, coloca-se uma grande diivida: ternos urn orçamento e

não temos ahnda 0 orçamento participativo concluido. Então, como o Poder
val discutir 0 orçamento sem as emendas que estão surgindo e brotando do
orçameflto participativo? Temos que ter uma definição, pelo menos em nivel
metodológicO, de corno isso sera feito.

A Ultima questão, Sr. Presidente da Comissão de Fiscalizacão Financerra e
Orcamefltária, é que terminamos hoje, as 14 horas, o maior seminário que
esta Casa realhzou em toda a sua hhstória, que for o Seminárho Legislativo
Desemprego e Direito ao Trabalho. A proposta final aprovada é que a
comissão de representacãO eleita no serninário se reunirã corn sua Comissão
para discutir como as propostas do seminário poderiam se traduzir em
polIticas concretas, por intermédho da lei orçamentárra do próxlmo ano. Acho
que essa é uma interlocução a mais para a sociedade, que sera feita por
intermédho do sernhnário que trata da questão do desemprego. Era so isso
que eu teria a relatar e a comentar. Quero agradecer a gentileza e o carinho
do Secretário de Planejamento, por estar presente na entrega da peca
orçamentária do ano que vem.

Palavras do Deputado Rogerho Correia
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Secretãrio de

Planejamento, Sr. Manoel Costa; gostaria, tambérn, de agradecer a presenca
de V. Exa. aqul, na entrega do orçarnento. Quero dizer. Sr. Presidente. antes
de discutirmos a questão do orçamento, que acho que o Governo do Estado,
por intermédlo da Secretaria da Fazenda, nos deve, para iniciarmos a
discussão do orçamento do ano que vern, o balanco do orçamento deste ano.
Ontem aprovamos um requerimento, por meio do qual convidamos 0

Secretário da Fazenda, Sr. Trópia Reis, para que venha a Assembléra
Legislativa a fim de fazer urn balanco das finanças do Estado, posterior a este
ano. Estivemos corn ele no inIcio deste ano, quando nos apresentou urn
quadro lastirnavel das contas do Estado e, pelo que sabemos, consegulmos
avançar, ainda durante este ano, 0 suficiente para, pelo menos, minimiZar a
situaçao caótica, o verdadeiro caos financeiro em que se encontrava 0

Estado. Depois disso, aprovamos leis aqui, oriundas do próprio Governo,
como cessão de crédito, anistia de rnulta de ICMS, negociacão de titulos da
CEMIG, e não ternos, ainda, uma visão clara da atual situacãO financeira do
Estado, para vermos como vamos atuar corn relacão ao orçarnento antigo.

Então, cobraria dessa Presidéncia que marquemos, o mars rápido possivel,
corn o Secretario da Fazenda, para que pudesse dar a todos Os

Parlarnentares urn quadro atual das financas do Estado, a tim de discutirrnos
o que vamos aprovar no ano que vem e a viabilidade financeira do orçamento
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário, Na poucos dias travávamos

uma discussäo, no Comitê Institucional desta Casa, sobre os rurnos e
perspectivas do Poder Legislaflvo no Brash. Diziamos que, para nao sermos
surpreendidos, daqui a cinco ou dez anos, corn manchetes de jornal que
relatassem o fechamento de uma Cârnara Municipal ou uma Assenibléia
Legislativa, sendo que ninguém sentiria falta, 0 Poder Legislativo precisa se
reciclar, atualizar-se, redescobrindo sua verdadeira funçao. Ate a função
legislativa, hoje, é muito diminu Ida, porque 90% das leis, em nIvel federal, são
feitas através de medidas provisórias e, em nivel estadual, são de iniciativa
do Poder Executivo. Discutiamos, naquele momento, que a forma de
buscarmos uma redefiniçao do Poder Legislativo era aprofundar, radicalizar a
sua funçao de fiscalizaçao. Temos que nos apropriar de alguns instrumentos
que nos permitam não so analisar uma lei de diretrizes orcamentárias, mas
também acompanhar, més a més, semestre a semestre, Os gastos do
Governo, inclusive em determinadas questöes concretas e especificas.
Qualquer Deputado deveria saber o que se está gastando no Estado, na
questào militar, muitas vezes usada para reprimir trabaihadores da FIAT,
como vimos ontem. Mas precisamos saber o que se está gastando no
combate a fome, em obras pibIicas e na educaçao. 0 Poder precisa se
instrumental izar para exercer essa funçao. 0 Deputado Márcio Cunha, ao
falar do SIAFI, dá urn passo, mas temos que redefinir as funçoes de outras
comissöes. Será que a Comissão de Educaçao trabalhará apenas
internamente, na Casa, ou deveria acompanhar a aplicaçâo das polIticas
educacronais no Estado? E a Comissão de Saüde? A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orcamentaria estará apenas analisando nCimeros
ou cumprirá o seu trabalho de hr ao local onde as obras e os respectivos
gastos estão sendo feitos? Temos que nos perguntar: que Poder Legrslatbvo
teremos daqui a cinco ou dez anos? E esta Assemb!éia, Sr. Presidente, tern
que sair a frente nessa discussão. Hoje ternos o orcamento para o ano que
vem. Existe urn veiho ditado que diz: 'Em casa onde falta pão, todos brigam e
ninguém tern razão". Ternos, em mãos, urn orcamento polérnico. Teremos
que dialogar corn os Poderes Executivo e Judiciário, corn órgãos que tern
funçoes importantes, como o Ministério PUblico. Procurarernos carninhos de
negociação, de debate, de definição de prioridades. E evidente que, numa
discussão como esta, não rnais existe espaço para algurnas funcöes que 0
Poder Legislativo realizava antigarnente. Não ha condicoes de falarmos em
verbas de subvençao, por exemplo. Por mais que possam ser justas e
atender as realidades locais, não se trata de funçao do Poder. Ganhariamos
muito, enquanto Poder Legislativo, abrindo mao de algurnas questoes nossas.
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que nos está sendo remetido. Essa seria uma questão inicial.

Quero reforçar duas outras questoes, já pastas pelo Deputado Durval
Angelo; pois são duas novidades importantes no orçamento. A primeira delas
é o orçamento participativo. Temos que pensar em como trabalhá-lo, vista
que apenas em novembro vamos terminar a etapa final dos delegados
retirados das regiöes, mas temos que reservar urn espaço para votar Os
recursos do orçarnento participativo. A segunda, já anunciada pelo Governo,
é a não-remessa de verba de subvençao social para a Assembléia
Legisativa. São duas novidades importantes: o orçamento participativo e a
fim da distribuição da subvenção social pela Assembléia Legislativa, já
anunciadas pelo Goverria do Estado.

E, por fim, colocarra uma terceira, que diz respeito a renegociação da divida
corn a União: 'em que pé está" e a que está destinado no orçamento relativo
a essa questão? Coloco, de antemão, que não deveremos, em hipátese
alguma, aprovar nada nesse orçarnento que ultrapasse 5% da receita do
Estado para o pagamento de acordo da divida corn a União, e ate mesmo de
dividas externas. Essa também é uma discussão importante, vista ser
inaceitável cumprir o acordo feito anteriormente; de pagamento da divida corn
a União, nos termos em que foi colocada.

Então, gostarra de levantar essas questoes, certo de que serão importantes
do ponto de vista orcamentário, as quais delimitarão o que poderá ser gasto,
prioritariamente, corn a area social. Gostaria de agradecer ao Secretário pela
visita e pela entrega, já, do Orçamento, na data prevista.

Falavras do Deputado Edson Rezende
Em primeira lugar. Sr. Presidente, Srs. Deputados e prezado Sr. Manoel

Costa, Secretário do Planejamento; gastaria de saudar a atitude democrática
de V. Exa. por ter vindo a esta Casa trazer a arçamento para o ano 2000 que,
simbolicamente, é urn ano importante para todos nos, no qual discutimos OS
problemas macroeconOmicos, as questöes de politicas neotiberais e a
situação das inovagbes tecnologicas, ou seja, toda a modificação que a
sociedade de todo a mundo sofre corn as evo!uçoes técnico-cientificas.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que a participação dos parlamentares,
na discussão desse orcarnento, e fundamental para que a democracia se
instale de forma verdaderra e para que toda a nossa visão e experiéncia, em
cantata corn a sociedade, possa, de certa forma, ser transformada em açöeS
concretas, quando se colocarn os recursos para as açöes concretas. Corn
relação a questao da aplicaçao do orcamento, como bern disse a Deputado
Durval Angelo, é importante que as cornissOes nãa fiquem apenas na
avaliaçao de projetos que passam por elas, mas também no
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acornpanhamentO das açöes efetivas do Estado. Nesse sentido, a Comissão
de Saãde tern buscado, em urn primeiro momenta, esse trabalho, e nos
planejamas, para a ano 2000, de forma rnais categórica, incisiva e
profissional. Acredita que poderernos contribuir muito mats corn a Secretaria
de Estado da Saüde e, concomitanternente, corn a Governador do Estado.

Par Ultimo, Sr. Secretário, preocupam-nos as questöes sociais. Sabemos
que populacães imensas, as quais a cada dia, se avolurnam, mais e mars,
estão em situação de risco. Al, a saUde é urn dos grandes problernas, porque
é onde estoura a ponta da linha. No final de todos as problernas, seja corn
relação aa desemprego, a fame e a miséria, a saüde é urn ponto fundamental
e urn termôrnetro, por meio do qual podemos medir a questão da qualidade
de vida. Nesse sentido, discutiremos esse orçarnentO, ou seja, corn a visão
das questöes sociais da populacão sob risco. Gostariamas de ter a
possibilidade de alargarmas essa discussão e de termos as nossas
argumerrtaçöes expostas sobre a mesa, em urn debate franco, corn idélas,
para que possamos avançar nesse campo. Muito obrigado pela presenca.

Palavras do Deputado Bené Guedes
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, carissimo Secretario

Manoel Costa: em name da Bancada do POT, gostarlamos de saudã-lo e, ao
mesma tempo, agradecer o seu gesto de vir, mars urna vez, a esta Casa,
trazendo a nova proposta orçarnentária, que vigorará no ano 2000.
Gostariamos de dizer sabre a impartãncia desse gesto, porque V. Exa. tern
rnantido urn cantata estreita corn esta Casa, buscanda, par meio do dialogo,
solucionar as dificeis probiemas que nos afligem e a todo a Estado. Par isso,
valorizamas o seu trabaiho. Essa proposta, evidenternente, sera analisada e
bern vista, porquanto naa temos faltado para corn a Governa, haja vista as
soluçöes que vieram, corn relação a Poilcia Militar, no que se refere a votação
do projeta da anistia, o qual possibilitou, ao Governo, recompor as suas
finanças. A proposta arçamentária para a ana 2000 representa, para nos, urn
alento. Acreditamos que, cam esse entendimento e corn essa conduta dos
Poderes Legislativo e Executivo, rnesrno que haja divergénciaS, buscaremOs
carninhos que nos levern a soluçöes. Portanto, nesta opartunidade, gostaria
de dizer a V. Exa. que a nossa Bancada está solidária e que acreditarnoS no
cumprirnento desse Orçarnenta, que esta de acordo corn a realidade e que
rnerecera, portanto, a apoio irrestrito da nossa bancada. Mars urna vez,
gostaria de aplaudir o seu gesto de vir a esta Casa, onde tern a respeito de
tados nos. Mu Ito obrigado.

Palavras do Secretário Manoel Costa
Sr. Presidente, Srs. Oeputados, Sras. Deputadas, a preocupacão do nobre
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Deputado Miguel Martini é também a nossa. Dentro do que ternos, hoje, em
nivel constitucional, que estabelece os prazos do Orcamento e do Piano
Plurianual e não estabelece urn prazo para o Piano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, cria-se uma ligeira contradiço. E ainda agrego
essa inovação social introduzida pelo Governador Itamar Franco, que e o
Orçamento Participativo. Como compatibilizar?

Corn reiaço ao Orçamento Participativo, se tivéssemos definido urn valor
de 1%, seria difIcil ou mais fácii? A idéia de discutir a Orçamento como urn
todo permite que 0 Orçamento Participativo tenha uma intervençao muito
major no Orcamento global do Estado do que teria, se fosse destinado
apenas 1%, em torno de R$60.000.000,00 e pouco. Então, a idéla que o
Governador Itamar Franco adotou, em razão da forma como esté sendo feito
o Orçamento Participativo, terá uma força muito grande corn reiaçào a
intervençao nos órgãos e a definição de prioridades no investimento. Isso não
me preocupa, já que o Executivo tern uma parceria da Casa e dos Srs.
Deputados. Essa cobrança será benéfica para o Governo.

0 PPAG pauta-se pelo PMDI. E podem dizer: Mas não ternos o Piano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Volto a insistir que essa contradiçäo
precisa ser sanada no futuro. 0 Piano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
já está pronto, mas nào posso enviá-lo para a Assernbiéia Legisiativa antes
de ser aprovado peio Conselho de Desenvolvirnento do Estado. Esse
Conselho se reunirá no prOximo dia 11, corn representantes da Assembiéia
Legislativa tarnbérn, já que é arnplo e extrernamente dernocrático. Isso é urn
dos instrumentos, no meu entender, de democratizaco da discussâo do
pianejarnento. Acredito que, por volta do dia 15 de outubro, terernos
condiçöes de encaminhar para esta Casa o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado.

Hoje, o PPAG, que passarnos as mãos do Presidente, contempia a
esséncia do PMDI. 0 PMDI é urn planejarnento estratégico a rnédio e longo
prazos, sinaiiza o carninho que a Estado deve seguir. 0 Piano Plurianuai vai
ser reformulado quantas vezes forem necessérias. Acredito que, em seis
rneses ou um ano, estará pronta a reformuiaçao do Piano Plurianual, o que é
previsto na legislação. Então, o que aparenta, hoje, ser uma contradiçao corn
relaçâo ao Plano Plurianual, não é. A contradiçao existe em reiação ao fato de
os Deputados nào terem ainda recebido a PMDI antes do PPAG e do próprio
Orcamento. Isso, corn o tempo, poderá ser corrigido pelos Srs. Deputados na
legisIaçao mineira.

Sr. Presidente, era a que teria a dizer. As outras questöes que ficarern mais
expostas, apOs o conhecimento desta Casa, tanto corn reiação ao Orçamento
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como corn reiação ao Piano Plurianual, coiocar-me-ei a disposição para
discutir e debater.

o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - A Presidéncia agradece ao
Secretário Manoel Costa essa prova de boa-vontade, ao vir entregar o
Orçamento exatarnente no recinto que representa o maior poder de
fiscalizacão e de trabaiho dos Srs. Deputados. Logicarnente que esse
orçarnento merecerá urn amplo estudo de todos os parlamentares.
Agradecemos tarnbém o Governador do Estado.

Reabertura dos Trabaihos Ordinários
• Sr. Presidente (Deputado DiIzon Meio) - Estão reabertos os trabalhos.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscricöes
• Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado P Parte, a Presidéncia

passa a 2a Parte da reuniâo, corn a .ja Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicacöes da Presidéncia e a apreciacão de
pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçOes para o Grande
Expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Mesa da Assernbléia, no dia 29 de setembro do corrente, proferiu a

seguinte decisao: (- Lê:)
"A Mesa da Assembiéia Legisiativa do Estado de Minas Gerais, no uso de

suas atribuiçöes, em especial a prevista no inciso V do art. 79 do Regimento
Interno, decide que a serviço de atendimento e orientacão aa cidadão nas
reiaçOes corn empresas e outros fornecedores em sua condicão de
consumidor - PROCON Assembléia -, previsto na Decisâo da Mesa de 19 de
fevereiro de 1997, sera coordenado peia Comissão de Defesa do
Consumidor, ouvida a Mesa da Assembléia".

Leitura de Cornunicaçöes
- A seguir a Sr. Presidente dá ciëncia ao Pienário das cornuflicacöeS

apresentadas nesta reunião peas Cornissôes de Educação (2) - aprovacao,
na 15 Reuniâo Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 472. 474 e 476/99, do
Deputado Bené Guedes: e 481/99, do Deputado Bilac Pinto, e dos
Requerirnentos n°s 600, 601 e 602/99, dessa Cornissão; 665/99, do Deputado
Irani Barbosa; e 664, 671, 672 e 673/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
na 17 a Reuniáo Ordinária, dos Requerimentos n°s 704 e 744/99, do Deputado
AntOnio Carlos Andrada; 709/99, do Deputado Rogério Correia; e 737, 738 e
741/99, dessa Cornissão; de Satide - aprovacão, na 1 g Reuniäo Ordinária,
dos Projetos de Lei n°s 439/99, do Deputado Joâo Leite; 485/99, do Deputado
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Ronaldo Canabrava; e rejeição do Requerimento no 708/99, da Deputada
Elaine Matozinhos; de Administraçâo Püblica - aprovação, na 20a Reuniáo
Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 677/99, do Deputado Dimas Rodrigues;

689/99, do Deputado Arlen Santiago; 694 e 732/99, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; 698/99, do Deputado Gil Pereira; e 714/99, do Deputado Ailton
Vilela; de Defesa do Consumidor - aprovaçâo, na 25 1 Reunião Ordinária, do
Requenmento no 695/99, do Deputado João Paulo; de Transporte -
aprovacâo, na 221 Reuniâo Ordinária, dos Requerimentos n o

s 712/99, do
Deputado Paulo Piau; e 733/99, do Deputado Rogerio Correia; de Direitos
Humanos - aprovaçào, na 231 Reuniäo Ordinária, dos Requerimentos nos
699, 700, 701, 702, 703, 711, 725, 726, 727, 728, 729 e 730/99, do Deputado
Joâo Leite; 713/99, do Deputado Alencar da Silveira Junior; 716, 717, 718,
719 e 720/99, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.); e
pelos Deputados Hely Tarquinio - indicaçâo do Deputado Mauro Lobo para
Vice-Lider do PSDB, em substituiçao ao Deputado Márcio Kangussu (Ciente.
Publique-se. Cópia a Area de Apoio as Comissöes e as Liderancas.); Bené
Guedes - indicagão do Deputado Doutor Viana como membro efetivo da
Comissão Especial das Obras Municipals, em substituiçao ao Deputado
Alvaro AntOnio (Ciente. Designo. A Area de Apoio as ComissOes e cópia as
Liderancas.); Anderson Adauto, Gil Pereira e Irani Barbosa - informando que
se ausentarão do Pals no perIodo de 30/9/99 a 3/10/99; e Maria José
Haueisen - informando que se ausentará do pals no periodo de 10 a 12/10/99
(Ciente. Publique-se. COpia a Area de Apoio as ComissOes.).

Despacho de Requerimentos
A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Miguel Martini, em que solicita seja que o Projeto de Lei no 91/99
incluldo em ordem do dia, uma vez que a Comissâo de Fiscalizaçao
Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer: nos termos do inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, em que solicita o desarquivamento do Requerimento de
Emancipaçao no 102/95; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140,
do Regimento Interno, requerimento do Deputado Rogerio Correia, em que
solicita seja o Projeto de Lei n o 497/99 remetido a comissäo seguinte a que foi
distribuido, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu a prazo para emitir
seu parecer.

Discussão e Votaçâo de Pareceres
0 Sr. Presidente - Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei no 30/99, do

Deputado Márcio Kangussu, que altera a Lei no 12.992, de 30/7/98, que
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dispOe sobre a renegociacão da divida dos municipios e do Estado corn o
IPSEMG. Em discussão, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, sinto interrompé-lo, mas

gostaria de pedir a V. Exa. que encerrasse a reunião, por falta de "quorum".
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de pIano, que não ha "quorum"
para a prosseguimento dos trabalhos e encerra a reuniOo, convocando os
Deputados para as especials de logo mais, as 20 horas, e de amanhã, dia
1 1/10/99, as 9 horas, nos termos dos editais de convocacão. Levanta-se a
reunião.

TRAM ITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 267/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria dos Deputados Rogério Correia e Márcio Cunha, a proposição
em epigrafe dispOe sobre a organizacão e a funcionamento do Conselho de
Defesa Social, criado pelo art. 134 da Constituiçao Estadual, corn a redacao
dada pela Ernenda a Constituição n o 33, de 18/3/98, e dá outras providéncias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 30/4/99, foi a projeto distribuido,
preliminarmente, a esta Cornissão, para ser analisado quanto aos seus
aspectos juridicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

FundarnentacãO
nicialmente, deve-se mencionar que a Emenda a Constituição n o 33, de

1998, ao dar nova redação ao art. 134 da Constituicão mineira, além de
acrescentar urn inciso ao "caput' desse dispositivo, incluindo a Secretário da
Justica na composicão do Conselho de Defesa Social, exclutu, talvez por
lapso, a § 10 e seus incisos e a § 2° desse artiga, que estabeleciam,
respectivarnente, as diretrizes que seriam observadas na definiçãa da poiltica
de defesa social do Estado e que outra lei disporia sobre a orgariizacãO e a
funcionamento do Conseiho de Defesa Social.

O que pretende o projeto em análise é justamente dar cumprimento a regra
contida no citado § 2 0 do art. 134 da Carta mineira. Conquanto, como ja foi
salientado, a Emenda 0 Constituicão no 33 tenha revogado tal parOgrafo,
entendemos que esse fato não impede que se edite lei ordinária dispondo
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sobre a matéria.
For outro lado, a matéria é de competéncia do Estado, por força do disposto

no § 1° do art. 25 da Constituição Federal, c/c o art. 10, II, da Carta mineira,
que estatui que compete ao Estado organizar seu governo e sua
administraço.

A Constituicâo Estadual estabelece, outrossim, que cabe a Assembléia
Legislativa, corn a sanção do Governador, dispor sobre a organizaçäo dos
órgâos da administraçao piblica (art. 61, XII).

Quanto a iniciativa, cabe ressaltar que as normas do projeto são
direcionadas para a estruturação de órgão do Poder Executivo. Assim, a
matéria está submetida ao princIpio da reserva de iniciativa, consagrado no
art. 66, Ill, "e", da Constituição mineira.

Todavia, o § 2° do art. 70 do mesmo Diploma Legal dispöe que a sanção
terá o poder de suprir o vIcio de iniciativa e tornar válida a lei que se original
da proposição em referência.

Constatamos, contudo, que a proposição contérn, além de impropriedades
quanto a técnica legislativa, irregularidades que devem ser corrigidas, o que
faremos por meio do Substitutivo no 1, apresentado ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos peIa juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 267/99 na forma do Substitutivo n o 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N O 1
Dispöe sobre a organização e o funcionamento do Conseiho de Defesa

Social a que se refere o art. 134 da Constituição do Estado.
Art. 1 0 - 0 Conselho de Defesa Social, órgão de consulta do Governador

nos assuntos relacionados corn a definiçao da politica de defesa social do
Estado, tern sua organização e seu funcionamento disciplinados por esta lei.

Art. 20 - Compete ao Conselho de Defesa Social estudar e acompanhar o
desenvolvimento de iniciativas voltadas para a defesa social e opinar sobre
elas, observadas as seguintes diretrizes:

I - valorizacao dos direitos individuais e coletivos;
U - estimulo ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva de

respeito a lei e ao direito;
Ill - valorização dos principios éticos e das práticas da sociabilidade;
IV - prevenção e repressão dos ilicitos penais e das infraçoes

administrativas;
V - preservação da ordem püblica;
VI - eficiência e presteza na atividade de colaboração para a atuacão
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jurisdicional da lei penal.

Art. 30 - 0 Conselho é composto pelos seguintes membros, norneados pelo
Governador:

I - o Vice-Governador do Estado, que o presidirá;
II - o Secretário da Justica e de Direitos Humanos;
III - o Presidente da Comissão de Defesa Social do Poder Legislativo;
IV - o Comandante-Geral da PolIcia Militar;
V - o Chefe da Policia Civil;
VI - urn representante da Defensoria Püblica;
VII - urn representante do Ministério Püblico;
VIII - urn representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do

Estado de Minas Gerais;
IX - urn representante da imprensa, indicado pelo Sindicato dos Jornalistas

do Estado de Minas Gerais;
X - urn representante da sociedade civil, escolhido pelo Governador entre

pessoas de notório saber e experiência em matéria de defesa social.
Paragrafo 6nico - Os representantes a que se referem os incisos VI a X

terão rnandato de dois anos, perrnitida urna recondução, ficando sua
nomeacão condicionada a prévia aprovação pela Assernbléia Legislativa, por
voto secreto, após argüicão püblica.

Art. 40 - 0 Conselho de Defesa Social reunir-se-á por convocação do
Governador, que poderá ouvir seus membros separadamente, quando a
matéria não justificar a convocação do Conselho.

Art. 50 - 0 Governador indicará o árgão do Poder Executivo que atuará
como Secretaria-Geral do Conselho de Defesa Social e executará as
atividades permanentes necessárias ao exercicio de sua cornpetência.

Art. 6° - Os Orgãos e as entidades da adrninistração püblica estadual
realizarão estudos, emitirão pareceres e prestarão toda a colaboracão de que
o Conselho de Defesa Social necessitar, mediante solicitacão de sua
Secretaria-Geral.

Art. 70 - A participacão efetiva ou eventual no Conselho de Defesa Social
constitui servico pblico relevante, vedada a remuneração de seus membros
a qualquer tItulo ou pretexto.

Art. 81 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de publicacão desta lei.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 10 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 28 de seternbro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - AntOnio Julio -
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PARECER FARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 316/99
Comissào de Transporte, Comunicaço e Obras Püblicas

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a projeto de lei em epigrafe dispoe

sabre instalaçôes sanitárias para usa de passageiros em estaçöes rodoviárias
e pontos de parada intermunicipais.

Publicado no "Diana do Legislativo" em 14/5/99, a projeto foi distribuido a
Comissão de Constituiçao e Justiça, que cancluiu pela juridicidade,
constitucionalicjade e legalidade da matéria, e a Comissàa de Defesa do
Consumidor, que opinou pela sua aprovação, na forma original.

Vern a projeto, agora, a esta Comissão, para receber parecer.
Fundarnentacao

0 projeto em análise estabelece que as estaçöes rodoviárias e as pontos
de parada de Onibus intermunicipais deverão dispar de instalagbes sanitárias
em condiçôes adequadas de higiene e funcionamento, para usa gratuito de
passageiros, mediante apresentação do bilhete de viagem.

A matéria foi discutida duas vezes nesta Casa, par meio dos Projetos de Lei
n os 56/95 e 1.114/97, que receberarn vetas do Governador, apravados par
esta Casa. A vataçào para manutençao do veto ao Ultimo projeto ocorreu em
13/5/99.

Essencialmente, trés foram os fundamentos para a veto:
1 - Corn exceção da estação radoviárja de Bela Horizonte, que é

administrada pelo DER-MG, as terminais e estacöes rodoviárias são
administrados pelas Prefeituras Municipais, direta au indiretamente, motiva
pelo qua[ se torna impropria a interferéncja do Estado no assunta. Ademais,
deve ser abservado que a valor cobrado pela utilizaçao do sanitánia na
estaçao radovrária de Bela Horizonte é destinado aa DER-MG e, no mais das
vezes, é aplicado em melhorias do próprio terminal;

2 - a medida viria impor as administracoes desses pontos, intermediários au
terminals, despesa elevada, sem receita carrespandente, a que é injusta;

3 - ja se realizou expefléncia semelhante, corn resultado totalmente
negativo: furtos, vandalismo e péssimas candiçôes de higiene, devido a
facilidade de acessa as instalaçoes.

Coma nâo se pode afirmar que tenha havido mudança significativa na
situação, não se justifica a mudança de entendiniento desta Casa.

Canclusão
Em face do exposto, apinarnos pela rejeiçãa do Projeto de Lei no 316/99.
Sala das Comissôes, 29 de seternbra de 1999.
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Alvaro Antonio, Presidente - Arlen Santiago, relator - Wanderley Avila.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 415/99
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras POblicas

Relatório
De autaria do Deputado Chico Rafael, a projeto de lei em cornento obnga as

empresas de transparte caletivo intermunicipal a afixar aviso de indenizaçãa a
passageiras vitirnas de acidentes.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1°/7/99, a projeto recebeu da
Comissão de Constituição e Justica parecer par sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem a projeto, agora, a esta Comissão, para receber parecer.
Fu ndamentação

0 prajeta de lei em análise obriga as empresas rodoviárias de transporte
intermunicipal de passageiras que operam dentro dos limites do tennitOnio do
Estado de Minas Gerais a afixar, no interior de seus veiculos e em local
visivel, aviso sabre a indenizacãa a que tern direito a pessoa por eles
acidentada, correspondente ao seguro obnigatOnio a que se refere a Lei
Federal no 6.194, de 19/12174.

Segundo a autar, a projeta tern a objetivo de divulgar direito expressarnente
definido em lei, cancernente ao seguro abnigatónio de danos pessaais
causados par velculas autamotores de via terrestre, ou par sua carga, a
pessoas transportadas ou nãa.

lndubitavelrnente, a praposição encontra nespalda no interesse püblica, na
rnedida em que divulgará a direito ao recebirnento de indenizagdes
decorrentes de danos pessoais cobertos pelo seguro abrigatório.

Contudo, entendemos que, em vez de afixar a aviso no interior dos Onibus,
senia mais eficaz a sua inscrição no versa dos bilhetes de passagens,
conforme propOe a Emenda no 1, que apresentamos, especialmente porque
uma via do bilhete fica em poder do usuário.

Adernais, retiramos a expressão "que operam dentro dos limites do ternitório
do Estado de Minas Gerais", considerando que, se a transporte é
intermunicipal, necessaniamente estará restrito ao âmbito do Estado.

Conclusão
Em face do expasto, concluimas pela aprovacão do Projeto de Lei no

415/99 no 1 0 turna, corn a Emenda no 1, a seguir apresentada.
EMENDA N O 1

D6-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redação, e supnima-se a seu § 20,
transformando-se a seu § 1 1 em parágrafa unico:

"Art. 1 1 - As empresas rodoviánias de transporte intermunicipal de
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passageiros ficam obngadas a inscrever, no verso dos bllhetes de passagem,
aviso sabre a indenizag5o a que tern direito a vItima de acidente de trânsito.".

Sala das Comissães, 29 de setembro de 1999.
Alvaro Antonio, Presidente - Arlen Santiago, relator - Wanderley Avila.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 423/99
Corn issão de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
0 projeto de lei em estudo, do Deputado Carlos Pimenta, acrescenta a § 20

ao art. 3 0 da Lei no 11.824, de 6/6/95, que dispOe sabre a obrigatoriedade de
veiculaçao de mensagens de conteUdo educativo nas capas e contracapas de
cadernas escolares adquiridos pelas escalas pOblicas.

A praposicao for encaminhada para estudo preliminar, a CamissOo de
Constituiçao e Justiça, que conclulu par sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade corn a Emenda no 1, que apresentou, vindo agora a esta Comissão
para receber parecer de 10 turno, nos termos regimentals.

Fundarnentacao
A intençao do Deputado, ao propor que capas e contracapas de cadernos

escolares adquiridos pelas escolas pOblicas cantenham propaganda que
sensibilize as alunos para a questäo da violéricia, traduz a preocupaçOo social
de que estO imbuIdo a parlamentar.

Realmente, é necessárro que se tome alguma atitude em relaçOo a situaçào
de vialOncia que, atualmente, atinge ate mesmo as escolas.

A medida proposta visa a diminuir as indices crescentes de criminalidade.
Trata-se de açOo que pode ser realizada corn faciiidade e que tern grandes
probabilidades de surtir efeito positivo.

Fazemos, no entanto, ressalva ao parecer emitido pela Comissäo de
ConstituiçOo e Justiça, especificamente no que respeita a redaçOo da
Emenda no 1. 0 nUmero carreto da lei menciorrada nessa emenda é 11.824;
par isso,. apresentamos a Subemenda no 1 a Emenda n o 1 da mencionadaComissOo.

ConclusOo
Pelas razOes expostas, somos pela aprovacao do Projeto de Lei no 423/99

no 1 0 turno. corn a Ernenda no 1, da Comissào de Constituiçao e Justiça, na
forma da Subemenda n o 1 a seguir apresentada.

SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 1
D6-se ao "caput" do art. 1 0 a seguinte redaçâo:
"Art. 1°-O art. 3 0 da Lei no 11.824, de 6 dejunha de 1995. fica acrescido do

seguinte § 2 0 , passando seu parágrafo Onico a vigarar coma § 1..
Sala das CamissOes, 29 de setembro de 1999.
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Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada, relator - JoOa Pinto

Ribeira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI No 424/99

Comissâa de Constituiçaa e Justica
Reiatório

O Ministério POblico, par mela do Procurador-Geral de Justica, encaminhou
a esta Casa Legislativa a Prajeto de Lei no 424/99, que altera o Piano de
Carreira do Servidor do Ministéria POblico e dá autras provrdências.

Publicado no "Diana do Legislativa" de 317/99, a projeto foi distribuida as
camissOes competentes, para receber parecer, nos termas do art. 188, c/c a
art. 102, do Regimenta Interna.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão a exame dos aspectos jurIdico,
constitucional e legal pertinentes a matéria, fundamentado nos seguintes
term as.

FundarnentacOo
A proposicOo tern a objetiva precipuo de alterar a piano de carreira dos

servidores do Quadra EspecIfica de Pravimenta Efetivo do Ministéria POblico.
Em canseqUência da aiteraçOa proposta também se modifica a Quadra
Especial dos Servicos Auxiliares do Ministéria POblico e se estabelece a
correlação para as simbolos de vencimento dos cargos comissionados.

O projeto trata ainda da transformacáo e extinção de cargos, além de
prever a incorporação de vantagens pecuniárias aos vencimentas dos
servidores.

A iniciativa tern fulcra no art. 66, § 2 0 , c/c a art. 122, da ConstituicãO
Estadual, a qual trata da campeténcia pnivativa do Ministério POblica para
propor a esta Casa Legislativa prajetas de lei que disponham sabre a criaçãa,
transfarmacão e extinçOa de seus cargos e funçOes pUblicas e dos servicos
auxiliares e a fixaçOo dos vencimentos de seus mem bras e servidores.

O art. 39 da Constituiçãa Federal, corn a redação dada pela Emenda a
Constituição no 19/98, delineau as regras para fixação dos padrOes de
vencimentos e componentes do sisterna remuneratório. Tars regras,
constantes nos incisos do referido artigo, pressupOem a abrigatoriedade da
carreira, implicita na redacOo dos § § 1 0 e 20 do mesmo artiga, prapiciando a
progresso funcional do servidor.

A propósito, cumpre-nos ressaltar a Lei n o 12.993, de 30/7/98, que dispOe
sabre a revisOa dos pianos de carreira dos servidores dos Paderes
Legislativa, Executiva e Judiciária, do Tribunal de Cantas e do Ministéria
PUblica. Nos termas de seu art. 1 0 , a revisão do piano de carreira dos citadas
servidares sera efetuada par meio de lei especifica, no praza de 180 dias
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prorrogável par igU21 periodo, uma Unica vez, contado da data da publicacao
da referida lei.

A proposiçâo visa, pois, a substituir os atuais Quadros Especificos de
Provimento Efetivo do Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Püblico
pelos quadros especificados no Anexo I, que acompanha a prajeto. Já o
Anexo II estabelece a correlaçao entre as padröes dos cargos da sistemática
anterior e as resultantes da futura lei.

A obrigatoriedade de aprovaçao prévia em concurso püblico para o ingresso
nas classes iniciais das carreiras que constituem Os quadros permanentes
supracitados está explicita no art. 2 0 da proposiçao, que atende, pais, ao
disposto no art. 37, II, da Constituiçao Federal.

o desenvolvimento na carreira do servidor efetivo far-se-6 par progressão,
promoçoes horizontal, vertical e par merecimento, cumpridas as exigéncias
legais e as estabelecidas em resoluçao do Procurador-Geral de Justiça. São
institutos que exigem alguns pressupostos para que a servidor possa obté-
los. A esse respeito cumpre ressaitar que a avaliação de desempenho e a
capacitação dos servidores estão diretamente relacionadas corn o principia
da eficiéncia introduzido pelo art. 39 da Constituiçao da RepUblica, corn a
redação determinada pela Emenda a Constituiçao n o 19/98, que modifica a
regime e dispoe sabre princIpios e narmas da administraçao püblica,
servidores e agentes politicos, controle de despesas e finanças püblicas e
custeio de atividades a cargo do Distrito Federal e da autras providëncias.

Ressalte-se que, a par das exigéncias constitucionais e legais existentes, a
proposiçao prevê a complementaçao dessa matéria por rneio de resoluçâo do
Minrstério Püblico, instrumento normativo do qual aquele Orgão se utiliza para
disciplinar matéria de sua competência especifica.

Corn relaçao ao Quadra Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério
PUblico, a propasicão determina que as cargos nele constantes serão extintos
corn a vacância, gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles, em
nenhuma hipótese, dar-se-ão substitutos, nos termos de resoluçao do
Tribunal. São as cargos ocupados par pessoas efetivadas em virtude de
aprovaçao em concurso pUblico para fins de ingresso na carreira, de acordo
corn a Lei no 10.254, de 1990, e pelos servidares que, estabilizados par forca
constitucional, tambérn foram efetivados da mesma forma.

Os cargos excedentes das classes iniciais tarnbém serão autornaticamente
extintos, a medida que vagarem, quando acorrer a promoçao vertical de seus
ocupantes, nos termos do art. 3 0 da praposiçao.

Também se prapöe a extinção dos cargos de Agente do Ministéria Püblico,
cam a vacãncia, assegurandose aos atuais ocupantes que cumprirem as
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exigéncias legais a pramacãO vertical as classes subseqüentes, segundo a
disposto no art. 40.

Pode-se abservar que as medidas cansubstanciadas na praposicãa para a
implementacãa do piano de carreira em exame são semelhantes as medidas
prapostas pela Poder Judiciária para a piano de carreira de seus servidores,
pals têm par abjetivo comum atender as modificacöes intraduzidas pela
Emenda a Constituicão no 19 e as decisOes do Supremo Tribunal Federal,
notadamente as Açães Diretas de Inconstitucionalidade n

o
s 231-7 e 245-7.

Em virtude da alteracão do piano de carreira em análise, novas padröes de
vencimento foram estabelecidos par meio dos Anexos II e IV da proposicão,
contendo, respectivarnente, a correspandéncia entre a nomenclatura anterior
e o padrão atual e a tabela de vencimentos, ambos escalonados
verticalmente.

Urna das Ciltimas medidas propostas é a incorparacão da Gratificacão de
incentivo ao AperfeicoamentO Funcional, prevista no art. 25 da Lei no 11.181,
de 1993, ficando assegurada aa servidor a posicionamenta correspondente a
vantagem par ele obtida na carreira, na classe em que for posicionado,
quando da aplicacãa da futura lei.

A proposicão tarnbérn prescreve que, na fixação dos vencimentos dos
servidores, ja estão incluldas as reajustes quadrimestrais e antecipacöes
bimestrais concedidos aos servidores do Ministérto Püblico, bern como a
diferença resultante de residuos salariais decorrentes da sistemática adotada
pelas Leis n

os 11.115, de 1993, seguida pela Lei no 11.181, de 1993.
Ressalte-se que a proposicãa em anãlise não acarretará aurnento de

despesa para o Estado, estando lirnitada aos créditos orçamentarios
consignados no orçamento do carrente exercicio, conforme prescreve o art.
13.

Finalmente, impöe-se a apresentacão, na canclusào, das Emendas n
o
s 1 e

2, pelos motivas seguintes:
A Emenda no 1 objetiva tão-somente ajustar tecnicamente a padronizacão

estabelecida no Anexo I original, uma vez que a forma nele apresentada
compromete a exequibilidade do piano de carreira , criado nos moldes do
piano proposto para as servidores do Poder Judiciário, a pedido do própria
Ministério PCiblico, além de corrigir quantitativo de cargos de Agente desse
órgão.

Pelas mesrnas razôes, a Emenda no 2 dá nova redação ao art. 15, que trata
da cláusula revagatória, incluindo a art. 5 1 da Lei no 11.743, de 1995, par
conflitar corn as medidas consubstancladas na propasicãO.

Analisados, assim, as pressupaStaS constitucianalS e legais pertinentes ao

Bi-
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Conclusão
Conclulmos, portanto, pela juridicidade, CoflStitucjonaljdade e legaljdade do

Projeto de Lei n o 424/99 corn as Emendas n o
s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N O 1
D6-se ao Anexo I a seguinte redação:
* - 0 Quadro Especifico de Provirnento Efetivo foi publicado na edicão do

"Diário do Legislativo"de 2/10/99.
EMENDA N o 2

DC--se ao art. 15 a seguinte redaçâo:
'Art. 15 - Revogamse as disposiçoes em contrário, em especial Os arts. 7°,

20, 50 e 51 da Lei no 11.181, de 10 de agosto de 1993, e o art. 5° da Lei n°
11.743, dell dejaneirode 1995.".

Sala das ComissOes, 28 de setembro de 1999.
Eduardo Daladjer, Presidente - Ermano Batista. relator - Agostinho SUveira -

Maria Tereza Lara - Sebastiâo Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 440/99

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Agostinho Silveira, cria, nas escolas
estaduais, sala de aula para atendimento de alunos corn deficiéncia auditiva e
dificuldade de aprendizagem e linguagem.

A proposiçao foi encaminhacia, para estudo preliminar, a Comissâo de
Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidacie corn a Emenda no I. Vem, agora, a esta Comissao, a fim de
receber parecer para o 1 0 turno, nos termos regimentais.

Fundamentacao
A Comissão de Constituicao e Justiça opinou pela juridicidade,

constitucionajidade e Jegalidade do Projeto de Lei n o 440/99 corn a Ernenda no
1, que determrna seja substitujda, no art. 10. "caput" e parágrafo Unico, a
expressao "deficiente auditivo' por "deficiente audiovisual". 	 -

No entanto, a Lei n o 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao
Nacional, ja contempla a educaçao especial em seu capitulo V determinando,
no § 10 do art. 58: "Haverá, quando necessárjo, servicos de apoto
especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela
de educaçao especial".

Tambérn a Lei no 9.116, de 19/12/85, trata do assunto, incluindo como
beneficjários também Os deficientes fisicos, como se pode verificar em seu
art. 1°: "Fica o Poder Executivo, através da Secretaria de Estado da
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Educacão, autorizado a criar salas de recursos, especialmente equipadas,
nas Escolas da Rede Estadual de Ensino Regular, para complementacaO da
educacão de deficientes visuais, auditivos e fIsicos.

Paragrafo ünico - Entendem-se por Salas de Recursos as instalacöes
fisicas e técnicas, apropriadas para o desenvolvimento de atividades
pedagógiCas, orientadas por professor especializado, destinadaS aos
deficientes corn limitaçöes sensoriacs e fisicas".

Ainda a Resolucão no 6.966, de 11/12/92, e a lnstrucão no 1/92, da
Secretaria da Educacão, atendem plenamente ao que objetiva o Deputado.

ConsideramOS, então, que a proposta é inOcua e redundante, sendo
improcedente sua aprovacão.

Conclusão
Pelos motivos apresentados, somos pela rejeicão do Projeto de Lei no

440/99 no 1 0 turno.
Sala das Comissöes, 29 de setembro de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - Antonio Carlos

Andrada.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 448/99

Comissão de Administracão Publica
Relatório

0 projeto de lei em epigrafe, encarninhado a esta Casa pelo Governador do
Estado por rneio da Mensagem no 38/99, tern por finalidade revogar a Lei no
12.459, de 13/1/97, e a Lei no 12.763, de 14/1/98.

Pubticada, a proposicão foi distribuida 0 ComrssãO de Constitulcão e
Justiça, a esta Comissão e Os ComissOes de FiscalizacOO Financeira e
Orçamentaria e de EducaçOo, Cultura, Ciência e Tecnologia, para receber
parecer.

A ComissOo de ConstituicOo e Justiça concluiu pela juridicidade
constitucionalidade e legalidade da proposlcãO corn a Emenda n o 1, que
apresentou. A ComissOo de EducaçOo, Cultura, Cléncia e Tecnologla, a qual
a proposiçOo fol também distribulda posteriormente, a requerirrieflto do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, opinou pela aprovacOO do projeto corn a
Subemenda no 1 0 Emenda no 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta ComisSOO, para exame do mérito.
Fundarnentacao

A proposição em estudo tern por objetivo revogar as Leis n
o
s 12.459, de

1997, e 12.763, de 1998, sob o argumento de que tais norrnas legais são
discriminatórias e injustas, pois privilegiam Os diretores de estabelecimentos
estaduals de ensino exonerados do cargo em cornisSOO, permitindo que
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façam jus ao recebimento da remuneracâo desse cargo, desde que 0 tenham
ocupado por dois periodos, ou menos, na hipOtese de ocorréncia de
municipalizaçao e de integracâo de escola estadual.

Ao funcionalismo civil estadual em geral se aplica, por sua vez, a regra
institulda pela Lei no 9.532, de 1987, que fixa em dez anos, consecutivos ou
não, o tempo minimo de exercIcio de cargo em comissâo, para que o servidor
faca jus ao apostilamento integral, após sua exoneraçâo. Essa mesma lei
dispöe, ainda, que, se o perlodo for inferior a dez anos e igual ou superior a
quatro, o funcionário faz jus, a tItulo de vantagem pecuniária, por ano de
exercIcio no cargo, a 1/10 da diferença entre a vencimento do cargo em
comissão e o do cargo efetivo ocupado, que sera somado ao vencimento do
cargo efetivo.

Conforme salientou a Comissão de Constituição e Justiça, o momento atual
é de dificuldades financeiras para a administracäo pblica brasiteira - em
especial nos pianos estadual e municipal -, que busca o equillbrio entre
receita e despesa, diante de compromissos já firmados, que precisam ser
cumpridos.

Por outro lado, tendo em vista o aspecto da questão que afeta diretamente
o servidor pbIico, já bastante prejudicado nos ültimos anos, em decorréncia
da conjuntura econômica adversa, parece-nos também injusto simplesmente
revogar as leis vigentes que atualmente asseguram o direito de apostilamento
aos servidores ocupantes de cargo efetivo que tenham exercido por
determinado periodo o cargo em comissão de Diretor de Escola püblica
estadual. Neste particular, endossamos a tese de que não se deve mudar as
regras estabelecidas enquanto estas estiverem em andamento sob normaS
anteriormente instituldas.

Após examinar o teor da Emenda no 1, apresentada pela Cornissâo de
Constituição e Justiça, e o conteudo da Subemenda no 1 a Emenda n o 1, da
Comissão de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnologia, entendemoS que
nenhuma das duas propostas contempla adequadamente e de forma justa 05

direitos dos servidores de que trata o projeto em exame, razão pela qual
apresentamos o Substitutivo no 1.

Conclusao
Em face do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei no 448/99

no 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, que a seguir apresentamOS.
SUBSTITUTIVO N o 1

Revoga a Lei n o 12.459, de 13 de janeiro de 1997, e a Lei n o 12.763, de 14
de janeiro de 1998, e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Ficam revogadas a Lei n o 12.459, de 13 de janeiro de 1997, que
dispöe sobre a continuidade de percepcão da remuneracaO do cargo de
provimento em comisSão nas condicôes que menciona, e a Let no 12.763, de
14 de janeiro de 1998, que altera a art. 1° da Lei n o 12.459, de 1997.

Parágrafo I:lnico - Ao servidor que, ate a data da publicacão desta lei, tenha
exercido o cargo em comissâo de Diretor de estabelecimentO estadual de
ensino nos termos das leis referidas no "caput" deste artigo fica assegurada a
continuidade da percepcão dos vencimentos, gratificacöeS e demais
vantagenS inerentes ao cargo, na seguinte proporcâO:

I - valor integral, em caso de exercIclo por dois perlodos completos;
II - a titulo de vantagem pecuniária, urn sexto da diferença entre a

vencimento do cargo em comissão e o do cargo efetivo ocupado, que sera
somado ao vencimento do cargo efetivo, por ano de efetivo exercIcto.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöeS em contrário.
Sala das Comissöes, 29 de setembro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Arlen

Santiago - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 493199

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório

O projeto de lei em teta, do Deputado Chico Rafael, dispôe sobre as
Procedimentos a serem adotados petos estabelecimentaS que comercialiZam
Produtos no varejo e dá outras providénciaS.

Publicado em 13/8/99, foi a projeto distribuldo a esta Comissão, para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispöe a art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacäo
A proposiçao em estudo visa a responsabilizar o comerciante varejista dos

Produtos destinados a venda ao consumidor final pela colocacãa desses
Produtos nas embalagens para transporte, quando nestas constarem nome,
marca ou logomarca do estabelecimento cornercial, sob pena de multa.

Ha muito se discute acerca da competéncia dos entes federadoS para
legiSlar sobre matéria dessa natureza, ou seja, que envolva relaçao de
consumo. 0 entendimento majoritário, entretanto, endossa a tese de que está
0 Estado plenamente legitimado a disciplinar tais assuntos, de acordo corn
SeUS l flteresses Essa assertiva encontra respaldo tanto no art. 24, V, da Lei

alor, quanto no proprio COdigo de ProteçãO e Defesa do Consumidor (art.
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Tome-se como exemplo a Let n o 12.789, de 17/4/98, que determina a
afixação de etiquetas corn preços na moeda naclonal em todos Os produtos
colocados a venda em supermercados. A referida norma teve sua aplicação
reconhecida, recentemente, pelo Tribunal de Alçada do Estado, em
julgamento de recurso de supermercados que contestavam a sua
constitucionajidade (Acao Civil Püblica movida pelo Movimento das Donas de
Casa e Consumidores de Minas Gerais contra Carrefour, Via Brasil e outros
estabelecimentos)

Assim sendo, diante dos precedentes que obtiveram êxito nesta Casa,
entendemos que, do ponto de vista da competéncia desta Comissâo, nao ha
Obices a tramitaçao da matéria. Entretanto, como medida de prudéncia,
apresentamos a Emenda n o 1, que integra a nosso parecer, cujo objetivo é
evitar a repetiçao de texto constante em lei federal, como no decreto que a
regulamenta Tat modificação, porem, não prejudica a objetivo da proposição.

Conclusão
Pefas razöes aduzidas, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 493/99 corn a Emenda no 1, a seguirapresentacja.
EMENDA N O 1

DC-se ao art. 2° a seguinte redaçào:
"Art. 20 - 0 descumpnmento do disposto nesta lei sujeitará a infrator as

multas estabelecidas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
regulamentada pelo Decreto Federal no 2.181, de 20 de marco de 1997.".

Sala das Comissoes, 28 de setembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Sebastjão Costa, relator - Eduardo Daladier -

Maria Tereza Lara - Agostinho Silveira
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 506/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Retatório

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de let em eptgrafe altera Os
arts. 153 e 154 da Lei no 7.109, de 13/10/77, que contém o Estatuto do
Pessoal do Magisterio Püblico do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 19/8/99, foi o projeto distribuido a
esta Comissão Para ser apreciado quanta aos aspectos juridico,
constitucional e legal, em canfarmidade corn a disposto no art. 192, c/c Os
arts. 188 e 102, Ill, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 art. 10 do projeto de lei em foco estabelece, na redaçao proposta Para 0
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art. 153 da Let n o 7.109, de 1977, Os requisitos que deverão ser acatados pelo
candidata ao cargo de Diretor de Escola Estadual, quais sejam, ser ocupante
de cargo efetivo ou detentor de funcao püblica estável do Quadra do
Magistério e estar lotado em escola estadual do municipio, ter dois anos de
servico, completados ate a data de inscrição, prestados em escola püblica
estadual; e ter habilitacào especifica em administracão escolar ou ser
especialista em educação ou professor.

Já a art. 2° do projeto suprime a inciso Ill do art. 154 da referida lei, a qual
estabelece que a nomeacão do candidato escolhido Para a Diretoria da
escola sera feita pelo Secretário da Educacão ou por autoridade delegada.

A Constituição mineira, no seu art. 66, III, "c', prevé coma matéria de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo a estabelecimento do regime
jurIdico ünico dos servidores piblicos dos Orgãos da administraçäo direta,
autárquica e fundacional. Concomitantemente, a art. 90, V, também da Carta
mineira, atribut ao Governador do Estado a competéncia privativa Para "iniciar
o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição". Ao
propor alteraçao nos artigos destacados da Let no 7.109, de 13/10/77, que
contém o Estatuto do Pessoal do Magistério PUblico do Estado, 0 projeto está,
na verdade, dispondo sobre os direitos e deveres desse servidor, matéria
relativa, portanto, ao regime jurIdico dos servidores pCiblicos do Quadra do
Magisterio do Estado.

Nesse passo, cumpre observar que a Supremo Tribunal Federal pacificou a
entendimento de que "a iniciativa reservada das leis que versem o regime
juridico dos servidores püblicos revela-se, enquanto prerrogativa conferida
pela Carta Politica ao Chefe do Poder Executivo, projecão do principio da
separação de poderes" (Ad In no 248-RJ).

Em tempo, também a AdIn no 89-MG, que remete a várias outras
semelhantes, repete esse entendimento. Julgada em 4/2/93, transcrevemos
da sua ementa a seguinte trecho: "Normas que, par disporem, sern exceção,
Sabre servidores ptiblicos do Estado, padecem do vicia de
inconstitucionalidade formal, par inobservância do princIpio da reserva da
iniciativa legislativa ao Chefe do Fader Executivo, corolário do postulado da
Separaçao dos poderes, imposto aos Estados pelo art. 25 da Constituicão
Federal de 1988 e, especialmente, ao constituinte estadual, no art. 11 do
ADCT/88, combinados, no presente casa, corn o art. 61, § 1 1, alineas "a" e
"c", da mesma Carta."

Por oportuno, salientamos que ao artigo, parágrafo e alineas destacados da
Constituiçao Federal correspondem a art. 66, III, alIneas "b" e "c" da
Constituiçâo mineira.
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A luz dos argumentos aduzidos, apresentamos a seguinte conclusão. 	
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Conc!usão
Em face do exposto, conclumos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 506/99.
Sala das Corn issöes. 28 de setembro de 1999.
Antonio JOIio, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria Tereza Lara -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LE! N o 514/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epigrafe autoriza 0
Poder Executivo a conceder beneficio fiscal a pessoa juridica que ofereça
programa habitacional para seus funcionários.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/8/99, a proposição foi distribuida
a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 projeto de lei em exame tern o objetivo de autorizar o Executivo a

conceder beneficio fiscal a pessoa juridica que ofereça programa habitacional
para seus funcionários. Tal beneficio sera utilizado pelo contribuinte corno
crédito na apuração do ICMS.

A Constituiçao Federal determina que cabe a lei cornplementar regular a
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
sençOes, incentivos e beneficios fiscais serão concedidos e revogados. 0 §
8° do art. 34 do Ato das DisposiçOes Con stitucionais TransitOrias, a seu turno,
estabelece que, diante da nào-edição dessa lei complernentar, os Estados e 0
Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos terrnos da Lei
Complernentar n° 24, fixarão normas para regular, provisoriamente, a matéria.
Portanto, para que haja isencão do ICMS, faz-se necessária a aprovação de
tat beneficio pelo CONFAZ, Orgão colegiado representativo de todos OS
Estados da Federaçao. A exigéncia de que haja autorizaçao do CONFAZ
para a concessão do beneficio fiscal visa a evitar a ocorréncia de tributaçOes
diferenciadas entre os diversos Estados da Federaçao.

Ressalte-se, ainda, que a proposição esbarra tarnbérn na norma contida no
inciso IV do art. 167 da Constituiçao Federal. que veda a vinculaçOo de
receita decorrente de imposto. Eis a redação desse dispositivo:

'Art. 167- São vedados:
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IV - a vinculação de receita de impostos a órgäo, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se
referem Os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para manutencão e
desenvolvimentO do ensino, como determinado pelo art. 212, e a prestacão
de garantias Os operaçöes de crédito por antecipaçOO de receita, previstas no
art. 165, § 8°, bern assim o disposto no § 40 deste artigo".

De fato, nos termos preconizados pelo projeto em apreco, haveria urna
injeçOo adicional de recursos de empresas em programas habitacionais, o
que seria viabilizado mediante o náo-recolhimento, por parte dessas pessoas
juridicas. do ICMS devido. Vale dizer, é como se indiretamente houvesse uma
vinculacao da receita desse imposto a prograrnas de moradias, violando-se,
por via obliqua, o mencionando dispositivo constitucional proibitivo de
vinculaçào de receita oriunda de imposto.

ConclusOo
Em face do exposto, concluimos peta antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 514/99.
Sala das ComissOes, 28 de setembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Maria Tereza Lara -

Sebastiäo Costa.
PARECER PAPA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 518/99

Comissão de ConstituiçOo e Justica
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Piau. tern corno objetivo reduzir
a aliquota de ICMS incidente nas operacOes relativas ao consumo de energia
elétrica e dá outras providéncias.

Publicado no "DiOrio do Legislativo" de 26/8/99, foi o projeto distribuido a
esta Cornissão, para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposicão em estudo objetiva alterar a Lei Estadual n° 6.763, de

26/12175, no que se refere a aliquota de ICMS incidente nas operacOes
relativas ao consumo de energia elétrica por parte de agricultores no Ornbito
do Estado.

A esta CornissOo, por força do dispositivo regimental supracitado, compete
analisar a matéria nos aspectos que dizem respeito a sua admissibilidade.
Sob tal Ongulo, não vislumbramOS Obice a sua tramitaçOo nesta Casa. A
fixaçao de aliquotas do referido tributo e competéncia do ente federado,
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152conforme preceituam Os arts. 25 e 155, I, "b", da Carta politica de 1988. No
que se refere a energia elétrica, não ocorrern, no caso, as Iimitacoes de que
cogita o art.34, § 80 do Ato das Disposiçoes Constitucionajs Transjtórjas da
mesma Constituiçao.

No que tange a iniciativa para deflagrar 0 processo legislativo, entendemos
que nesse caso está o parlamentar subscritor da matéria plenamente
legitimado, conforme o disposto no art. 61 da Constituiçao Estadual. Ao
contrário da Constituiçao anterior, a atual nao veda a iniciativa parlamentar
em projeto que trate de matéria tributária.

A questão da conveniência da medida e seus reflexos na arrecadaçào do
Estado deverá ser analisada pela comissão de mérito, a qual compete, ate
mesmo, alterar a aliquota ora sugerida.

For sugestão do Deputado Ermano Batista, esta Cornissão propoe a
Ernenda no 1, corn o objetivo de estender o incentivo de reduçâo da carga
tributária do ICMS nas operaçães corn energia elétrica a todas as atividades
de natureza agroindustrial. Dessa forma, a produtividade sera aumentada e 0
mercado de produtos agroindustria:s mineiros se tornará ainda mais
corn petitivo.

Conclusáo
Pelas razöes aduzidas, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 518/99 corn a Emenda n o 1, que
apresentamos.

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 	 0 art. 12 da Lei no 6.763,de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 17:
'Art. 12 - ..........
§ 17 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçoes previstas em regularnento e mediante dados fornecidos pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuãria e Abastecirnento e pelas
companhias de energia elétrica corn atuaçâo no Estado, a reduzir a carga
tributária para ate 12% (doze por cento) nas operaçoes corn energia elétrica
destinadas a atividades de irrigação desenvolvidas pelos produtores rurais e
outras de natureza agroindustrial.".

Sala das Comissöes, 28 de setembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Sebastiâo Costa -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LE! N o 521/99

Corn issão de Constituiçao e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Antonio Ji:ilio, o projeto de lei em epIgrafe visa a
autorizar o Executivo a conceder ingresso gratuito nos eventos esportivos aos
árbitros de futebol.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/8/99, a proposicão foi distribulda
a esta Comissào para exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundarnentacão
A proposicão em tela tern por objetivo incluir o profissional de arbitragem

entre os beneficiários da Lei no 12.186, de 5/6/96, que dispOe sobre o
ingresso nos estádios de esportes sob a adrninistracãO do Estado.

A citada lei define as hipóteses em que se concede a entrada gratuita nos
eventos esportivos realizados em estádio e praça de esportes de propriedade
do Estado, além de dar outras providéncias.

0 autor menciona em sua justificativa que os árbitros de futebol rararnente
procurarn os estádios ou pracas de esportes como meros espectadores ou
torcedores, mas sirn corn o intuito de obter aprirnoramento técnico e
profissional.

Assirn, eles teräo oportunidade de assistir a atuaçäo de colegas de outros
Estados, alérn de ter contato corn o pablico espectador, dirigentes esportivos
e autoridades diversas.

Cabe ao Estado legisiar sobre a matéria, nos termos do art. 25, § 1 0 , da

Carta Magna, e do art. 9 0 da Constituiçâo do Estado.
Alérn disso, a rnatéria se inclui entre aquelas relacionadas no inciso II do

art. 10 da Carta mineira, o qual estabelece a competéncia do Estado para
organizar seu governo e sua adrninistracão.

Quanto a iniciativa, a matéria não esta incluida no art. 66 da Constituicão do
Estado, o qual define as hipóteses de iniciativa privativa, podendo, portanto,
qualquer rnembro deste Poder desencadear o processo leg islativo.

Dessa forma, não vislumbramos óbice a tramitacão da rnatéria em análise.
Conclusão

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei no 521/99.

Sala das CornissOes, 28 de setembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Maria Tereza Lara -

Sebastião Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 523/99

CornissOo de ConstituicãO e Justiça
RelatOrio
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De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em epigrafe altera

dispositivos da Lei no 11.744, de 16/1/95, que cria a Fundo de
Desenvolvimento Rural -FUNDERUR- e dá outras providêncjas.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 28/8/99, a proposiçäo foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos
juridicos, const:tucjonajs e legais, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regirnento Interno. Foi, também, distribu[da as Cornissöes de Politica
Agropecuárja e Agroindustrial e de Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria

Fundamentacao
o FUNDERUR é urn dos principals instrumentos da polItica estadual de

desenvolvimento agricola e de apoio as cornunidades rurais. Destina-se a
financjar, isolada ou complementarrnente Os programas de rnelhoria das
condiçoes de vida das cornunidades rurais, de reforma agrária e de
colonizaçao, entre outros, estabelecendo urn canal de financiarnento para o
setor agropecuario corn prazos e taxas cornpativeis corn essa atividade
produtiva.

A proposiçào em tela propöe alteraçoes na lei que institui a referido fundo,
visando a conferir maior agilidade as suas açöes e a ampliar o seu campo de
abrangéncia. Para tanto, elimina algumas etapas burocráticas exigidas para a
obtençao dos financiamentos, dispensando o Conselho Estadual de Politica
Agricola -CEPA- de vários procedimentos exigidos pela lei em vigor. Além
disso, promove alteraçoes em relação aos prazos contratuais para a
amor-tizaçao dos financiamentos, assegura o fomento de programas voltados
para a produção, a industrialização e a comercializacao de produtos agrIcolas
e garante urn atendimento especial ao pequeno e médio produtor.

Cabe a esta Cornissão analisar tã0-somente as aspectos jurIdicos da
proposição, ficando o mérito para as comissöes competentes; verifica-se,
assim, que a matéria se insere no âmbito normativo do Estado membro,
consoante deterrninam os arts. 24, I, e 25 da Constituiçao Federal.

For outro lado, a proposição coaduna-se corn as ditarnes consignados na
Carta mineira, notadarnente corn as disposiçoes do seu art. 247, segundo as
quais "o Estado adotará programas de desenvolvimento rural destinados a
fomentar a produçâo agropecuária, organizar o abastecirnento alirnentar,
promover o bem-estar do homern que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
ca rn 0.....

A proposiçao conforrna-se, ainda, corn Os critérios estabelecidos pela Lei
Complementar no 27, de 1993, alterada pela Lei Cornplementar no 36, de
1995, que dispOe sobre a instituiçâo, a gestão e a extinçao de fundo.

Acrescentese tambérn, que a matéria não se inclui no rol daquelas
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reservadas pelo art. 66 da Constituicão do Estado a iniciativa privativa de
qualquer dos Poderes, podendo ser apresentada por rnembro desta Casa.

Conclusáo
Pelo exposto, concluirnos pela juridicidade pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 523/99.
Sala das Cornissöes, 28 de setembro de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - AntOnio Julio - Maria

Tereza Lara - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 30/99

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei no 30/99, do Deputado Marcia Kangussu, que altera a Lei

no 12.992, de 30/7/98, a qual dispöe sobre a renegociacáo da divida dos
municipios e do Estado corn a IPSEMG, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do

vencido no 1 0 turno.
Vern agora o projeto a esta Comissâo, a firn de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.

268 do Regimento Interno.
Assirn sendo, opinarnos par se dar 0 proposicOo a seguinte redaçâo final,

que estO de acordo corn a aprovado.
PROJ ETO DE LEI N O 30/99

Altera a Lei no 12.992, de 30 de juiho de 1998, que dispöe sobre a
renegociacão da divida dos rnunicipios e do Estado corn a lnstituta de
Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os arts. 1° e 2° da Lei no 12.992, de 30 de juiho de 1998, passam a

vigorar corn a seguinte redaç0o:
"Art 1 0 - Fica a Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG - autorizado a renegociar, corn os órgOos da adrninistracao
direta e as entidades da adrninistracOo indireta do Estado e dos rnunlcIpiOs
conveniados, bern coma corn as servidores pUblicos civis estaduais e
rnunicipais e as cartOrios extrajudiciais, as dividas decorrentes de atrasa no
recolhirnento das contribuicOes previdenciáriaS e das canslgflacöeS
facultativas.

Art. 21 - 0 salda devedor poderO ser pago em ate trezentas e sessenta
parcelas rnensais, iguais e consecutivas, de acordo corn a quadra constante
no Anexa I desta lei, atualizadas corn base na variacOo da Unidade Fiscal de
Referéncia - UFIR - e corn juras de 6% (seis par centa) ao ano.

§ 1 0 - Para a cOlculo do saldo devedar a ser parcelado, as contribuicOeS em
atraso ser0o atualizadas corn a carrecão e as juros definidos no "caput" deste
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artigo, bern corno corn a multa estabejecida no Anexo II desta lei.

§ 2° - 0 valor de cada parcela nào será inferior a 20 UFIRs (vinte Unidades
Fiscais de Referência).

§ 3° - Os parcelamentos em curso poderão ser repactuados, nos termos
desta lei, permitindo-se a apraveitamento do montante pago a major em
decorréncia da diferenca do percentual da multa aplicada.

§ 4° - E permitida a daçao de im6vel em pagamento, ate o limite de 10%
(dez por cento) do valor do saldo devedor, cabendo ao IPSEMG decidjr sobre
a operação, tendo em vista a conveniêncja econOmica, financeira e
patrimonial".

Art. 20 - Os Anexos I e II da Lei n o 12.992, de 30 de julho de 1998, passam a
vigorar na forma do anexo desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4 0 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Djalrna Diniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

ANEXO
(a que se refere o art. 2° da Lei n°, de de de 1999)

"ANEXO I
(a que se refere a art. 2 0 da Le! n° 12.992, de 30 de julho de 1998)

* - Os quadros referentes aos Anexos I e II foram publicados na ediçao do
"Diário do Legislativo" de 2/10/99.

COMUNICAcOES DE S PACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcAO

- 0 Sr. Fresidente despachou, em 30/9/99, a seguinte comunicação:
Do Deputado Alencar da Silveira JOnior, dando ciência 0 Casa do

falecimento da Sra. Nora de Urbana Resende, ocorrido em 25/9/99. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 36 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 21/9/99
PresidOncia do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: Ata - 2 Fade:
TransformacOo da reunião em secreta - SuspensOo da reuniOo - Ata da
ReuniOo Secreta - Reabertura dos trabalhos pOblicos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Agostinho Silveira - Alberto

Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - AmbrOsia Pinto - Arnilcar Martins - AntOnio
Andrade - AntOnio Genaro - Antonio Julio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - César de Mesquita - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo BrandOo - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - FObio Avelar -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - JoOo Leite - JoOo Paulo -
Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - MOrcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 10h15min, declaro

aberta a reunião. Sob a protecOo de Deus e em name do povo mineiro,
inicramos as nossos trabalhos. 1  Fade

Ata
O Sr Presidente - Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6riO, para proceder 0

lejtura da ata da reunião anterior.
- 0 Deputado J000 Leite, 2°-SecretOrio "ad hoc", procede 0 leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restriçöes.
2 Fade

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacOo, a Presidéncia vai
m sr.reta. destinada apassar a 21 arte aa reuniao, que sed--- --

ouvir o Coma ndante-Geral e o Chefe do Estado Maior da FMMG.
TransforrnacOo da ReuniOo em Secreta

0 Sr. Presidente - A presidència, nos termos do § 3 0 do art. 40 do
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Regimento Interno, interrompe a reurrnâo extraordinárja püblica para
transformá-la em secreta.

Suspensâo da Reuniâo
o Sr. Presidente - Nos termos dos § 2 0 e 30 do art. 40 do Regimento

Interno, a Presidéncia suspende a reunião, para que se retirem do Plenário,
das galerias e das dependëncias contiguas as pessoas estranhas aos
trabaihos, inclusive os servidores da Secretaria da Assernbléia. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

- A ata desta parte da reuno, tornada püblica em decorréncia da
aprovaçào, na 72a Reuruáo Ordinária, de requerimento do Deputado Luiz
Fernando Faria corn esse objetivo, é a seguinte:
Ata da Reunião Secreta da Assembléia Legislativa, em 21/9/99, Destinada a
Ouvir 0 Coma ndante-Ger-al e o Chefe do Estado Maior da PMMG, sobre a

Reunião Mantida corn o Sr. Governador do Estado em Fevereiro deste Ano,
de Cuja Pauta Teria Constado a Discussão sobre o Risco de o Estado Ser

Atingido pelo Caos Social
Presidéncia do Deputado Anderson Adauto

As dez horas e trinta minutos, comparecem os Deputados Anderson
Adauto, José Braga, Durval Angelo, Agostinho Silveira, Alberto Pinto Coelho,
Alvaro AntOnio, Ambrósio Pinto, Amilcar Martins, AntOnio Andrade, AntOnio
Genaro, Antonio Jtjlio, Bené Guedes, Bitac Pinto, Cabo Morais, César de
Mesquita, Cristiano Canêdo. Dalmo Ribeiro Silva. Dimas Rodrigues, Dinis
Pinherro, Edson Rezende, Eduardo Brandão, Eduardo Hermeto, Elaine
Matozinhos, Elbe Brandão, Ermano Batista, Fábio Avelar, Glycon Terra Pinto,
Hely TarquInio, Irani Barbosa, João Leite, Joäo Paulo, Jorge Eduardo de
Oliveira, Luiz Fernando Faria, Luiz Menezes, Marcelo Gonçalves, Márcio
Cunha, Márcio Kangussu, Maria Olivia, Maria Tereza Lara, Mauri Torres,
Miguel Martini, Olinto Godinho, ROmolo Aloise, Rogerio Correia, Ronaldo
Canabrava, Sargento Rodrigues, Sebastiào Costa, Sebastião Navarro Vieira e
Wanderley Avila. Corn a presença de quarenta e nove Deputados, a
PresidOncia declara abertos os trabalhos secretos.

0 Sr. Presidente inforrna ao Plenário a destinaçao da reunião e convida a
tomar assento a Mesa os Exrnos. Srs. Cel. PM Mauro Lücio Gontijo,
Comandante-Geral da PMMG, e Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe
do Estado Maior da PMMG. Nesse passo, a Presidéncia informa ao Plenário
a destinaçao desta reuniäo, que foi convocada em decorréncia de emenda do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, apresentada a requerimento dos
Deputados Márcio Cunha, João Paulo e José Milton, que solicitava a
convocaçao de diversas autoridades do Governo do Estado. Isso posto, a
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Presidência esciarece que havia sido encaminhado, anteriormente, a esta
Casa, ofIcio do Comandante-Geral da PMMG, no qual este comunicava sua
impossibilidade de se manifestar sobre a rnatéria, mas que o Coronel decidira
comparecer a esta reunião e se colocava a disposiçào dos Deputados para
ser questionado. Ato continuo, faz uso da patavra o Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que apôs breve saudacão a PMMG, explica que a
preocupacãO de ver a policia mineira exposta a ameaca de confronto corn a
Federação brasileira o levou a requerer a convocação do Cornandante-Geral
e do Chefe do Estado Maior, e elabora Os seguintes questionarnentOS

1 - V. Exa. confirrna a reuniao do Cornando da PolIcia Militar corn o
Governador do Estado quando da declaracão da rnoratória do Governo de
Minas para corn a União?

2 - Quais as autoridades civis que participaram dessa reunião?
3 - Qua] a pauta da reunião?
4 - As Policias Militares subordinam-se aos Governadores dos Estados.

São tambérn forças auxiliares reservas do Exercito Brasileiro (art. 144, § 60,
da Constituicão Federal). Cabe a elas a execução da policia ostensiva e
preservaçao da ordem püblica. Possuem então duas subordinacOes:

a - Ao Governador do Estado, por força do dispositivo constitucionat que é,
tambérn, o seu cornandante supremo (art. 90. inciso XXV, da Constituição
Estadual):

b - Ao Ministério do Exército, nos termos dos Decretos-Leis n os 667, de
1969, 2.010, de 1983, e do Decreto no 88.777, de 1983, todos ainda em vigor:
art. 21, inciso XIV, e art. 22, inciso XXI da Constituicão Federal.

Desta forrna, faco a seguinte indagacão: 0 General Comandante da 4'
Divisão do Exército, corn sede em Belo Horizonte, foi cornunicado sobre essa
reunião, sua pauta e os resultados e as decisOes proferidas?

5 - A irnprensa mineira noticiou exaustivamente o assunto, provocando, em
boa parte da sociedade, apreensão e inseguranca. Alguns chegaram a
pensar que teriamos uma revolução, urna guerra civil ou coisa que o valha.
Como Cornandante-Geral da nossa Policia Militar, responsável pela
segurança piiblica em nosso Estado, não seria de born alvitre que V. Exa.
viesse a pOblico para tranquilizar a todos? Como pode urn fato ser
Consider-ado sigiloso e permanecer em segredo, se o terna fot largarnente
noticiado pela rnidia?

6 - Segundo noticiários, urn dos assuntos teria sido "o risco de caos social".
Quais Os indicativos de que dispunha a PolIcia Militar para essa avaliacao?
Como a Policia Militar poderia enfrentar a situacào sern o apoio da sociedade,
que deve estar informada par-a tal, e dos demais Orgãos pblicos estaduais
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componentes do Sistema de Defesa Social e dos órgãos federals sediados
em Minas?

7 - Em caso de perturbaçao da ordem ou de grave perturbaçao da ordem,
que imagino ser, em ültima análise, o caos social dando lugar a saques,
pilhagens de toda a ordem num quadro de flagrante desobedjéncia civil, a
Policia Mlitar dispöe de munição convencional e quimica, armamento
convencional e quimico para fazer face a esta situacào?

8 - Diante dos fatos, nos quas baseou-se a argu mentaçao para promover a
reunião do alto comando corn o Sr. Governador, não seria mais conveniente
que se convocasse o Conselho de Defesa Social, órgão consultivo do
Governador do Estado na definiçao da Politica de Defesa Social, conforme
dispöe o art. 134 da Constituiçao Estadual?

Sobre a reuniáo corn o Secretário Paulino Cicero
1 - A palestra proferida pelo Secretário Paulino Cicero foi feita a pedido de

V.Exa. ou imposta pelo Governador? Em que circunstâncja ocorreu? 0 alto
comando da Policia Militar desconhece o que representa Furnas, como usina
energétca e ponto vital estratégico? Quantos e quals oficlais participararn, e
quais as suas funçoes no âmbito administrativo e operacional?

2 - Para realizacao do evento, qual 0 custo corn diárias de viagem dos
oficais; corn diárias dos rnotoristas; corn combustiveis; corn o desgaste das
viaturas utilizadas para o deslocamento; corn alirnentaçao e corn material deescritOrio?

3 - A Folica Militar sernpre teve urn ótirno Sisterna de inforrnaçoes. Os
jornais "Estado de Minas" e "0 Tempo", nas edicaes de 3/9/99 noticiararn a
insatisfação de parte do alto cornando corn o uso Politico da Policia Militar, a
qual o Senhor alegou desconhecer. 0 Senhor, corno homern experiente que
e, certamente já acionou o sisterna de inforrnaçao da Policia Militar para
diagnosticar a situaçao:

1° - já tern o resultado?
2° - corremos o risco de nova sublevaçao interna, corno a de 1997, agora

conduzida pelos oficlais?
3° - ou o Senhor não quer acreditar na insatisfaçao?
4 - Urn dos motivos da sublevaçao interna em 1997 foi o fato da concessão

de 11% de aurnento para Os oficiais e nada de aurnento para as praças. Para
por firn ao movirnento foi concedido 48% de au rnento para as praças.
Portanto, ha urna diferença de 37% que não foi concedida aos oficiais.
Inegavelrnente isto gera urn desajustarnento salarial desconfortável em
qualquer organizaçao. 0 que o Senhor já fez para equac i onar a situação e o
que exste de concreto? Qual a previsâo para a recomposiçao do salário dos
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oficiais, defasado em 37%?

5 - Entidades representativaS da classe dos militares vém se posicionando
diferentemente, corn freqüência, por meio da imprensa sobre temas que
diretarnente afetam a Policia Militar. As "rnanobras rnilitares" em Furnas, a
questão da violéncia, o uso politico da instituição e a questão salarial são os
principais temas. E inegável que isto provoca inquietacào em qualquer
organizacão que, acuada corn a insatisfacão salarial, conduz ao acirrarnento
de ãnirnos corn tendéncia a violéncia, corno ocorreu, recentemente, corn
relação ao comportarnento da Policia Militar no Estádio lndependência 0 que
O cornando da Policia Militar tern feito para contrapor a esta situação?

Sobre as 'manobras rnilitares' na regiào da represa de furnas
1 - Qual o tipo de "rnanobra rnilitar" que será realizada? Isso estâ dentro da

rnissão constitucional da Policia Militar? 0 curso de formação de oficais
consta do curriculo escolar dos cadetes da PMMG?

2 - Quais foram os critérios adotados para a escoiha do local para "a
rnanobra rnilitar"? Levou-se em consideracão o indice de violéncia e de
crirninalidade na regiao? Não seria preferivel a realizacão dessa manobra em
outro local, onde sabidamente é alto o indice de crirninalidade e violëncia?

3 - Qual o efetivo de oficiais, cadetes e praças sera utilizado nessa
atividade?

4 - Quantas viaturas serão em penhadas?
5 - Qual a duração da atividade? (quantificar em dias).
6 - Qual a despesa:
a - corn diárias?
b - corn rnunicão quirnica e convencional?
c - corn a alirnentacão?
d - corn o corn bustivel?
e - corn servicos terceirizados?
f - corn sobrevôo de helicópteros e deslocamento de tropas para

reconhecimentos prelirninares?
7 - Qual o custo total da operacão?
8 - Não seria rnais objetivo e de rnenor custo urna rnanobra policial de

caráter civico-social, em algurn bolsão de pobreza da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, por exemplo, e que conternplasse a ação de medicos,
dentistas, orientaçöes do corpo de bornbeiros, noçöes de higiene e de
prirneiros socorros, a expedicão de cédula de identidade e de titulo de eleitor?
Não seria urna grande oportunidade para que a policia melhorasse sua
imagern, ultirnarnente desgastada por noticias de violéncia veiculadas pela
grande rnidia?
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9 - Considerando o custo total da operação, nao seria mais indicado utilizar

esse recurso para aquisição de equipamentos para a Policia Militar,
especificamente viaturas, armamentos, radio de comunicaçao e,
principalmente, coletes a prova de bala, acessório indispensável para a
execução do policiamento ostensivo por parte dos cabos e soldados?

10 - E constitucionat a Policia Militar adentrar corn suas tropas em
propriedades particulares, sem permissào do proprietárjo, para realizaçào de
manobras militares?

11 - Finalmente, qual foE a ültima vez que a PolIcia Militar realizou manobras
militares, semeihantes a que ira realizar na região da Barragem de Furnas?
Onde foi? Qual o efetivo utilizado? Qua] o nUmero de viaturas empregadas? E
qual o custo total da operação?

12 - Pelas circunstâncias pol!ticas desse caso, o Comandante da 4' Divisão
de Exército foi informado sobre o objetivo das manobras militares, por
questao de subordinaçao e elegãncia?".

Na seqüência, suscita questao de ordem o Deputado Hely TarqUinio, que,
em nome da Bancada do PSOB, apresenta as seguintes questôes:

1 - Noticiou-se fartamente, a reunião secreta de Sua Exa., o Governador
do Estado, corn o Comando da PMMG, no inicio deste ano, o que, inclusive,
justificou a convocaçao que esta Casa fez a V. Exa. Estava havendo alguma
ameaça contra Minas naquele momento? Perdura, ainda a mesma ameaça7
Ou a reunião se tratava de alguma programaçao para combate a violéncia em
Minas? De que natureza era a reunião?

2 - Anuncia-se manobra militar da PMMG em Furnas? Por que em Furnas,
não no Jequitinhonha, não na zona da mata, não no triângulo? São de rotina
manobras militares da PMMG? Onde teriam sido realizadas as manobras
militares da PMMG no ültimos cinco anos? Faz-se previsão orcamentária para
as despesas corn as manobras militares da PMMG? Quanto se reservou, no
atual orcarnento, para as despesas das manobras? 0 que se prevé no
orcamento de 2000 para as manobras?

3 - Na opinião de V. Exa., qual o real papel da PMMG? Os órgãos de
imprensa comentam a existêncja de "insatisfaçao" na tropa pelo fato de a
PMMG estar sendo "usada" corno instrumento de "marketing" politico. Qual a
opinião de V. Exa. sobre esta utilização? Não estaria havendo uma politizaçao
no uso da PMMG pelo Sr. Governador? Esta politizaçáo da PMMG não viria
prejudicar a real função da PMMG?

4 - Açoes como as ocorridas no Independéncia, na Ultima quarta-feira, que
explicacoes merecem de V. Exa.?

5 - Como V. Exa. ye a desmi!itarizaçao da PMMG?
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6 - No episódio da anistia muitas voltas foram dadas, chegando-se a

absurda necessidade de fazer-se a separacão do Corpo de Bombeiros da
PMMG, concedendo-se a anistia por meio de uma emenda a Constituicão.
Houve resistência ac, retorno dos militares punidos a PMMG? Houve revisão,
caso a caso, da situação dos anistiados, antes de conceder-Ihes o retorno?

7 - Qual o projeto que a PMMG tern, hoje, para a efetiva seguranca da
populacão de Minas Gerais?".
A seguir, tambérn fazem uso da palavra os Deputados Glycon Terra Pinto,
Irani Barbosa, Amilcar Martins, Durval Angelo e Márcio Cunha. Isso posto, o
Comandante-Geral da PMMG Iê o seguinte oficio:

(- "Sr. Presidente, complementando Os argumentos ja expostos no oficio no
97.178/99-CG, de 19/8/99, re!acionado a convocaçãO deste Comandante-
Geral para prestar esclarecimentoS sobre "a reuntão mantida corn o Exmo. Sr.
Governador do Estado a respeito do risco iminente de o Estado ser atingido
pelo caos social', permita-me, V. Exa., ressaltar alguns aspectos referentes a
questaO.

Prelim inarmente, infere-se que o direito de acesso a informacão,
assegurado a todos, conforme prevé o inciso XIV, do art. 5 1 , da Const;tuicãO
da Republica de 1988, não é absoluto. Embora o disposto no inciso signifique
que todos tern o direito subjetivo de exigir dados da fonte que os detenha,
existem restricães quanto ao fornecimento de determinadas informaçOes.

A própria Carta Federal cuidou de mostrar as exceçöes, o que pode ser
constatado pela redação do inciso XXXIII, do art. 50, a seguir reproduzido:

"Art. 5°- .......................................
)KXXIII - Todos tern direito a receber dos Orgãos pi:iblicos informaçöes de

seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindivel a seguranca da sociedade e do Estado".

V6-se que as informacöes podem ser de interesse particular, coletivo ou
geral A primeira diz respeito ao interesse especifico de urn cidadão e deve
ser fornecida quando constante de dossiê, arquivo ou fichário de ôrgão
p/iblico. Ja a segunda, CRETELLA Jiinior (1992, p. 419) esclarece que "...ao
interesse particular de urn individuo podem corresponder interesses de urn
grupo de individuos, interesseS particulares e coletivos, ou interesses
coletivos".

Adverte o mesmo autor que o interesse coletivo não é ainda interesse
püblico, pois, para que isto ocorra "...é preciso que 0 Estado coloque
determinado interesse coletivo entre seus próprios escopos, ou dirigindo
diretamente a atividade dos seus Orgãos, ou pondo, ou reconhecendo, como
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Quanto ao interesse geral, ainda de acordo corn o citado autor, ".. .não é da
terminologia técnica do direito püblico, sendo mais precisa a expressâo
interesse pUblico, que é a próprio interesse ptblico, geral, que a Estado
coloca entre seus próprios interesses, assumindo-os e colocando-os sob
regime jurIdco de direito püblico, exorbitante e derrogatorio do direito
comum".

Por fim, diz a inciso )(XXIII que as informacöes imprescjndjvejs a segurança
da sociedade e do Estado não serão fornecidas. Conforme ensina CRETELA
Junior, são relevantes a segurança da sociedade quando 'as informacoes de
que são detentores as órgãos pUblicos, podem, se divulgadas, causar danos
a sociedade. Impondo-se, nesse caso, o sigilo". 0 mesmo jurista, no Clue se
refere a questão da segurança do Estado, diz que ocorre quando ". ..enge-se
como razão suficrente e legal para que sejarn negadas informaçoes a respeito
de dados canstantes de arquivos de Orgãos publicos, pois tal divulgação
poderia ameaçar a prOpria estabilidade do Estado".

A propósito do assunto, o COdigo Penal, no seu art. 325, dispöe, "in verbis":
"Art. 325 Revelar fato de que tern ciência em razão do cargo e que deva

permanecer em segredo, ou facilitar-Ihe a revelação: Pena-detençao, de seis
meses a dais anos, ou multa, se a fato não constitui crime mais grave".

Comentando a artigo, MIRABETE (1999, P . 343), esclarece a seguinte:
"Enquanto nos arts. 153 e 154 a lei penal tuteta a inviolabilidade dos segredos
da pessoa fIsica, no art. 325 está tutelado a sigilo da Administração Publica.
Embora Impere hoje a principro da publicidade da atividade administrativa ha
fatos que devem ser mantidos em sigilo, ao menos temporariamente, para
nào se comprorneter a regular funcionamento da Administracao PCiblica.
Tutela-se, pars, a regularidade administrativa corn relacão ao segredo que
deve ser mantido pelos funcionárias publicos em casos determinados".

Já a art. 326 do COdigo Penal Militar, dispöe:
"Art. 326 - Revelar fato de que tern ciência em razão do cargo ou função e

que deva permanecer em segredo, ou facilitar-Ihe a revelacão, em prejuizo da
admin:straçao mWtar: Pena-detencao, de seis meses a dais anos, se a fato
nào constitui crime mais grave".

Portanto, tanto a legislação penal comum como a castrense prevêem coma
canduta criminosa a revelação de assunto sigiloso por parte do detentor da
informação em razão do cargo ou função.

Além disso, a Código Civil, no art. 144, traz ressalvas quanto a obrigação de
depor, na hipótese de se tratar de assunta sigiloso, senâo vejamos:

"Art. 144 - Ninguem pode ser obrigado a depor de fatos, a cujo respeito, por
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estado ou profissão, deva guardar segredo".

A respeito do artigo, DINIZ (1999, p.159), traz Os seguintes comentários: "1 -
Segredo profissional - A todas as pessoas - como advogado, medico, padre
confessor, funcionário publico (RDA, 181:493), bancário (RT, 353:541; RDA,
179:348), jornalista (RT, 379:429; RF, 218:448), militar (RF, 130:591; RT,
185:1.029) - que, por estado ou profissão, tiverem a obrigação de guardar
segredo de fatos que lhes foram confiadas, dispensa-se a dever de prestar
depoimentos.

II - Justiflcação da dispensa - Desobriga-se de depar, em juizo, sabre fatos
a cuja respeito uma pessoa, par estado ou profissãa, Cleve guardar sigila, isto
porque a nao-revelacão de segredo profissional é urn dever imposto
constitucional e legalmente, ante a principia da ordem pUblica, sendo Clue
constitui crime revelar a alguem a sigilo de que se fiver noticia au
conhecimenta, em razão de oficio, emprego ou profissãa (CP, art. 154; CF
1988, art. 52, XIV)".

Já a Regulamento Disciplinar da Policia Militar - RDPM -, aprovado pelo
Decreto n° 23.085, de 16/10/83, no seu art. 10, inciso X, estabelece coma urn
dever ético a questão do sigito da informaçao, conforme repraduzido a seguir:
"Art. 10 - A hanra, a sentimento do dever, a pundonor policial-militar e o
decoro da classe impãem, a cada urn dos integrantes da Policia Militar,
conduta moral e profissianal irrepreensiveis, corn a observância dos seguintes
preceitos de ética policial-militar:
X - abster-se de tratar, fora do ãmbito aprapriado, de matéria sigilosa de
qualquer natureza".

Cumpre esciarecer ainda que a Alto Comando da Corporação, composto
pelo Coma ndante-Geral, pelo Chefe do Estado Maior e pelas Coronéis da
ativa, eventualmente trata de assuntas que não podem ser de conhecimento
amplo. A prapósita, de acordo corn a art. 1, da Resolucão n° 2.924, de
29/7/93, a referido órgão de cüpula tern a seguinte finalidade:
'Art. 10 - 0 Alto Comando da Policia Militar é órgãa estrutural e colegiado,
corn funçoes deliberativas, informacionais e consultivas, incumbrndo-lhe a
estudo de assuntas de alta relevãncia estratégica e a estabelecimento e
acornpanhamenta de paliticas gerais, visando aa atingimento da rnais alta
eficiëncia da Corporaçãa".

Dessa forma, muitos dos assuntos tratados pelo Alto Comando da
Corporaçãa naa padem ser divulgados, sob pena de vir a cornprorneter a
própria segurança publica, coma por exemplo na hipótese de urn
planejamento estratégico visando prevenir a avanco do crime organizado,
especialmente relacionado corn o tráfico ilIcito de entorpecentes e drogas
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afins, no âmbito do Estado.

Por oportuno, vale ressaltar que o Poder Judiciário, o Ministério Püblico, e a
Policia Civil, entre outros, também tern reuniöes reservadas de seus
conseihos superiores.

Em face do exposto, reitero os termos do ofIcio de referência.
Atenciosamente,
Mauro Lücio Gontijo, Cel. PM Coma ndante-Geral".

Contestando a resposta do Comandante-Geral, fazem uso da palavra os
Deputados Durval Angelo, Sebastio Navarro Vieira e João Leite.

Replicando, o Coma ndante-Geral iriforma que está a disposicáo desta Casa
para quaisquer informag6es sobre outros assuntos. Prosseguindo, a Sr.
Presidente agradece a presença do Coma ndante-Geral e do Chefe do Estado
Maior da PMMG e estes se retiram. Ato continuo, faz uso da palavra o
Deputado Sargento Rodrigues. Em virtude da falta de "quorum" para defiberar
sobre a possibilidade de se tornarem püblicos a ata e Os documentos
referentes a esta reunião, a Sr. Presidente entende que eles deverào
permanecer secretos, no que é contestado pelo Deputado Durval Angelo, que
considera que, neste caso, os documeritos deveriarn se tornar püblicos. 0 Sr.
Presidente decide postergar a decisâo sobre a publicidade desta reuniäo e
informa aos Deputados presentes que, nos termos do § 40 do art. 40 do
Regimento Interno, os documentos referentes a esta reuniáo permanecerão
secretos ate que o Plenário delibere sabre o assunto. Isso posto, a
Presidéncia declara encerrados as trabalhos secretos'.

Reabertura dos Trabalhos Püblicos
o Sr. Presidente - Estão reabertos Os nossos trabaihos.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reuniäo,
convocando as Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a
ordem do dia ja publicada, e para a especial também de hoje, as 20 horas,
nos termos do edital de convocaçao. Levanta-se a reunião.

ATA DA 37a REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 22/9/99
Presidência do Deputado Durval Angelo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votaçäo de Praposiçoes: Discussâo, em turno ünico, do
Projeto de Lei n o 399/99; designação de novo relator; utilização pelo relator do
prazo regimental - Questöes de ordem - Encerramento.

Comparecimerito
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- Comparecem as Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Agostinho Patriis - Agostinho

Silveira - Ailton Vilela - Alvaro Antonio - Ambrosia Pinto - Amilcar Martins -
Antonio Andrade - Antonio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais
- César de Mesquita - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeto - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely
TarquInio - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
Joao Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Marcia Cunha - Marcia Kangussu - Maria
José Haueisen - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor
George - Paulo Piau - Rémolo Aloise - SebastiOo Costa - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniãa. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- 0 Deputado João Leite, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restriçôes.

2a Parte (Ordem do Dia)
0 Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai

passar 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votaçao da matéria
constante na pauta.

Discussão e Vatacao de ProposicOes
0 Sr. Presidente - Discussào, em turno Onico, do Projeto de Lei n o 399/99,

do Governador do Estado, que dispOe sobre a arganizacão da Governadoria
e da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social e sabre a
criação da Secretaria de Estado de Turisma e a extincào da Secretaria de
Estada de Assuntos Municipais, cria unidades administrativas na Secretaria
de Estado da Seguranca PCiblica e dá autras providências. A Comissãa de
Justiça canclui pela constitucionalidade do projeto corn a Emenda no 1, que
apresenta. As Comissöes de Administraçâa Püblica e de Fiscalizaçaa
Financeira perderam a prazo para emitir parecer. Designado coma relator em
Plenário, a Deputado Jorge Eduardo de Oliveira solicitou a prazo regimental
de 24 horas para emitir parecer sabre a projeto e as Emendas n os 2 a 5,
recebidas antecipadamente. Cam a palavra, a relator, Deputado Jorge
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Eduardo de Oliveira. Na sua auséncia, a Presidência, nos termos do § 2° do
art. 145 do Regimento Interno, 'i", designa corno novo relator da rnatéria o
Deputado Rêmolo Aloise. A Presidéncia indaga do relator se está em
condiçoes de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

o Deputado Rémolo Aloise - Sr. Presidente, por se tratar de urn projeto de
relevância, farei uso do prazo regimental para emitir meu parecer.

Questöes de Ordem
o Deputado Hely TarquInio - Como V. Exa. pode verificar, nào temos

"quorum" para prosseguir a reuniào nem para discutir a matéria da pauta.
Entào, solicitamos o encerramento, de piano, da reunião.

o Sr. Presidente - Senhor atento LIder da Oposiço, de fato, como essa
maténa está sobrestando as matérias seguintes, por estar na faixa
constitucional, esta Presidéncia, independentemente do "quorum", tern de
encerrar a reunião.

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, ha uma questao de ordem
suscitada pelo nobre Deputado Sebastiäo Navarro Vieira em relacao ao
funcionamento da Assembléia, a votação ea designaçao de relatores. V. Exa.
acaba de designar relator. Ha urn entendimento da própria Presidéncia no
sentido de que a questão de ordem do Deputado Sebastiäo Navarro Vieira
deveria ser respondida. Ate o presente momento, essa questao de ordem nâo
foi respondida, e V. Exa. acaba de designar o novo relator de uma matéria
sem que ela tenha sido respondida.

Gostaria que V. Exa. voltasse atrás e tornasse nula a designação do novo
relator, ate que seja respondrda a questão de ordem que não foi respondida.
No entendimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, cuja proposta foi
acatada pelo próprio Presidente, nem requerimentos deveriam ser votados
pelo Pienário da Assembléja, de acordo corn a Constituiçao Federal. Gostaria
que V. Exa. tornasse nula a designaçao do relator e que aguardássernos a
resposta do Presidente da Assernbléia a questão de ordern levantada pelo
Deputado Sebastião Navarro Vieira.

o Sr. Presidente - Nobre colega Deputado Joâo Leite. isso é independente
da questão de ordem: a nomeaçao de relator não depende de deliberaçao
plenária; é ato ca Presidência. E como aconteceu na reuniâo da tarde de
ontem: houve a leitura de várias comunicacoes e o despacho de vários
requerimentos.

Quanto a questào de ordem anterior, a Mesa nâo deliberou ainda sobre ela.
Acho que, assim que houver uma deliberaçâo, teremos uma decisäo
normativa da Mesa. Ocupando a Presidéncia neste momento, you cumprir
aquilo de que fui incumbido, que é nomear urn relator para a matéria, uma vez
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clue venceu 0 prazo regimental, e o relator designado nao se encontra
presente. Acho que é urn relator que tern realizado urn trabalho enorme no
Plenário desta Assernbléia e que contribuirá rnuito para enriquecer o projeto.
Nós não varnos, aqui, apreciar matéria alguma; a norneaçäo de relator não
depende de deliberaçào do Plenário. Estarnos, nesta questão, simplesrnente
cumprindo o Regirnento Interno. A reunião sera encerrada neste mornento.

o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, o nosso entendirnento - que é
entendimento do próprio Deputado Sebastião Navarro Vieira, já que tive o
cuidado de acornpanhar a questâo de ordern que ele levantou, é que sequer
requerimentos ou designacöes de relatores poderiarn ser feitos. 0 que
estamos aguardando, ja ha alguns dias, e a resposta a essa questâo de
ordem. Esperarnos, realmente, que o Vice-Lider do Governo possa relatar
bern essa mensagem do Governador. Esperamos que isso aconteca, que
tenhamos uma discussão ampla sobre essa reforma administrativa.
lmaginamos que o Vice-Lider do Governo deve conhecer bern essa matéria,
que estaremos acompanhando. Continuamos corn o nosso ponto de vista de
que nada deveria ser votado na Assernbléia ate que a questâo de ordem
fosse respondida pelo Presidente e pela própria Mesa.

o Sr. Presidente - Esta Presidéncia concorda corn V. Exa. em que nada,
realrnente, deveria ser votado; so que a designacáo de relator nOo é questâo
de deliberação. Nós não estarnos tendo aqui nenhurn processo de votaçOo.
ja que a questâo de ordern foi encarninhada e ainda não foi respondida, não
podemos dizer que exista urna deliberação da Mesa, uma decisäo normativa
da Mesa. A questão de ordem formulada pelo Deputado SebastiOo Navarro
Vieira fala claramente em deliberaçáo, o que não é o caso aqui. Estarnos
usando da prerrogativa de, eventualmente, exercer a Presidéncia dos
trabalhos. Vamos encerrar a reunião.

Encerramento
o Sr. Presidente - Tendo em vista que o Projeto de Lei n° 399/99 se

encontra na faixa constitucional, provocando o sobrestarnento das demais
matérias, a Presidéncia encerra a reuniao, convocando os Deputados para a
Ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia ja publicada, e para
a extraordinOria de hoje, Os 20 horas, nos terrnos do edital de convocacão.
Levarita-se a reuniOo.

REQUERIMENTO
' 	 Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
i	 0 Deputado, que este subscreve, requer a V. Exa., na forma regimental,

que esta Casa manifeste repidio Os declaracöeS do Sr. ArmInio Fraga Neto,

bL-
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Presidente do Banco Central do Brasil, de dUbia nacionalidade, por suas
recomendaçoes ofensivas, prejudiciais e discriminatOrias a este Estado da
Repüblica Federativa do Brasil e ao seu povo, declarando-o "persona non
grata" ao Estado de Minas Gerais, tendo em vista o noticiário da imprensa
nacional, que divulgou palavras proferidas pelo referido senhor a uma platéia
de investidores internacionais, em Nova York, nas quais enfatizou que
procurassem qualquer Estado brasileiro para fazerem aplicaçöes, exceto
Minas Gerais. Sobressai, em seu discurso, a seguinte frase: "Vocés não
devem pensar que isso é o Brasil, isso e Minas".

Sala das Reuniöes, 4 de outubro de 1999.
Deputado Marco Regis

TRAM ITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 478/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatário

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n° 478/99 dispöe
sobre a cnaçào da Area de Proteçäo Ambiental do Lago Soledade do Maciço
da Serra Ouro Branco e dá outras providêncjas.

Publicada no "Diário do Legislativo' de 6/8/99, a matéria foi distribulda as
Comissöes de Justiça e de Melo Ambiente para receber parecer, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Inferno.

Cumpre-nos examinar es aspectos de juridicidade, censtitucjonaljdade e
legalidade da proposiçao.

Fundamentaçao
0 projeto declara Area de Proteçâo Ambiental do Lago Soledade Os

terrenos que integram o entorno desse lago, situados na Serra Ouro Branco,
nos Municipios de Ouro Branco e Congonhas. Estabelece come limites da
area dessa de unidade de conservaçao o perimetro do Lago Soledade, que
mede 53 quilômetros e possul volume de água de 66 milhôes de metros
quadrados.

A criaçao de espaços territoriais especialmente pretegidos por meio de lei
decorre da interpretacao do incise IM do § 1 1 do art. 225 da Constituiçao
Federal. Consoante esse dispositivo censtitucional, o poder pOblico deverá
"definir, em todas as unidades da Federaçao, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilizaçao que
compremeta a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção".

Portanto, pelo princIpio do paralelismo das formas, 6 de se admitir a criação
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desses espaços territorlais especialmente protegidos per meio de lei cuja
iniciativa não é reservada a órgãe ou Poder.

A Lei Federal n° 6.902, de 27/4/81, anterior, portanto, a Carta Magna de
1988, prevé a criação de Areas de Protecão Ambiental nos arts. 8° e 9o. Pelo
art. 80, é ü Poder Executivo competente para declarar determinadas areas do
território nacionat de interesse para a proteçao ambiental, a fim de assegurar
o bem-estar das populacOes humanas e conservar ou melhorar as condiçSes
ecolágicas locals, quando houver relevante interesse pOblico. Jã o art. 90
determina que, nas APAs, o Poder Executive deverá estabelecer normas,
limitando ou proibindo certas atividades, observando-se es principios
constitucionais regedores do exercicie do direito de propriedade. Come se
observa, as APAs podem incidir tante em propriedade particular quanto
pUblica, devendo ser criadas per ate privativo do Poder Executive. Ocorre,
perém, come já demenstrames neste parecer, que a Censtituição Federal
somente permite a supressão ou alteracão desses espaços especialmente
protegidos per intermédio de lei. Loge, a lei também pode set o instrumento a
ser utilizade para a criaçãe de APAs. Dessa forma, entendemes que os arts.
8° e 91 da mencienada lei estâe derregados, em virtude da superveniência da
Carta Magna, relativamente a competéncia conferida corn exclusividade ao
Poder Executive para tante.

De fate, hoje, tanto a deutrina quante a jurisprudéncia admitem a criacão de
unidades de conservaçáo per meie de tel. Mas a criaçãe dessas areas não se
faz aleatoriamente. E imprescindivel que estudos técnices demonstrem a
necessidade de se adotar ou não essa ou aquela medida, tendo em vista a
preteção ou preservacãe do ecossistema examinado. Os arts. 28 e 29 do
Decrete Federal n° 99.274, de 6/6/90, que regutamenta a Lei Federal n°
6.902, de 1981, são bastante elucidativos quante a questãe des estudes.
Vejamos e que dizern esses dois artiges, textualmente:

"Art. 28 - No ãmbito federal, compete ae Secretário do Meio Ambiente, corn
base em parecer do tBAMA, proper ao Presidente da Repüblica a criacão de
Areas de Preteçãe Ambiental.

Art. 29 .- 0 decrete que declarar a Area de Preteção Ambiental mencionará
a sua deneminacãe, limites geográficos, principais objetivos e as proibicöes
de use dos recursos ambientais nela contidos".

Vé-se, assim, que os estudos precedem e condicionam o ate de criacão de
unidades de conservaçâo. Não é possivel criar unidades de conservação sem
esse exarne preliminar dos motives deferminantes. Criar area de protecäe
ambiental fora desse contexte constitui mais do que uma simples
irregularidade, passivel de ser sanada. Em verdade, constitui afronta ao
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principio da razoabilidade expressarnente previsto no art. 13 da Constituicao
do Estado, e, implicitarnente, no corpo da Constituiçao Federal de 1988,
notadarnente no capitulo referente a administraçao püblica.

0 projeto, por essa razão, padece, pois, de vicio de inconstitucionalidade.
Nào se pode criar a area de proteçäo ambiental pretendida sem os devidos
estudos e pareceres técnicos que demonstrem a necessidade de se atribuir
tal condiçâo âquele espaço territorial. Mais do que isso, os limites da APA
coincidem corn o próprio lago, que ja e protegido pelas leis de recursos
hidricos, federal e estadual, e de florestas - Lei Federal no 4.771, de 15/9/65,
que considera de preservação perrnanente as florestas e as dernais formas
de vegetaçäo natural situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de
água naturais ou artificiais. Em Minas Gerais, o Decreto n o 33.944, de
18/9/92, que regulamenta a Lei no 10.561, de 27112191, que dispae sobre a
PolItica Florestal do Estado, estabelece, de acordo corn a largura do ago ou
reservatório, a faixa considerada de preservaçao permanente e a sua
finalidade, a partir de seu nivel mais alto, medido horizontal mente.

Conclusâo
Pelo exposto, conclu irnos pela antijuridicidade, inconstitucional idade e

ilegalidade do Projeto de Lei n o 478/99.
Sala das Comissöes, 28 de setembro de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Maria Tereza Lara -

Eduardo Daladier.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 556/99

Mesa da Assernbléia
RelatOrio

A Cornissão de Defesa do Consumidor requer ac, Presidente desta Casa
seja endereçado oficio a Secretaria da Ciência e Tecnologia solicitando
informaçoes acerca dos entendimentos dessa Secretaria corn a Agéncia
Nacional do PetrOleo para que o IPEM volte a fiscalizar a comercializaçâo do
gas de cozinha em Minas Gerais.

ApOs a sua publicaçao, vern o requerirnento a Mesa para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Constituicão do Estado, no art. 54, § 2°, dispöe que "a Mesa da

Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
informaçâo, e a recusa, ou o nâo-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informaçao falsa irnportam crime de responsabilidade".

A Agenda Nacional de Petróleo - ANP -, autarquia integrante da
adrninistraçäo publica federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia,
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tern por finalidade promover a regulacão, a contrataçâo e a fiscalizacâo das
atividades econOmicas integrantes da indistria do petróleo.

Para o exercicio de fiscalizacão, a ANP poderá faz6-lo diretamente, ou
mediante convênbos corn órgãos dos Estados. Em Minas, o Instituto de Pesos
e Medidas - IPEM - era o órgão delegatário incumbido de promover essa
fiscalização, no aspecto quantitativo (engarrafamento e distribuicão), na
qualidade (estado dos vasilhames) e corn respeito a comercializacâo do gas
liquefeito envasado.

Mas, pelo que se tern notIcia, não está ocorrendo a fiscalizacão no
comércio de gas em nosso Estado. A falta do controle dessa atividade é
grave, podendo acarretar acidentes de grandes proporçOes.

A proposicâo e conveniente e oportuna, pois, de posse das inforrnaçöes
requeridas sobre as negociacães entre a ANP e o IPEM, este Poder tomará
conhecimento de quando o Estado contará corn urn serviço eficiente de
fiscalização e controle dessa atividade. A propOsito, citando a Constituicão
Estadual, em seu art. 73, § 2°, II, dispöe que "é direito da sociedade rnanter-
se correta e oportunarnente informada de ato, fato ou ornissão, imputáveis a
Orgâo püblico e de que tenham resultado ou possarn resultar: prestacão de
serviço püblico insuficiente, tardia ou inexistente".

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovacão do Requerimento no 556/99

na forma apresentada.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 29 de setembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 566/99

Mesa da Assernbléia
Relatôrio

De autoria do Deputado Sebastiao Navarro Vieira, a proposição em epigrafe
objetiva seja enviado oficlo ao Secretário da Seguranca Publica, solicitando
informaçoes a respeito de quando serâo feitas as nomeaçöes dos Detetives
aprovados em concurso pUblico, realizado em 1988, para provimento de
vagas na Policia Civil.

Publicada em 20/8/99, vern a rnatéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos terrnos do art. 79, VIII, "C", do Regimento Interno.

FundamentacäO
A Constituiçào do Estado, no seu art. 62, )(XXI, confere privativamente a

Assernbléia Legislativa a prerrogativa de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo.

111116—	 —.ddkb-



FMIq

174
Ao exercer tal funcao, ampara-se ainda a Assembléia no comando contido

no § 20 do art. 54 do mesmo Diploma Legal, que dispOe, "ipsis litteris": "A
Mesa da Assernbléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido
escrito de informacao, e a recusa, ou o nâo-atendimento no prazo de trinta
dias, ou a prestaço de informaçào falsa, importam crime de
responsabijjdade'.

Convêm lembrar que as regras de prornoçâo de concursos püblicos
prevêem a preexistência de vagas para cada cargo no quadro de servidores
pUblicos. Também lembramos que a aprovação no concurso não dé o direito
ao candidato aprovado de exigir sua norneaçâo - tern ele apenas o direito de,
promovida a chamada pelo Orgâo pUblico responsável pelo certarne, ver
obedecida a ordem de classificaçao. Entendemos, portanto, que a PolIcia Civil
não fere principio legal ao manter em suspenso as nomeaçöes. A convocaçäo
é ato discricionário do responsável, que sabe da conveniência e da
oportunidade da efetivaçâo das nomeaçöes. Neste caso, no entanto, é de
relevante interesse pUblico a melhoria das condiçöes ofertadas pelo Estado a
populaçao corn relaçao a segurança pUblica. A nomeação dos Detetives
concursados so poderO trazer benefIcios quanto a prestação de tais serviços,
próprios do Estado, a que incurnbe a sua administraçao e o seu oferecirnento.

Nada mais legitimo, entâo, que a Orgão institucionalmente responsável pela
fiscalização dos atos do Poder Executivo seja informado acerca da questao.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 566/99 na

forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia. 29 de setembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO NO 567/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposiçao em epIgrafe pleiteia
sejam solicitadas ao Procurador-Geral da Fazenda informaçoes a respeito do
valor total dos honorários advocaticios devidos aos Procuradores da Fazenda
Estadual, arbitrados em razão de sucumbência (arrecadacao judicial ou
extrajudicial) e decorrentes da anistia fiscal concedida pelo Governador do
Estado.

Pubticada em 20/8/99, vern a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c" do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
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E pot demais sabido que as honorários dos Procuradores da Fazenda

Estadual alcançam soma considerável, pois aos seus vencimentoS se
agregam Os valores recebidos a tItulo de acordos e de sucumbência.

0 percentual destinado aos honorários tern sido sempre objeto de cálculos
e tabelas estabelecidas pela OAB, órgâo de classe tutelar, embora não
estejam necessariamente submetidos a ela as advogados ocupantes de
cargos püblicos.

Podemos enxergar na sua concessào urn estImulo a mais ao servidor que,
ernbora tenha suas atividades descritas em lei, para delimitação das
responsabilidades de seu cargo, acrescenta a isso sua malor dedtcacão e
nteresse.

Como as honorários advocaticios decorrentes de anistia fiscal representam
gasto de natureza püblica, compete privativamente a esta Casa ftscalizá-los,
de acordo corn o art. 62, inciso XXXI, da Constituição Estadual.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçâo do Requerirnento n° 567/99 na forma

proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 29 de setembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERiMENTO N O 582/99

Mesa da Assembléla
RelatOrio

De autoria dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Hely Tarqüinio, a
proposição em epIgrafe tern por objetivo requerer a Presidência da Casa a
encaminhamento de oficio ao Cornandante da PMMG, contendo pedido
escrito de informaçöes referentes a operacão militar solicitada pelo
Governador do Estado, na região de Furnas, corn o intento de inibir o
processo de privatizacão da usina hidrelétrica alt existente.

Em virtude da natureza do requerimento, cabe a Mesa da Assernbléia ernitir
parecer sobre ele, conforme preceitua o art. 79, VIII, "c', do RegimentO
Interno.

FundamentacãO
A primeira observaçáo a ser feita e corn relaçâo ao conteUdo genérico do

requerirnento que fere frontalrnente o dispositivo constitucional conttdo no art.
6°, "caput", das disposicöes gerais relativas a organizacão do nosso Estado,
cuja aparente simplicidade - "são Poderes do Estado, tndependentes e
i2rrn6n i cos entre Si, o Legislativo, o Executivo e a Judictário" (grifo nosso) -
revela, todavia, a arcabouco democratico e seu inter-relacionamento.
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A harmonia entre Os Poderes verifica-se primeiramente pelas normas de

cortesia no trato reciproco e no respeito as prerrogativas e faculdades a que
mutuamente todos tern direito.

De outro lado, sabendo-se que nern a independência, nem a divisão de
funçoes entre os órgãos säo absolutas, reconhecernos que as interferéncias
buscarn o estabelecirnento de urn sistema de freios e contrapesos, que, se
por urn lado, pretende a realizaçao do bern da coletividade, de outra parte, e
indispensável para evitar o arbItrio e o desmando de urn ern detrimento do
outro, ern especial dos governados.

As casas do Legislativo sempre foram o espaço que mais se adequou a
realizaçao dos valores da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa e da
convivência hurnana. E o fator de equilIbrio e sustentaçao de tais valores
passa, inevitaveirnente, pela harmonia guindada ate o texto constitucional.

Quanto aos questionarnentos constantes do corpo do requerirnento,
podernos dividi-los, por sua natureza, ern duas classes.

Os da prirneira classe, constantes dos itens n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sao
referentes a assunto "interna corporis" da Policia Militar.

A Carta mineira, na Seçâo II, do Poder Legislativo, no seu art. 60, inciso
XXV, diz cornpetir privativamente ao Governador do Estado exercer o
cornando superior da Policia Militar, bern corno promover seus oficiais e
norneá-los para os cargos que Ihes sâo privativos.

Conclulmos, portanto, que as questoes apresentadas pelo requerimento
nâo estâo corretamente endereçadas, atropelando a hierarquia proposta
constitucionalrnente, bern como constituem, de "per si', urna invasào indevida
de urn Poder ern outro, tendo ern vista que a rnanobra realizada foi declarada
de treinarnento regular da corporaçào.

Quanto as sugestöes apresentadas nos itens n°s 8 e 9, de realizaçao de
manobras policiais ern outras circunstâncias e atendendo a objetivos ligados
a saüde püblica, bern corno a utilização de verbas para meihor equipamento
da corporação, entendemos que, corno comandante superior da Policia
Militar, compete ao Governador decidir da oportunidade e conveniência das
operaçöes de acordo corn seu poder discricionário, que, atendidos Os
preceitos legais que regern a situaçáo prevista, não lhe pode ser negado,
conforrne clararnente se tern posicionado o rnoderno direito adrninistrativo
brasileiro.

Em vista de tais consideraçoes, acreditamos que a permissáo feita corn
base no art. 54, § 3 0, da Constituição rnineira, para a Mesa da Assembléia
encaminhar ao Cornandante-Gera! da Policia Militar pedido de informação, é
decorrente da existência de indicios de irregularidades justificadores da
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medida, que jamais se poderá tomar aleatoriarnente.
Conclusão

Pelo exposto, opinarnos pela rejeicão do RequerimentO n° 582/99.
Sala de Reuniôes da Mesa da Assembléia, 29 de setembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 584/99

Mesa da Assembléla
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposicãO em epigrafe tern por
objetivo pleitear junto a Presidéncia da Casa seja enviado oficio ao Secretário
do Planejamento e CoordenacãO Geral, solicitando informaçöes sobre a
situacão econômico-finaflceira do Prograrna de Desenvolvirnento do Turisrno
- PRODETUR -, bern corno sobre sua area de abrangéncia politico-
administratiVa no Estado.

Após sua publicacão, ocorrida ern 26/8/99, o requerimento foi encarninhado
a este órgão colegiado, a quern compete ernitir parecer sobre a rnatéria,
conforme dispöe o art. 79, VIII, "c', do Regirnento Interno.

FundamentacãO
A Constituicão mineira, em seu art. 54, § 2°, confere ao Poder Legislativo a

prerrogativa de encarninhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
informacão, acrescentando que "a recusa, ou o não-atendirnento no prazo de
trinta dias, ou a prestacão de informação falsa importam crime de
responsabilidade". Portanto, quanto a iniciativa, a proposicão sob cornento
encontra amparo constitucional.

No concernente ao mérito, convém trazer a baila as razöes pelas quais foi
apresentado o pedido de inforrnacöes. Seu autor argumenta que dados
técnicos sobre o piano de ação do PRODETUR, tais como o montante da
verba destinada a irnplernentá-lo, bern corno a discrimlnacãO das areas que
estão sendo priorizadas no setor turIstico de Minas Gerais, são irnportantes
para que 'os membros desta Casa tenham rneihores condicOes de apresentar
projetos voltados para o desenvolvirnento do turisrno estadual" -
consideracöeS essas que se nos afigurarn justas e oportunas.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovacão do Requerimento n° 584/99

em sua forma original.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 29 de setembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
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Mesa da Assembléja
Relatório

A Comissão de Defesa do Consuniidor solicita ao Presidente desta Casa
que seja enviado oficio ao Cel.PM Mauro Lücio Gontijo, Coma ndante-Geral
da PMMG, para que remeta a esta Comissão cópia da tese defendida P01
aquela autondade sobre a atuaçao dos charnados "flaneHnhas".

Após ser publicada, vern a proposiçao a Mesa da Assernbléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
o requerlmento sob comento encontra amparo no art. 100, IX. do

Regimento Interno desta Casa, que apresenta a redação transcrita a seguir:
"Art. 100 - As ComissOes, em razão da matéria de sua competéncia, da

matéria compreendida em sua denominaçao ou da finalidade de sua
constituicão cabe:

IX - encaminhar, por meio da Mesa da Assembléja Legislativa, pedido
escrito de informag5o a Secretárjo de Estado, a dirigente de entidade da
administraçao indireta, ao Coma ndante-Geral da Policia Militar e a outras
autoridades estaduais;".

A matéria em pauta refere-se aos "flanehnhas", nome pelo qual são
conhecidas as pessoas que exercem a atividade de guardadores e lavadores
de carros nas vias püblicas de Belo Horizonte.

Corn o Incremento do ni.imero desses trabaihadores informais, essa
atividade começou a fugir ao controle do Poder Püblico, e em vez de
representar urn serviço, a atuação dos flanelinhas passou a constituir uma
ameaça aos donos dos veIculos automotores. A Prefeitura de Belo Horizonte,
preocupada corn o rumo que estava tomando a acão dessas pessoas, houve
por bern cadastrá-las expedindo uma licença precária para que elas
pudessern exercer suas atrvidades sob certa fiscalizaçao, e, dessa maneira,
deixar de ser urn problerna para o cidadão e para a coletividade.

E do conhecimento desta Casa que a Policia Militar, por meio de seus
agentes, desenvolveu estudos sobre a atuaçáo dos "flanelinhas' tese essa
de suma importãncia para subsidiar os trabalhos da Cornrssão de Defesa do
Consumidor, interessada que está em defender os interesses dos
proprietários dos veiculos automotores e, se cabivel, tomar providéncias
eficientes que ajudem o encaminhamento da questâo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao do Requerimento n o 585/99 na

forma proposta.
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Sala de Reuniôes da Mesa da Assernbléia, 29 de setembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 604/99

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos solicita ao Presidente da Assembléia
Legislativa 0 encaminhamentO de ofIcio ao Secretário da Seguranca Püblica e
ao Representante da Policia Federal em Minas Gerais, solicitando
informaçöes sobre o andamento dos inquéritos que apuram as ameaças
sofridas pelo Vereador Betinho Duarte e sua familia.

Após sua publicacão, vem a matéria a Mesa da Assembléta para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "C", do Regimento Interno.

Fu ndamentacão
A Comissão de Direitos Humanos, valendo-se da prerrogativa que Ihe

confere o art.100, IX, c/c o art. 102, V, "a", do Regimento Interno desta Casa,
qual seja a de encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia
Legislativa, pedido escrito de informacöes as autoridades estaduais, relativas
,a dos direitos individuais e coletivos, e tendo em vista as ameaças de
mode recebidas pelo Vereador Betinho Duarte, dedicado homem pibIico,
comprometido corn a ética e a justica social, apresenta a proposicão sob
comento.

Essas ameacas se deram por via da Internet, a partir do lançamento da
carnpanha nacional de orientação aos pais sobre a violéncia contida nos
"videogarnes" e da discussão sobre a comercializacão ilicita de fitas contendo
tais jogos.

0 Vereador Betinho Duarte fez a representacão do fato criminoso na
Delegacia de Venda Nova, no dia 17/8/99, tendo sido, então, instaurado o
respectivo inquérito policial. Na mesma ocasião ofereceu representacão,
também, na Policia Federal para que esse órgão fizesse o rastreamento em
rede, na tentativa de descobrir a origern da mensagem, visto que ela fol
enviada pela Internet e envolve o comércio ilicito de fitas, assunto que a
Policia Federal é constitucioflalmente incumbida de apurar.

Consideramos pertinente a proposicão, ja que se trata de matéria da alçada
da citada Comissão, que se empenha na defesa e garantia dos direitos dos
cidadãos.

. 	 No entanto, visando dar melhor direcionamento ao requerimento,
apresentamoS a Ernenda n° 1.

Conclusão
0

0
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Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Requerimento n o 604/99
corn a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se o termo "Representante" por "Superintendente".
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 29 de setembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 609/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria do Deputado Antonio Jilio, a proposição ern tela solicita ao
Presidente da Assembléia Legislativa sejam pedidas a Secretaria de
Segurança Püblica inforrnaçoes sobre o cumprirnento por esse órgao da Lei
n° 13.043, de 1998, que dispOe sobre a implantação de Conseihos Regionais
de Trànsito no Estado.

ApOs a sua publicação, vern a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos terrnos do art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposição em exame insere-se no âmbito da competéncia da Mesa da

Assembléia, por forca do disposto no art. 54, § 2°, da Constituição Estadual,
que lhe outorga a faculdade de pedir informaçao a Secretário de Estado, e a
recusa, ou a não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestaçao de
nformaçao falsa importam crime de responsabilidade.

Conforme o art. 10 da Lei n° 13.043, de 14/12/98, que dá suporte ao pedido
de informaçao, serâo implantados Conseihos Regionais de Trânsito,
vinculados ao Conseiho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN-MG
-' em cada uma das Delegacias Regionais da Secretaria de Estado da
Segurança Püblica, atendidos as requisitos da Lei Federal n° 9.503, de
23/9/97.

A implantação dos Conseihos Regionais de Trânsito é de relevante
importância, pois eles constituirão órgãos que auxiliarao a Secretaria da
Segurança PibIica no julgamento de recursos relativos a cobrança de multas
de tránsito impetrados junto ao CETRAN-MG.

Tendo em vista a matéria, que se caracteriza como de interesse piblico,
entendemos que a proposiçâo sob comento merece a acolhida deste
parlamento.

Conclusão
Mediante a exposto, opinamos pela aprovaçao do Requerimento n o 609/99

na forma original.
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Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 29 de setembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 629/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Dimas Rodrigues, a proposição em tela requer
seja dirigido ofIcio a Presidência da COPASA-MG, solicitando inforrnacoes
sobre as obras de implantação de rede de esgoto no Municipio de JanaCiba.

Após a sua publicaçao, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno.

Fundamentacão
A Constituiçao do Estado, no art. 54, § 30, dispöe que a Mesa da

Assembléia poderá encarninhar pedido de informaçao a dirigente de entidade
da administracOo indireta e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou a
näo-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa
constituem infraçao administrativa, sujeita a responsabilizaçao.

Reportando-nos, ainda, a ConstituicOo Estadual, o seu art. 186, parágrafo
ünico, inciso I, dispOe:

"Art. 186 - A saiide é direito de todos, e a assistência a ela é dever do
Estado, assegurada mediante politicas sociais e econOmicas que visem a
eliminação do risco de doencas e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário as acOes e aos serviços para sua promocâo, proteçäo e
recuperação.

Parágrafo ünico - 0 direito a satide implica a garantia de:
I - condicOes dignas de trabalho, moradia, alimentacao, educaçäo,

transporte, lazer e saneamento básico;".
No entanto, apesar de o sanearnento básico ser uma garantia constitucional

e direito dos cidadãos, nem todos as municipios mineiros contam corn tais
serviços, coma é a caso do Municipio de Janaüba.

Conforme a justificaçao do requerimento, a levantamento técnico para
implantaçào da rede de esgota em Janaüba já foi concluldo, mas ate o
momenta não se deu inicio as obras.

Portanto, consideramos oportuno a pedido de informação ora propasto,
vista que a execucáa de tais obras é de primordial importáncia para o
municipia e é urn direito assegurado a sua populacão.

Conclusâo
Mediante a expasto, apinamos pela apravaçâo do Requerimento n° 629/99

na forma apresentada.
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emenda a proposicãO, a qua[ será formalizada na fase final desta peca

opinativa.
Por fim, quanto a apreciacão do mérito da proposicão, ressaltamos que ela

nos parece legitima e oportuna, pois corn seu atendimento o órgão colegiado
que Ihe deu origem poderâ obter valiosas inforrnacöeS, que nortearão futuras
açOes legislativas na area da politica de saiide pCiblica.

ConclusäO
Em face do aduzido, opinamos pela aprovacãO do Requerimento no 669/99

corn a Emenda n o 1, nos termos que se seguem.
EMENDA N o 1

Substituam-se os termos "de todas as obras inacabadas (em execucão ou
paralisadas) do Estado de Minas Gerais" por:

"das obras do Estado destinadas a prestacãO de serviços ligados a saide
püblica que se encontram inacabadas, seja por estarem em execucão, seja
por estarem paralisadas".

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 29 de setembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 675/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, a proposicãO em epIgrafe
solicita a Presidéncia da Casa a insercào nos anais da Assembléia Legislativa
de artigo editorial intitulado "As Aguas de Minas Gerais", publicado no jornal
"Estado de Minas", ediçâo de 6/9/99, na pág. 6.

A proposicão foi publicada em 11/9/99 e, a seguir, encaminhada a Mesa
para que esta emita o parecer, conforme dispöe a art. 79, VIII, "b", do
Regimento Interno.

Fundamentacão
0 inciso XIII do art. 233 do Diploma Regimental estabelece que sera

submetido a votação requerimento escrito que solicitar inserção, nos anais da
Assembléia Legislativa, de documento ou pronunciarnento não oficial - note-
se bem - especialmente relevante para o Estado. Dal se infere que a exame
da pertinéncia dos pedidos dessa natureza deve-se restringir ao juizo de valor
e, para tanto, reportaremo-nos aos motivos apresentados pelo autor da
matéria.

Nas suas palavras, "trata-se de assuntO da mais alta relevância" e que "a
privatização de Furnas não pode ser vista como uma questâo polItica".
Prossegue o parlamentar dizendo que está em jogo a defesa dos interesses

0

0
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Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon
Melo.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 669/99
Mesa da Assembléja

RelatOrjo
De autoria da Comissão de Saiide, a proposiçào em epIgrafe tern por

objetivo sohcitar a Presidéncia desta Casa seja encaminhado oficlo ao
Secretário da Saüde, solicitando seja remetida a este Poder a relaçäo das
obras do Estado que se encontram inacabadas, estejam elas em execucào ou
paralisadas.

0 requerimentO foi publicado em 11/9/99 e a seguir encaminhado a este
órgão colegiado, a quem compete emitir parecer sobre a matéria, nos termos
do disposto no art. 79, VIII, 'c", do Regimento lnterno.

Fundamentação
Quanto a iniciativa, a proposiçâo encontra amparo no § 2° do art. 54 da

Constituiçao mineira, que faculta ao Poder Legislativo encaminhar ao
Secretário de Estado pedido escrito de informaçao, estabelecendo ainda que
a recusa, ou o não-atencjjrnento no prazo de trinta dias, ou a prestaçào de
nformaçao falsa importam crime de responsabilidade
A natureza das informaçoes sujeitas a serem objeto de requerimento está

delineada no retromencionado dispositivo regimental, que atribui a Mesa da
Assembléia a competéncia para emitir parecer sobre requerimento de
nformaçoes a autoridades estaduais, "somente o admitindo quanto a fato
relacionado corn matéria legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a
controle e fiscalizacao da Assembléia Legislativa".

A Iuz dessa restrição e considerando que inexiste, no momento, ao que se
saiba, matéria em tramitaçao relativa a construcao de obras no Estado e que
as comissôeS técnjcas parlamentares devem cuidar tâo-só de matérias que
digam respeito as competéncias para as quais foram instituldas, queremos
crer que o requerimeno em apreciacao carece de ajustes.

Elucidando o parágrafo anterior, Iembramos que a solicitação, corno está
redigida, refere-se ao envio de relação incluindo todas as obras do Estado,
nao interessando se elas serveni a area de educacao, a de segurança ou a
outra qualquer. Por outro lado, mesmo que se deduza, em razâo do
destinatáro escolhido, que o pedido da Comissão de Saüde prende-se
unicamente as obras estaduais que atendam ao dever do Estado de
proporcionar a defesa e manutencao da saüde püblica, ainda assim
consideramos de born alvitre, a bern de se dirimirem dUvidas, apresentarmos
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do Estado de Minas Gerais relativos a soberania do uso dos recursos hIdricos
e energéticos, bern coma a proteçâo do meio ambiente.

Sabre tais consideraçöes, entendemos que elas refletem 0 sentimento de
repUdio a privatizaçào da hidrelétrica pela sociedade em geral e
especificamente pela Gaverno Estadual. Par isso reputamos conveniente,
mesmo para figurar nos registras históricos, ser essa genuina manifestaçaa
transcnta nos anais desta Casa, que frequentemente é referida como a "caixa
de ressonãncia dos anseios populares".

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela apravação do Requerimento n o 675/99

na forma apresentada.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléla, 29 de setembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 15 a REUNIAO DE DEBATES, EM 4/10/99
Presidéncia do Deputado Antônia JUlio

Sumário: Comparecimenta - Abertura - 11 Fade: 1' Fase (Expediente): Ata -
Correspondénda: Mensagem no 56/99 (encaminha a Projeto de Lei no
583/99), do Governador do Estado - Oficios - 2 1 Fase (Grande Expediente):
Apresentacão de Proposiçöes: Projetos de Lei n

os 584 e 585/99 -
Requerimentos n

os 761 a 763/99 - Requerimento do Deputado Marco Regis -
Comunicacöes: Comunicacão do Deputado Carlos Pimenta - 2' Parte:
Abertura de tnscriçöes - Leitura de Comunicacöes - Encerramento - Ordem
do Dia.

Camparecimenta
- Comparecem as Deputadas:
Anderson Adauto - José Braga - Gil Pereira - Adelino de Carvaiho -

Agostinho PatrCis - AIlton Vilela - Alberta Bejani - Alberta Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Ji:inior - Ambrosia Pinto - Antonio JUlio - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Elmo
Braz - Glycon Terra Pinto - Joâo Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco
Regis - Maria Olivia - Pastor George - ROmolo Aloise - Rogéria Correia -
Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antonio JUlio) - As 20hl4min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniOo. Sob a proteçãa de Deus e em name do pavo mineiro, iniciamaS 05

nossos trabalhos. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniãa anterior.

ia Fade
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Alberta Bejani, 2°-Secret6ria "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
CarrespondOncia

- 0 Deputada Marco Regis, 1 1-Secret6ria "ad hoc", lé a seguinte
correspandéncia:

"MENSAGEM No 56/99*
Bela Horizonte, 10 de autubra de 1999.
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Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelëncia para o obséquio de sua atençäo e

apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em canker de urgéncia, o
anexo projeto de lei, que suprime incisos e dá nova redaçào a dispositivos da
Lei n° 12.278, de 29 de julho de 1996, conforme exposrçäo de motivos anexa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos do
mais profundo respeito.

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

Senhor Governador,
Quando da promulgação da Lei n° 12.278, de 29 de julho de 1996, que

institui contribuiçäo previdenciária para custeio parcial de aposentadoria de
servidores püblicos e dá outras providéncias, optou-se por sujeitar Os
servidores inativos ao recoihimento dessa contribuiçäo. Contudo, atualmente,
nào mais se justifica a manutenção da cobrança de contribuiçào
previdenciária sobre os proventos dos servidores inativos do Estado de Minas
Gerais, tendo em vista a nova politica social do Governo do Estado no que se
refere a previdéncia pübiica dos servidores.

A questao previdenciária tern sido tratada, em nIvel federal, como forma de
ajuste fiscal, por imposição do acordo realizado corn o Fundo Monetário
lnternacjonaj - FMI.

Nesse contexto foi que se operou a reforma previdenciária protagonizada
pelo Estado brasileiro. Entretanto, a questão previdenciaria nâo se limita a
necessidade de equiiibrio das contas püblicas, dado o seu caráter
primordialmente social.

Corn efeito, o caráter social da previdéncia [he é inerente e não pode ser
postergado e nem tampouco prescindido ou relegado frente a outras politicas
governamentais, tão-somente de caráter econômico. Esse é o sentimento do
Governo de V. Exa., que não se esquiva de enfrentar a matéria previdenciária
dentro de seu objetivo principal, qua[ seja seu caráter social, sem, no entanto,
desconsiderar a necessidade de seu ajuste econOmico-financeiro.

Dentro dessa postura, surge, por imperativo conseqUente de ordern politico-
social, desonerar os servidores inativos do recolhirnento da contribuiçao
previdenciária a que se refere a Lei n° 12.278, de 29 de julho de 1996.

Vossa Excelência, sensivel a essa questão, instituiu comissão de estudos
previdenciárjos, por meio do Decreto n o 40.286, que ha muito vem estudando
a possibilidade de rever a contribuiçao previdenciária dos servidores inativos,
culminando na tese de que tal contribuiçao nâo encontra espaco dentro das
diretrizes politicas do atual governo.
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Essa tese encontra ressonância positiva em recente decisão do Supremo

Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o recoihimento da contribuicão
previdenciária do servidor inativo da União.

Feitas essas consideraçöes, sugerimos a V. Exa. projeto de lei visando
adequar a legislacão a politica social do Governo Estadual corn relaçao a
previdência dos servidores püblicos do Estado de Minas Gerais.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideracão.
Professor Sávio Souza Cruz, Secretário de Estado de Recursos Humanos e

Administracão do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N O 583/99

Suprime incisos e dá nova redação a dispositivos da Le; n° 12.278, de 29 de
juiho de 1996.

Art. 1 0 - Ficam suprimidos os incisos IV e V do art. 2° da Lei n° 12.278, de
29dejulhode 1996.

Art. 20 - 0 art. 30 e § 10 e o art. 61 e paragrafo Cinico da Lei n° 12.278, de 29
dejulho de 1996, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 3° - A contribuiçao de que trata esta lei corresponde a 3,5% (trés e
meio pot cento) do valor da remuneracão mensal bruta dos servidores
enumerados no art. 2 1 desta lei, aI incluidas as vantagens de natureza
pessoal e as de caráter permanente.

§ 1 0 - A contribuiçâo será descontada em folha de pagamento e incidirá
sobre a remuneração mensal bruta e sobre a gratificacão natalina, exciuldas
as parcelas de que trata o inciso XVII do art. 7 0 da Constituiçâo Federal e as
parcelas indenizatórias.

Art. 6 0 - A receita decorrente da aplicação desta lei fica vinculada ao custeto
parcial dos proventos de aposentadoria dos servidores do Estado e a
constituiçâo da reserva técnica a que se refere o "caput" do art. 50.

Parágrafo Unico - A contribuicao devida pelos servidores a que se referern
os incisos I a III do art. 2 0 destina-se exclusivamente ao custeio parcial de
proventos de aposentadoria e será consignada em dotaçôes especIficas do
orçamento do Estado.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 4 1 - Revogam-se as disposicöes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracâc

PUblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

- Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

AT
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o.
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,

e do Trabalho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 585/99
Dispoe sobre a Politica Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de

Deficiêncja, cria o Conseiho Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência e
dá outras providéncias.

Capitulo I
Da Politica Estadual para a Pessoa Portadora de Deficiência

Art. 10 - Para efeito desta lei, considera-se pessoa deficiente a pessoa
portadora de deficiéricia mental, sensorial, fisica e ocupacional, emocional,
social ou mültipla, conforme diagnástico de especialistas das areas médica,
psicolOgica, pedagOgica ou social.

Art. 20 - A Polltica Estadual para a Pessoa Portadora de Deficiência tern por
objetivo:

- o amparo a pessoa portadora de deficiência de qualquer natureza;
II - a promoção de sua habihtaço profissional e integração no mercado de

trabal ho;
Ill - a prevençao das deficiências fisica, sensorial e mental por meio da

assistência pré-natal e a infãncia e de programas de saüde para toda pessoa
portadora de deficiéncia;

IV - a prevençâo de defciéncias ocupacionais por meio da promoçâo de
programas de prevencao, equipamentos adequados e reintegraçao no
ambiente de trabaiho;

V - a facilitaçâo do acesso a bens e servi(;os coletivos corn sua adequaçao
as necessidades da pessoa portadora de deficiência e corn a remoçäo das
barreiras arquitetonicas;

VI - a elirninacao dos preconceitos, corn a integração, na sociedade, da
pessoa portadora de deficiência, mediante a promoçao de programas nas
areas de sacide, educaçào, cultura, esportes, lazer e profissionalizacao

Art. 3 11 - A politica de atendmento a pessoa portadora de deficiência sera
controlada e deliberada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência, Orgäo subordinado funcionalmente a
Sect-etarja de Estado do Trabaiho, da Assisténcia Social, da Criança e do
Adolescente

Art. 4 0 - Os recursos financeiros para a implantaçao e a manutencao do
Conseiho Estadual de Defesa dos Interesses da Pessoa Portadora de
Deficléncia serão provenientes do Fundo Estadual de Assisténcia Social -
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FEAS.
CapItulo II

Do Conseiho Estadual de Apoio a Pessoa Portadora de Deciência
Art. 50 - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado do

Trabaiho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, o Conseiho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, órg(;Jo
deliberativo e controlador das polIticas e das açães em todos os nIveis de
atendimento aos portadores de deficiência.

Art. 60 - 0 Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora
de Deficiência seré composto de vinte membros, corn cornposiçâo paritária
entre o poder pibIico e a sociedade civil, representanteS de cada urn dos
seguintes órgâos, entidades e segmentos da sociedade:

I - representantes da administracâo püblica estadual, sendo assirn
determinadoS:

a) dois representanteS da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia
Social, da Crianca e do Adolescente;

b) urn representante da Secretaria de Estado da Sa0de;
c) urn representante da Secretaria de Estado da Educacão;
d) urn representante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Adrninistracão;
e) urn representante da Secretaria de Estado da Cultura;
f) urn representante da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicacão

Social;
g) urn representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos

Humanos;
h) urn representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Püblicas;
i) urn representante da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
II - dez representanteS de entidades nâo governamentaiS que se destinem

ao atendimento das pessoas portadoras de deficiência, sendo:
a) dois representantes de entidades representativaS de pessoas portadoras

de deficiência auditiva;
b) dois representanteS de entidades representativas de pessoas portadoras

de deficiência visual;
c) urn representante de entidade representativa de pessoas portadoras de

deficiência fIsica;
d) urn representante de entidade representatiVa de pessoas portadoras de

deficiência por esforco repetitivo ou doença ocupacional
e) dois representanteS de entidades representatiVas de pessoas portadoras
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de sofrimento mental-
f) urn representante de entidades prestadoras de serviços nas areas de

habilitaçao e reabilitaçao das pessoas portadoras de deficiência;
g) urn representante de profissionais especializados em habiJitaço e

reabilitação de pessoas portadoras de deficléncia.
§ 10 - Os representantes da administraçao piblica serâo indicados pelo

Governador do Estado, entre as servidores corn poder de decisão no âmbito
de cada Secretaria.

§ 20 - 0 representante do Poder Legislativo sera indicado pelo Presidente
da Assembléla Legislativa.

§ 30 - As entidades nao governamentais em funcionarnento ha, pelo menos,
dais anos reunrr-se-o em assembléias setoriais para indicaçao de seus
representantes

§ 40 - Os conseiheiros serão indicados para mandato de dois anos,
admitindo-se uma ünica reconduçâo (subsequente).

§ 51 - 0 exercicio da funcào de conselheiro é considerado de interesse
pLiiblico relevante e nâo será rernunerado.

§ 60 - Para cada conseiheiro titular sera escoihido, simultaneamente, urn
suplente, observados a rnesrno procedimento e exigências.

Art. 70 - 0 Conselho Estadual poderá celebrar convénia e convidar
entidades, órgãos piblicos, autoridades, cientistas e técnicos nacionais e
estrangeiros para colaborar em estudos e participar das cornissöes instituldas
no árnbito do prôprio Conselho, sob a sua coordenaçao.

Art. 80 - A organizaçao e a funcionamento do Conseiho Estadual serão
disciplinados no seu estatuto.

Art. 90 - Compete ao Conselho:
I - definir diretrrzes e prioridades da politica estadual da pessoa portadora

de deficiência;
II - exercer a controle e a fiscalizaçao da execução da politica estadual de

atendimerito ao deficiente;
Ill - convocar a assernbjéia de escolha dos representantes das entidades

nao governamentais quando ocorrer vacância nos lugares de conseiheiros
titular e suplente, ou no final do rnandato, dirigindo as trabalhos eleitorais;

IV - solicitar ac, Governador do Estado a indicaçao de conselheiros titular e
suplente em caso de vacância ou término de mandato de representantes das
Secretarias Estaduais:

V - opinar sabre a elaboraçao do orçamento estadual, no que diz respeito a
consecuçao dos objetivos estabelecidos nesta el;

VI - opinar sabre a destinação de recursos e espaços püblicos, a
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programacâo cultural, esportiva e de lazer voltados para as portadores de
deficléncia, na definição dos programas no âmbito de cada Secretaria l-

VII - elaborar seu estatuto.
Capitulo III

Das Disposiçöes Finals e Transitórias
Art.10 - 0 Conselho Estadual, no prazo de noventa dias dias contadas da

nomeaçãa e da posse de seus membros, elaborará a seu estatuta.
Parágrafo Unico - A norneaçäo e a posse do primeiro Conselho Estadual

dar-se-á na presenca do Governador do Estado.
Art. 11 - As deliberacöes do Conselho Estadual produzirâo efeitos a partir

da publicacão das resoluçöes correspondentes no diário oficial.
Art. 12 - A posse dos membros do Conselho Estadual deverá se dar no

prazo de quarenta e cinca dias a partir da publicaçãa desta lei.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 14 - Revogam-se as dispasiçOes em contrario.
Sala das Reuniöes, 30 de seternbro de 1999.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Constituição do Estado precaniza, em seu art. 226, a

necessidade de criação do Conselha de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficléncia, coma forma de assegurar efetivarnente a
participacão da sociedade na definiço de politicas sociais prioritárias.

Ate hoje a Conseiho não foi criado, a que tern impedido urn cornbate eficaz
a discrirninaça da pessoa portadora de deficléncia e a definição de politicas
pi'iblicas de saüde, educacãa, cultura, lazer, transporte e assistéricia social
que atendam esse segmento da sociedade.

Faz-se imperativo a criacão do Conseiho. Corn este prajeto demonstramas
a interesse e a compromissa cam o portador de deficiéncia, que tern sido
exclulda. alijado e impedido de ter melhores condiçöes de vida, trabalha e
integracão na sociedade.

Contamos cam a apoio de todos as Deputados, pois estamas certos de
que, corn a aprovacão desta proposicão, estaremos dando importante
contribuicào para a existéncia de uma sociedade mais justa, fraterna e
igualitária.

- Publicado, val a projeto as Comissöes de Justica, de Saide e de
Fiscalizacão Financeira para parecer, nos terrnas do art. 188, c/c a art. 102,
do Regimenta Interno.

REQUERIMENTOS
N o 761/99, do Deputado Alberta Pinto Coelho, solicitando seja transcritO,

nos anais da Casa, artigo do Sr. Antonio Carlos Passos de Carvalho,
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intitulado "Itamar e a Ancora de Confins", publicado no jornal "Hoje em Dia" de
21/9/99.

N O 762/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja transcrito,
nos anais da Casa, artigo do Sr. Accácio F. Santos Jnior, intitulado "Confins
e o Aviâo da História", publicado no jornal "0 Tempo" de 18/9/99. (-
Distribuidos a Mesa da Assembléia.)

No 763/99, do Deputado Marco Regis foi publicado na ediçao anterior. (- A
Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria.)

Comunicaçoes
- E tambérn encarninhada a Mesa comunicaçào do Deputado Carlos

Pimenta.
2 a Parte

Abertura de Jnscriçoes
o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidéncia passa a

2a Parte da reuniao, compreendendo as comunicaçöes da Presidéncia e de
Deputados e os oradores inscritos. Estão abertas as inscriçöes para o Grande
Expediente da próxirna reuno.

Leitura de Cornunicaçoes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da cornunicacão

apresentada nesta reunião pelo Deputado Carlos Pimenta - falecimento do Sr.
Avenyr Ribeiro Rocha, em Serranápolis de Minas (Ciente. Publique-se.).

Encerrarnento
o Sr. Presidente - Não havendo outras comunicaçöes a serem feitas

oradores inscritos, a Presidência encerra a reuniâo, convocando Os
Deputados para a especial de arnanhã, dia 5, as 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária de amanhâ, as 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a pubhcada na ediçào
anterior.).

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 286/99

Comissão de Saide
RelatOrio

0 projeto de lei em epigrafe é do Deputado Djalma Diniz e tern por objetivo
declarar de utilidade püblica a Fundaçáo de Apoio ao Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora, Fundaçao do HU, corn sede no
Municipio de Juiz de Fora.

A proposição foi exarninada prelirninarmente pela Comissao de Constituicäo
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionajidade e legalidade e

apresentoU ao projeto a Emenda no 1.
Agora, cumpre a este ôrgäo colegiado exarniná-lo em caráter conclusivo,

conforme estabelece a art. 103, I, "a", do RegimefltO Interno.
Fundamentacao

Na qualidade de pessoa juridica de direito privado sern fins lucratiVoS, a
FundacâO de Apoio ao Hospital UniversitáriO da UFJF tern por objetivo
exercer atividades relacionadas corn a apoio técnico-financeiro de programas
de assisténcia tecnico-hosPitalar a ensino e a pesquisa ern geral; a prornocãa
de atividades técnicas, cientificas e culturaiS; a forrnacão de recursos
hurnanos, rnediante a participacáo em eventos cientficos a concesSãO de
bolsas de estudo e pesquisa, em niveis de graduacãO, extensão e p65-
graduacâO.

A participacãO dessa entidade no processa de formacão de bons
profissionais da area de saüde, como colaboradora do poder p6blico, parece-
nos urna iniciativa que merece especial reconhecimeflta das autoridades
governamentais. Assim, consideramoS oportuno que se preste homenagem a
referida Fundacäo, declarandO-a de utilidade pUbhca.

Conclusão
Em vista do exposto, sornos pela aprovacãO do Projeto de Lei n o 286/99

corn a Emenda no 1, apresentada pela ComissãO de ConstituicãO e Justica.
Sala das CornissôeS, 5 de outubro de 1999.
César de Mesquita, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 501/99
ComissâO do Trabaiho, da Previdéncia e da Açäo Social

Relatória
0 projeto de lei em epIgrafe e do Deputado César de Mesquita e tern por

objetivo declarar de utilidade pblica a entidade Obras Socials e Assistenciais
Nabor do Amanhecer - OSANA -, corn sede no MunicpiO de Araxá.

A Comissão de Constituicãa e Justica, em exarne preliminar, considerOU a
matéria juridica, constitucional e legal e apresentoU ao projeto a Emenda n° 1.
Cabe agora a esta ComissãO deliberar conclusivamente sabre a matéria,
conforrne preceitua a art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

FundamentacaO
A protecâo e a amparo a crianca e obrigacâO primordial näa sO do Estada,

mas também de todos as cidadãos. E riecessáriO viabilizar a preparo da
criança para a vida adulta e para a exercIcio da cidadania.

E pertinente, pois, a proposicao em tela, que visa declarar de utilidade
pOblica a entidade Obras Sociais e AssistenciaS Nabor do Arnanhecer, que,
entre as suas diversaS finalidadeS, abriga, educa e profissionaliZa criancas
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Isso posto, acreditarnos ser a instituico merecedora do tItulo de utilidade
pU bi ca.

Concluso
Pelas razöes expostas, somos pela apravaco do Projeto de Lei n° 501/99

corn a Emenda n o 1, apresentada pela Cornissâo de Consutuiçao e Justica.
Sala das Comissöes, 5 de outubro de 1999.
Arnulcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO IIJNICO DO PROJETO DE LEI N o 516/99
Cornissäo do Trabalho, da Previdéncia e da Açâo Social

Relatórjo
De autoria do Deputado Joo Leite, o projeto de lei em epigrafe tern por

objetivo declarar de utilidade pUblica o Ed ucandárjo Presbiteriano Renovado -
EPRE -, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.

Havendo a Comrsso de Constituico e Justiça procedido ao exame
preliminar da rnatéria, considerou-a jurIdica, constitucional e legal na forma
em que foi proposta.

Agora, compete a este Orgão colegiado apreciar conclusivamente o projeto,
conforme dispãe o art. 103, I, "a", do Regimeno Interno.

Fundamentaçao
De acordo corn o art. 10 do seu estatuto, o Educandário Presbiteriano

Renovado é uma sociedade civil que tern par finalidade amparar a criança,
oferecendo-Ihe abrigo, al imentaçäo, educacao e assistência medico-
odontológica, sern distinço de car, raga ou credo religioso.

Essa entidade, portanto, desenvolve trabaiho que, a nasso ver, configura
valiosa parceria da iniciativa privada corn a setor pUblico, pois, assim
procedendo, mais efetivos seräo as resultados no cambate as causas da
pobreza e da marginalizaçào social.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovacao do Projeto de Lei n° 516/99 na

forma apresentada.
Sala das Comissöes, 5 de outubro de 1999.
Luiz Menezes, relator.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 247/99
Corn issâo de Redacao

0 Projeto de Lei n° 247/99, do Deputado César de Mesquita, que declara de
utilidade páblica a Associação de Combate a Fome e a Miséria do Brasil
Central corn sede no MunicIpio de Uberaba, foi aprovado em turno ünico,
sem emenda.
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Vern agora o projeta a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 247/99
Declara de utilidade püblica a Associação de Combate a Fome e a Miséria

do Brasil Central, corn sede no Municipia de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação de Combate a

Fome e a Miséria do Brasil Central, corn sede no Municipio de Uberaba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Djalma Dhniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 355/99
Comissão de Redacão

O Projeto de Lei n° 355/99, do Deputado Adelino de Carvalho, que declara
de utilidade pUblica a Associacáo dos Aposentados e Pensionistas de Araxá,
corn sede no Municipio de Araxá, for aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a tim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposicâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn a apravada.

PROJ ETO DE LEI N o 355/99
Declara de utilidade püblica a Associacâa dos Apasentados e Pensionistas

de Araxá, corn sede no Municipio de Araxá.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacão dos ApasentadOS

e Pensionistas de Araxá, corn sede no Municipto de Araxá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publrcacãa.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 359/99
Comissâo de Redaçâo

O Projeto de Lei n° 359/99, do Deputado Glycon Terra Pinto, que declara de
utilidade piblica a entidade Esquadrão da Vida de Montes Claros - EVIMOC -,



Rm
L

198
corn sede no Municipio de Montes Claros, foi aprovado em turno Unico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETC DE LEI N o 359/99
Declara de utilidade püblica a entidade Esquadrão da Vida de Montes

Claros - EVIMOC -, corn sede no MunicIpio de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Esquadrao da Vida

de Montes Claros - EVIMOC -, corn sede no MunicIpio de Montes Claros.
Art. 20 - Esta le: entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 406/99
Comissào de Redação

O Projeto de Lei n° 406/99, do Deputado Luiz de Menezes, que declara de
utilidade püblica a Associaçao dos Bairros Unidos da Vila Piedade, corn sede
no MunicIpio de Itabira, foi aprovado em turno ünico, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçào a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETC DE LEI N o 406/99
Declara de utilidade püblica a Associaçao dos Bairros Unidos da Vila

Piedade, corn sede no Municipio de Itabjr-a.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Rca declarada de utilidade pciblica a Associaçao dos Bairros

Unidos da Vila Piedade, corn sede no MunicIpio de Itabira.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 30 de setembro de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 414/99
Cornissao de Redaçao
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O Projeto de Lei n° 414/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pUblica a Associação Mineira das Escolas Familias
Agricolas - AMEFA -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado
em turno inico, sem ernenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redacäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 414/99
Declara de utilidade püblica a Associacào Mineira das Escolas Familias

Agricolas - AMEFA -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade ptblica a Associação Mineira das

Escolas Familias Agricolas - AMEFA -, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 417/99
Corn issão de Redacâo

C Projeto de Lei n° 417/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
declara de utilidade püblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE - de Born Despacho, corn sede nesse municipio, foi aprovado em
turno ijnico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 417/99
Declara de utilidade püblica a Associacâo de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Born Despacho, corn sede nesse rnunicIpiO.
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a AssociacâO de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Born Despacho, corn sede nesse municIpio.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöeS em contrário.
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Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999. 	
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Djalma Diniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 431/99

Comisso de Redaçao
O Projeto de Lei n o 431/99, do Deputado Alvaro Antonio, que declara de

utilidade pOblica a Creche Comunitái-ia do Bairro Olaria Cantinho do Amor,
corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, corn a
Emenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a firn de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 10 do art.268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI No 431/99
Declara de utilidade pOblica a Creche Comunitárja do Bairro Olaria Cantinho

do Amor - CCA -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A AsSernbléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilrdade pOblica a Creche Comunitária do Bairro

Olaria Cantinho do Amor - CCA -, corn Sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçao.
Art 3 0 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Cornissöes. 30 de setembro de 1999.
Djalrna Diniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 441/99
Corn issão de Redaçao

0 Projeto de Lei no 441/99, do Deputado César de Mesquita, que declara de
utihdaae pOblica a Sociedade de Educaçao e Prornoçao Social Irnaculada
Conceição - Lar Santa Terezinha, corn sede no Municipio de Araxá, foi
aprovado em turno Onico, corn a Emenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçào a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 441/99
Declara de utilidade pCibl:ca a Sociedade de Educaçao e Promoçao Social

lmaculacja Conceiçao - SEPROSIC -, corn sede no Municipio de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Sociedade de Educacao e
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PromoçOo Social Imaculada Conceiçâo - SEPROSIC -, corn sede no
Municipio de Araxá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-Se as disposicöes em contrário.
Sala das ComissOes, 30 de setembro de 1999.
Djalrna Diniz, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Maria Olivia.
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Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro
AntOnio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - Antonio Genaro - AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico
Rafael - Cristiano CanOdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dm15
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto
- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - Glycon Terra
Pinto - Hely TarqüiniO - Ivo José - Joäo Batista de Oliveira - J000 Leite - J000
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Ronaido CanabraVa - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - SebastiãO Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h5min, a lista de

comparecimento registra a exlsténcia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniOo. Sob a protecào de Deus e em riome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-SecretUrio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1 Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado AntOnio Andrade. 20-SecretármO "ad hoc",

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Ronaldo Canabrava, 1 0-SecretáriO ac

procede a leitura da

hoc", lê a seguinte

correspondéncla:
"MENSAGEM N o 57/99"

Belo Horizonte, 4 de outubro de 1999.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para o obséqulo de sua atencão e

apreciacOo dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei, que
altera dispositivos da Lei n° 10.501, de 17 de outubro de 1991, que cria o
Conselho Estadual dos DireitoS da Crianca e do Adolescente e dá outraS
providénciaS, conforme exposicOO de motivos de autoria do Secretário de
Estado da Educacão, que atualmente ocupa também a Presidéncta do

referido Conselho.
Atenciosameflte,

7A7

BELO HORIZONJTE, QUINTA-FEIRA 7 DE OUTUBRO DE 1999 202

ATAS

ATA DA 77 a REUNIAO ORDINARIA, EM 5/10/99
Presjdêncja dos Deputados Anderson Adauto e Antonio Andrade

Sumárjo: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente) Ata -
Correspondéncla : Mensagem n° 57/99 (encaminha o Projeto de Lei n°
586/99), do Governador do Estado - 2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaço de Proposiçoes: Projetos de Lei n°s 587 a 591/99 -
Requerimentos n°s 764 a 773/99 - Requerimentos dos Deputados Paulo Piau,
Eduardo Hermeto, Durval Angelo (2), AIlton Vilela e Mauro Lobo (2) -
Proposiçoes Não Recebidas Projeto de lei do Deputado Fábio Avelar -
Requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Elaine Matozinhos (2) -
Comunicaçoes: Comunicacoes da Comissão Especial do Cólera no Vale do
Jequitrnhoriha e dos Deputados Miguel Martini e Elaine Matozinhos (2) -
lnterrupçao e reabertura dos trabalhos ordinários - 2a Parte (Ordem do Dia):ia Fase. Abertura de lnscricOes - Deciso da Presidéncia - Designaçao de
ComissOes: Comissão Especial da Mercedes-Benz - Comissâo Especial das
Construtoras - Comissão Especial do Fundo SOMMA - Acordo de Lideranças;
decisOo da Presidéncia - QuestOes de ordem; chamada para recomposiçao
de "quorum"; existência de nümero regimental para a continuaçao dos
trabaihos - Questão de ordem - Acordo de Lideranças; decisão da
Presidéncia - Acordo de Liderancas decisOo da Presidéncia - Acordo de
Lideranças; decis ão da Presidéncia - Leitura de Comunicacoes - Despacho
de Requerimentos dos Deputados Eduardo Hermeto, Durval
Angelo (2), AIlton Vilela e Mauro Lobo (2); deferimento - Discusso e Votacão
de Pareceres: Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
ndicaçâo do Nome da Profa. LUcia Helena Goncalves Teixeira para lntegrar o

Conselho Estadual de Educaçao; encerramento da discussOo - Parecer da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a lndicaçao do Titular da
Fundaço TV Minas - Cultural e Educativa; encerramento da discusso -
QuestOo de ordem - Requerimento do Deputado Bené Guedes; deferimento;
questão de ordem; discurso do Deputado Alencar da Silveira JUnior -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecirnento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Adelino de Carvalho -

Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
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Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, 4 de outubro de 1999.
Senhor Governador,
0 Plenário do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente -

CEDCA -, em reuniOes realizadas em 21 de julho, 18 de agosto e 10 de
setembro de 1999, aprovou proposta de alteraçao da Lei n o 10.501, de 17 de
outubro de 1991, que criou o referido Conselho.

As a!teraçöes, de pequena monta, foram apresentadas pela Diretoria
Executiva do Conseiho a Sra. Secretária de Estado do Trabaiho, Assisténcia
Social, Criança e Adolescente, que se mostrou favorável as mudanças ora
propostas a consideração de V. Exa. no projeto de lei em anexo:

1 - A alteraçao do inciso II do art. 7 0 visa conceder ao CEDCA a tarefa de
acompanhar e controlar a execução da polItica estadual de defesa e garantia
dos direitos da criança e adolescente, para poder avaliar os resultados
alcancados, respeitada a competéncia executiva do Governo do Estado, por
intermédio da Secretaria de Estado do Trabaiho, Assisténcia Social, Criança e
Adolescente.

2 - A supressão do inciso VII encontra fundamento na evidência de que 0
registro de entidade não-governamentaf e de programa do Governo voltados
para a criança e o adolescente são atribuiçaes dos Conseihos Municipais,
não se incluindo entre as competéncias do Conseiho em referéncia.
Suprimido o inciso VII, os demais deverão ser remunerados.

3 - 0 CEDCA, composto de 20 (vinte) membros, representando,
paritariamente, o poder püblico e a sociedade civil, inclui entre seus
representantes membro da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais - ALEMG. Essa representaçao é muito importante, mas introduz a
presença do Poder Legislativo em Conselho cuja composiçâo prevé a maioria
de representantes provenientes do Poder Executivo, que é o responsável pela
mplantacão dessa politica no Estado. Acrescente-se que a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais ja tern, entre suas atribuiçoes, a
funçao de acompanhar o cumprirnento de leis por ela decretadas e a ação do
Poder Executivo para tanto.

Propoe-se, por conseguinte, a substituição dessa representaçào que em
nada reduz o papel da ALEMG em relação as polIticas pUblicas em benefIcio
da criança e do adolescente, pela Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comuncaçao Social, importantIssima no apoio e divulgaçâo das açöes e
empreendimentos do CEDCA, inclusive em campanhas de captação de
recursos para o Fundo para a lnfância e do Adolescente - FIA.
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4 - A experiência acumulada desde 1991 demonstrou que o mandato de 2

(dois) anos dos representantes da sociedade civil, corn direito a recondução,
e impróprio, pois significa a eventual mudanca da composição do CEDCA

em periodos quadrienais, coincidindo corn a mudanca de Governo do
Estado.

Sendo assim, necessário se faz apresentar a proposta de ampliacão desses
mandatos para 3 (trés) anos, aplicàvel aos atuais mernbros, de forma que as
eleicöes para os 10 (dez) representantes da sociedade civil ocorram,
necessariamente, em 2001 e, em seguida, 2004, assegurando urn rnInimo de
continuidade nas poilticas em desenvolvirnento no referido Conselho.

Atenciosarnente,
Murilio de Avéllar Hingel, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente.
PROJ ETO DE LEI N o 586/99

Altera dispositivos da Lei n o 10.501, de 17 de outubro de 1991, que cna o
Conselho Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente e dá outras
providências.

Art. 1 0 - 0 inciso II do art. 70, o inciso X do art. 8° e o art. 10 da Lei no
10.501, de 17 de outubro de 1991, passam a vigorar corn as seguintes
red açôes:

"Art. 70
II - acompanhar e controlar a execucão da poRtica estadual dos direitos da

criança e do adolescente, respeitando:
a) heterogeneidade do espaco mineiro, a diversidade e peculiaridade dos

problemas e das potencialidades de cada região;
b) as peculiaridades das crianças e dos adolescentes, de suas familias e

seus grupos de convivéncia.";
"Art. 80 - ................................
X - Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social.";
"Art. 10 - Os membros do Conselho Estadual dos Direitos da Crianca e do

Adolescente e respectivos suplentes serão nomeados pelo Governador do
Estado, sendo de 3 (trés) anos o mandato dos representanteS das entidades
nào governamentais, permitida uma Onica recondução.

Parágrafo Unico - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigO aos
detentores do mandato atual.".

Art. 2° - Fica suprimido o inciso VII do artigo 70 da Lei no 10.501, de 17 de
outubro de 1991, ficando renumerados Os seus incisOS VIII, IX, X e XI para,
respectivamente, VII, VIII, IX e X.

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

S
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Art. 4° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.' 	
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- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e do Trabaiho para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçoes.
- Nesta oportunidade são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicoes:

PROJETO DE LEI No 587/99
Altera dispositivos da Lei n o 12.733, de 30 de dezembro de 1997, e dá

outras providéncias,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os dispositivos abaixo enumerados da Lei n° 12.733, de 30 de

dezembro de 1997, passam a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 3°- .......................................................
§ 20 - A dedução deverá ser iniciada pelo contribuinte na data do

vencimento do imposto, apOs estar de posse da Declaraçao de Intenção,
devidaniente aprovada pela Superintendéncia da Receita Estadual - SIRE.

Art. 7° - 0 valor deduzido na forma do art. 3°, bern corno o dos recursos
repassados na forma do inciso II do § 1 0 do art. 50, será de 100% (cern por
cento) dos recursos destinados ao projeto pelo incentivador.".

Art. 2° - E vedada a exigéncia de incentivo próprio de qualquer espécie, por
parte do incentivador, acima do montante previsto no art. 7 0 da Lei n° 12.733,
de 30 de dezembi-o de 1997, por meio de moeda corrente, fornecimento de
mercadorias, prestação de serviços, cessão de imOvel ou qualquer outro
meio.

Art. 3° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de trinta dias
contados da data de sua publicaçao.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 30 de seternbro de 1999.
Eduardo Hermeto
Justificaçao: Apesar do incentivo aos projetos culturais trazido pela Lei no

12.733, de 1997, as exigencias introduzidas no decreto que a regulamentou
dificultarn, se não impedem, que seus efeitos alcancem maior nUrnero de
realizacoes Corn as modificacOes que introduzimos neste projeto de lei,
elaborado apás ouvirmos significativos representantes do setor, procuramos
eliminar as causas dessas dificuldades, o que incentivará sign ificativamene
as antes e a cultura em Minas Gerais.
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- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Educação e de

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

PROJETO DE LEI N`588/99
Dispöe sobre o financiamentO e o desenvolvimentO de programaS

habitacionais socials, destinados a populacão de baixa renda no Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa de Habitação Social, destinado a familias

de baixa renda no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo i:inico - Para os efeitos desta lei, considera-se familia de baixa

renda a que aufira renda mensal igual ou inferior a trés salários minimos
vigentes no Pals.

Art. 2° - Os recursos existenteS no Fundo Estadual de Habitacão, de que
trata a Lei n° 11.830, de 6 de julho de 1995, deverão ser utilizados
exclusivamente em programas habitacionais soclais para a população de
baixa renda, no Estado de Minas Gerais.

Art. 30 - Para participarem dos financiarnentOS para execucào dos
programas habitacionais de interesse social, os municipios deverão ter
politica habitacional própria, corn projetos aprovados pela Secretaria de
Estado da Habitacão, mediante convénio firmado entre as partes.

Art. 40 - Os programas habitacionais poderão ser desenvolvidOS por
associacoeS comunitárias ou cooperativaS habitacionals, sobre area de
propriedade do Estado, do municIpio ou própria.

Art. 50 - Cabe a Companhia de Habitação de Minas Gerais - COHAB - MG:
- o acompanhamento dos projetos referentes aos programas habitacionaiS

que forem apresentados pelas associacöes comunitanas ou cooperativas
habitacionais, supervisionados pelos Conseihos Municipais de HabitacãO;

II - a fiscalizacão sobre a aplicacão dos recursos geridos pelas assOciacöes
comunitárias ou cooperativas habitacionais;

Ill - a rnedição da obra.
Art. 60 - Para poder participar dos projetos de construcãO para familias de

baixa renda, serão exigidos dos movimentos, das associacöeS cornunitárias
de construcão por mutirão ou das cooperativaS habitacionais devidamente
cadastrados no órgão municipal competente

- seus atos constitutivOs registrados em cartório de titulos e documentos;
II- declaracão expressa de não terem fins lucrativos;
Ill - certidöes civeis e criminals de cada componente membro da diretoria;
IV - declaracão de que os sOcios beneficiáriOS não possuem outro imOvel no
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Estado de Minas Gerais; 	
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V - relaçâo dos associados em que conste o perfil sócio-econômico deles.
Art. 7° - 0 Fundo Estadual da Habitaçao financiará programas habitacionais

de interesse social, compreendendo a construçäo de conjuntos habitacionais
e de infra-estrutura, a instalaçao de equipamentos de uso coletivo e 0 apoio
ao desenvolvimento comunitário.

§ 1° - Entendem-se por programas habitacionais de interesse social:
- a construçâo de habitaçoes urbanas e rurais;

II - a urbanizaçao de lotes e areas degradadas;
III - a urbanizacao de favelas;
IV - a interveriço em cortiços e em habitaçoes coletivas de aluguel;
V - a reforma e recuperação de unidades habitacionais;
VI - a construçäo ou reforma de equipamentos comunitários vinculados aos

projetos habitacionais;
VII - a desapropriaçao para efeito de reforma agrária ou urbana;
VIII - a aquisiçâo de materiais de construção;
IX - o desenvolvimento de programas habitacionais integrados.
§ 2° - As associaçães comunitárias ou as cooperativas habitacionais

deverão apresentar prestaçâo de contas na execuçâo da obra, por meio de
mutirão, bern como a contratação de assessoria técnica competente para a
elaboraçao de projetos e fiscalizaçao da obra.

Art. 80 - 0 financiamento para os programas habitacionais será feito
mediante convénjo a ser celebrado entre a Secretaria de Estado da Habitacâo
e as municIpios que tenham regulamentado os Conseihos Municipais de
Habitaçao.

Art. 9° - Cabe a COHAB, juntamente corn as Conselhos Municipais de
Habitaçao, a fiscalizaçao sobre a aplicaçao dos recursos geridos pelas
associacoes comunitárias ou pelas cooperativas habitacionais, bern como a
medição da obra.

Art. 10 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
após sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 12 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 28 de setembro de 1999.
Maria Tereza Lara
Justificaçâo: 0 deficit habitacional em nosso Estado é alarrnante, em virtude

de os Governos anteriores nao terem priorizado a construção de moradias
populares, para atender a imensa populaçao de baixa renda existente em
nosso Estado.
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Este projeto visa a permitir que os menos favorecidos tenham condiçöes de

adquirir sua moradia própria, a preços acessIveis, por meio das politicas
habitacionais adotadas pelos municipios, por meio dos Conseihos Municipais
de Habitação, bern como a fixacáo do homem no campo por meio de medidas
simples que Ihe permitam ter acesso a construçöes comunitárias e de
interesse social nos pequenos vilarejos, como armazéns comunitários,
farmácias e outros bens que atendam a comunidade rural.

A viabilizaçáo de urn programa habitacionat que envolva toda a sociedade,
reunida em conselhos deliberativos, permitirá a exercIcio pleno da
democracia, por meio do controle social das politicas pLiblicas.

Esperamos contar corn o apoio dos nobres pares desta Assembléia, para a
aprovação desta iniciativa, que, corn certeza, terá grande alcance social em
nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, do Trabalho e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N° 589/99
Dispöe sobre a prateçâo e a defesa do usuário de serviço püblico prestado

pelo Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei estabelece normas de protecão e de defesa do usuário de

serviço pOblico prestado pelo Estado de Minas Gerais.
§ 10 - Para as efeitos desta lei, considera-se:

- servico pOblico toda atividade relacionada a terceira, realizada, mediante
solicitação deste ou em decorréncia do exercIcio do poder de polIcia, por
servidor püblico da adrninistracâo püblica direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo e de Orgào dos Poderes Legislativo e Judiciário, quando no
desempenho de funcão administrativa;

II - usuário de servico püblico toda pessoa, natural ou juridica que, par si ou
par melo de terceiro, solicite ou esteja sujeito a atividade definida no inciso
anterior;

III - servidor piblico todo ocupante de cargo, emprego ou função pCiblicos,
ainda que de forma temporária, excepcional ou sem retribuicão financeira.

§ 20 - Os direitos e as garantias previstos nesta lei näo excluem outros
decorrentes de tratadas ou convencöes, lets, regulamentaS e atos narmativos
expedidas por autoridades administrativaS.

Art. 2° - A prestação de serviço piiblico se sujeitará aos princIpios da
legalidade, 	 impessoalidade, 	 rnoralidade, 	 publicidade, 	 razoabilidade,

contraditório, ampla defesa e motivacãa das decisöes.



210Art. 30 - 
Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarâo e

divulgaräo, no mês de abril de cada ano, urn quadro geral dos servicos
püblicos postos a disposiçao, no âmbito de suas competéncias, indicando Os
Orgàos e as entidades responsáveis por sua realizacao.

Art. 40 - 
E assegurado ao usuário de serviço püblico:

- a informaçao acerca:
a) do horário de funcionamento e de atendimento nas repartiçoes pibIicas;
b) da atividade exercida em cada órgao ou entidade, sua Iocalizaçao,

nümeros de teleforie e de aparelho de fac-simile, endereço eletrônico e
indicaçao de seu dirigente;

c) dos procedimentos e dos efementos necessários para a prestaçao do
serviço pretendido;

d) da autoridade ou do órgão encarregados de receber reclamacoes ou
sugest(5es relativas a prestaçao de serviço piiblico;

e) da tramitaçao e das decisães proferidas nos processos administrativos
em que figure como interessado;

II - 0 acesso:
a) imediato aos superiores hierárquicos, quando violados seus direitos;
b) aos programas de que trata o inciso II do art. 7°;
c) a minutas de contrato-padrâo, quando for o caso, as quals deverão ser

redigidas corn clareza, corn caracteres ostensivos e IegIveis e de fácil
compreensão

d) a informaçoes demográficas e sOcio-economjcas disponIveis;
e) a informacoes relativas a composiçao dos preços püblicos cobrados pela

prestaçao de serviços:
f) a informaçoes relativas a gastos, Iicitaçoes, contrataçoes e a execuçâo

orcamentár-ja em geral;
g) a todos os dados e informacoes a ele pertinentes constantes em

registros e arquivos das reparticoes püblicas, corn fornecimento de certidöes,
se solicitadas, e observado o disposto no § 2°;

h) a quaisquer outras informaçoes a ele pertinentes, ressalvadas as
hipoteses de sigilo legalmente previstas;

III - a prestaçao de serviço pUbllco de boa qualidade;
IV - o atendirnento corn cortesia, urbanidade, respeito, disponibilidade boa-

vontade e atenção, observadas suas capacidades Cu Iimitaçöes individuals,
sem nenhuma espécie de preconceito ou distinçao de raga, sexo,
nacionalidade, cor, idade, religiao, cunho politico e posição social;

V - o atendimento, por ordem de chegada, assegurada prioridade para
idosos, gestantes, doentes e deficientes fIsicos;
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VI - o cumprimento de prazos e de normas procedimentais;
VII - a observância dos cOdigos de ética aplicáveis as várias categorias de

servidor püblico;
VIII - a autenticação de documentos pelo próprio servidor, a vista dos

originais apresentados, vedada a exigência de reconhecimento de firma,
salvo em caso de fundada düvida quanto a autenticidade;

IX - a reparação, na forma da el, de danos patrimonlais ou morais,
individuals ou coletivos, decorrentes da violacào de seus direitos, assegurado
ao Estado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa;

X - a apresentaçâo da identificaçao funcional do servidor, nas repartiçoes
püblicas ou no momento de suas respectivas acöes, quando estas ocorrerem
fora das reparticães;

XI - a obtenção de certidão fornecida por autoridade competente, para
defesa de direitos e esclarecimento de situaçôes de seu interesse,
independentemente do pagamento de taxa, observado o prazo máximo de
quinze dias para sua concessão.

§ 10 - Cabe ao Estado:
I - adotar, nas repartiçöes pUblicas, medidas de proteçao a saüde, higiene e

segurança dos usuarios de serviço piiblico, mantendo as instalaçöes limpas,
sinalizadas, acessIveis e adequadas ao serviço ou ao atendimento;

II - fixar e observar horário e normas compativeis corn o born atendimento
do usuarlo e contribuinte;

III - implementar medidas visando facilitar o atendimento pessoal, por
telefone ou qualquer outra via;

IV - criar e disponibilizar banco de dados contendo a atividade exercida em
cada órgão ou entidade, sua Iocalizaçâo, nCimeros de telefone e de aparelho
de fac-simile, endereco eletrOnico e indicacão de seu dirigente;

V - instituir programas de capacitação gerencial e de desenvolvimento de
recursos humanos;

VI - reaparelhar suas reparticoes pibIicas, mediante a aquisição de
equipamentos corn incorporacão dos avanços tecnológicos e cientificos.

§ 20 - 0 usuário de serviço pCiblico, sempre que encontrar, em cadastros,
fichas, registros e dados pessoais a seu respeito inexatidào a que nao tiver
dado causa, poderá exigir sua correcão, sern onus, a qual sera feita em, no
maximo, quarenta e olto horas contadas da solicitacào, devendo o servidor
responsável comunicar a alteraçao ao requerente, no prazo de cinco dias.

Art. 5° - Constitui abuso de autoridade qualquer atentado contra o usuário
de serviço pOblico que desrespeite:
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- a Jiberdade de Iocomoção;
II - a inviolabilidade do domicilio;
III - o sigilo da correspondéncia;
IV - a liberdade de consciência e de crença;
V - a livre exercicio de culto religioso;
VI - a liberdade de associação e direito de reuniâo;
VII - os direitos e as garantias legais asseguradas ao exercIcio do voto;
VIII - a incolumidade fisica do individuo;
IX - as diretos e as garantias legais asseguradas ao exercIcio profissional.
Paragrafo Unico - Considera-se abuso de autoridade:
I - ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as

formalidades legais ou corn abuso de poder;
II - submeter pessoa sob guarda ou custOdia a vexame ou constrangimento

nâo autorizado em lei;
Ill - deixar de comunicar, imediatamente, ao Juiz competente a prisão ou a

detenção de quaiquer pessoa;
IV - levar a prisao e nela deter quem se proponha a prestar fiança permitida

em el;
V - cobrar a carcereiro ou a agente de autoridade policial carceragem,

custas, emolumentos ou qualquer outra despesa que não tenha apaia em lei,
quer quanto a espécie, quer quanta ao valor;

VI - recusar a carcereiro ou o agente de autoridade policial recibo de
importância paga a titulo de carceragem, custas, emolumentos au de
qualquer outra despesa;

VII - a ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou juridica,
quando praticado corn abuso ou desvio de poder ou sem competéncia legal;

VIII - prolongar a execuçâo de prisâo temporária, de pena ou de medida de
segurança, deixando de expedir, em tempo oportuno, ou de cumprir,
imediatamente, ordern de liberdade;

IX - usar de artificios para procrastinar au dificultar a exerciclo regular de
direito.

Art. 6° - Para as efeitos do artigo anterior, autoridade é todo ocupante de
cargo, emprego ou função ptiblicos de natureza civil ou militar, ainda que
transitoriarnente e sem remuneração.

Art. 7° - Compete a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Adrninistraçao:

I - avaliar e propor sugestoes, encaminhar reclamaçoes ou denUncias
apresentadas por terceiros e formular, de ofIcio, a corregedoria competente
denüncia sabre irregularidade de que tomar conhecimento, visando a:
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a) garantia da qualidade e meihoria dos serviços püblicos;
b) correcäo de erros, omissöes, desvios ou abusos na prestação dos

serviças pUbticos;
c) apuração de atos de improbidade e de ilIcitos administrativas;
d) prevencão e correção de atas e procedimentoS incompativeis corn as

princIpios estabelecidos nesta lei;
e) protecãa dos direitos dos usuários de servico pCibtica;
II - criar e assegurar programas de:
a) avaliacäo permanente dos servicos pUblicos prestados;
b) afericão do grau de satisfacào dos usuários de servico pUbtico e de

estimulo a apresentacäo de sugestöes;
c) informaçôes para a acompanhamento e fiscalizaçáo do servico piibtico;
d) qualidade no serviça püblico, na formaçãa, no treinamento e no

desenvolvimenta profissional, pessoal e ético do servidor püblico, visando a
garantia dos direitos do usuário;

e) educação do usuário, objetivando sua conscientizacãO acerca de seus
direitos e deveres de cidadania, compreendendo, ate mesmo, a etaboracäa
de manuals informativos de seus direitos em relação aos prestadores de
servicos piblicos, dos procedimentos disponIveis para seu exercIcio e dos
órgäos e enderecos para apresentacäo de sugestöes, reclamaçöes e
denüncias;

f) racionalizacâo e methoria dos serviços püblicos:
g) incentivo a participacão de assaciacöes e órgäos representativOs de

classes ou categarias profissionais para defesa dos associados.
Art. 8° - Cabe as corregedorias, no âmbito de suas respectivas Secretarias

de Estado, conhecer as consultas, as dentincias e as representacöes
formutadas contra a servidor piblico, par infringência a princIpio ou norma
ético-profissional, e adotar as providéncias cabIveis, agindo de aficia, quando
tomar conhecimento de irregularidades.

Art. 9° - A infração as narmas desta lei sujeitará a servidor pübtico as
sançöes previstas no Estatuto dos Funcionários Piblicos Civis do Estado de
Minas Gerais, no Estatuto do Pessoal da PalIcia Militar do Estado de Minas
Gerais e na legistacâo aplicavel as autarquias e fundaçOes pCiblicas, sem
prejuizo de outras de natureza administrativa, civil ou penal previstas em tel.

Art. 10 - 0 Poder Executiva regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias contado de sua publicacäa.

Art. 11 - A primeira publicacãO do quadra geral de servicos pübticos de que
trata a art. 3 0 deverá ocorrer no prazo de noventa dias cantado da publicacão

desta tel.

0

0
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Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 	
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Art. 13 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Chico Rafael
Justificaçâo: 0 objetivo deste projeto de lei é o de estabelecer normas

relacionadas corn a proteção e defesa do usuário de serviço pUblico estadual.
Na formulaçao desta proposiçâo, cuidamos, prelim inarmente, de

estabelecer normas conceituals a respeito de serviço püblico, usuário de
serviço püblico e servidor püblico. Em seguida, preocupamo-nos tanto quanto
possivel, em assegurar ao usuário de serviço pCiblico os direitos e as
garantias que Ihe possibilitem informaçoes, acesso e atendirnento eficaz
quando da utilização desse serviço. Para tanto, buscamos definir Os deveres
do Estado para que este, agindo corn eficiéncia e responsabilidade, no
frustre o grande universo de usuários do serviço püblico estadual.

Nossa proposta relaciona as várias hipOteses caracterizadoras do abuso de
autoridade e cuida, também, dos meios de preveni-lo, sem esquecer,
contudo, que a prática de infraçào implica sançäo prevista em estatuto
especIfjco.

Entendemos que nossa proposta pode contribuir para o aprimoramento da
prestaçao do serviço püblico, de forma a torná-la cada vez mais acessivel e
eficiente. Nossa expectativa é a de estar contribuindo para que o serviço
ptiblico, que em Minas Gerais já é de boa qualidade, dê mais urn passo a
frente. Por isso, esperamos contar corn o apoio de nossos nobres pares para
a aprovaçào deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Administraçao
PibIica e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO OF LEI N° 590/99
Autoriza o Poder Executivo a criar 0 Fundo de Financiarnento Habitacional

dos Policiajs Civis do Estado de Minas Gerais - FUNDHA pOL - e dá outrasprovidêncjas
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo de

Financiarnento Habitacional dos Policlais Civis do Estado de Minas Gerais -
FUNDHApOL

Parágrafo iinico - Para os efeitos desta lei, entende-se como policial civil
qualquer funcionário ativo ou inativo, dos quadros da Policia Civil do Estado
de Minas Gerais.

Art. 2° - 0 FUNOHAPOL tern como finalidade a realizaçao de investirnerrtos
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que busquem estimular e viabitizar:

- a construçáo de habitacoes;
II - a comercia!izaçao de moradias prontas;
III - a aquisicào de materials de construção;
IV - a reaiizaçao de reformas em unidades habitacionais cujas condicöes de

higiene e segurança sejam insatisfatórias.
Art. 30 - Os financiamentos serão preferenclatrnente concedidos aos

empreendimentos que contarem corn a doacao do terreno, meihor infra-
estrutura ou qualquer outro elemento que determine a diminuiçâo dos custos
da construção ou da reforma.

Art. 4° - 0 FUNDHAPOL será gerido por urn Consetho Estadual composto
da seguinte forma:

- o Secretário de Estado da Seguranca Püblica;
II - urn representante da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Ill - urn representante dos Delegados de Poilcia do Estado;
IV - urn representante dos Detetives de Poilcia;
V - urn representante dos Medicos Legistas;
VI - urn representante dos Peritos;
VII - urn representante dos Detetives;
VIII - urn representante dos Escrivâes;
IX - urn representarite dos Vistoriadores de Velculos;
X - urn representante dos Identificadores;
XI - urn representante dos Auxiliares de Necrópsia;
XII - urn representante dos Carcereiros.
§ 1° - 0 Secretário de Estado da Segurança Piblica será o Presidente do

Conselho.
§ 2° - 0 Vice-Presidente e o Secretário do Conselho serào eleitos pelo voto

direto de seus membros.
§ 30 - As reuniöes do Conselho serâo registradas em ata, que terá sua

redaçao e guarda sob a responsabilidade do Secretário-Geral.
§ 40 - Os representantes a que se referem os incisos II a XII do § 1 0 deste

artigo serão indicados pelo Consetho Superior de Pollcia.
§ 50 - 0 Conselho contará corn o apoio de uma Secretaria-Executiva,

diretarnente subordinada ao Presidente.
Art. 5° - A eleicào para os cargos de Vice-Presidente e Secretário-Geral do

Conselho se dará a cada dois anos.
Paragrafo Unico - As indicaçoes a que se refere o § 4° do art. 40 poderao

ser alteradas a qualquer tempo.
Art. 6° - Em caso de impedimento, poderào os membros do Conselho
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indicar pessoas que os representem, corn direito a voz e voto, nas reuniöes e
del iberaçoes

Art. 7° - 0 Conselho, no exercIcio da gestáo do Fundo, deverá:
- providencjar a inclusâo de recursos destinados ao Fundo na previsäo

Orcamentár-ia anual do Estado;
II - preparar a previsão financeira e orcamentarja do Fundo, contendo o

cronograma de despesas e receitas;
III - examinar e aprovar Os projetos a que se destinem os financiamentos.
Art. 8° - 0 FUNDHAPOL terá como agente financeiro o Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.
§ 1° - 0 BDMG atuará como mandatárjo do Estado de Minas Gerais

inclusive nos atos:
- de contrataçao de operacoes de financiamento corn Os recursos doFundo;

II - de cobrança de créditos concedidos.
§ 2 0 - 0 agente financeiro poderá caucionar Os direitos creditOrios do

FUNDHAPOL para garantir empréstirnos a serem contratados corn
instituiçöes naclonajs e internacionais corn autorizaçao prévia do Conselho.

Art. 9° - 0 FUNDHAPOL contarã corn urn grupo coordenador assim
composto:

I - urn representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
II - urn representante da Secretar-ja de Estado do Planejamento e

Coordenaçao Geral;
II! - urn representante da Secretaria de Estado da Segurança PtbIica.
Art. 10 -Compete:
§ 1° - Ao Conselho gestor:

- providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçarnento do
Fundo antes de sua aplicação;

H - organizar a cronograrna financeiro de receita e despesa e acompanhar
sua execuçäo e a aplicaçao das disponibilidades de caixa em papéis da
dIvida pUblica estadual ou em tItulos de instituiçoes financeiras oficiais do
Estado;

Ill - responsabilizar-se pela execuço do cronograma fIsico-financeiro do
projeto ou atividade orcamentaria, em articulaçáo corn o agente financeiro.

§ 2° - Ac agente financeiro:
- aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e os procedimentos

definidos pelas autoridades competentes
II - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de caixa, observado

o disposto na legislação complementar sobre os fundos estaduals;
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Ill - promover a cobranca dos créditos concedidos, inclusive, se necessário,

na esfera judicial;
IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados a sua

disposiçáo.
§ 3° - Ao grupo coordenador:

- elaborar a polItica geral de aplicação dos recursos, fixar diretrizes e
prioridades e aprovar o cronograma previsto;

II - recomendar ao gestor a readequacão dos fundos ou sua extincão,
quando necessário;

III - acompanhar a execuçáo orçamentária do Fundo.
Art. 11 - Constituem recursos do FUNDHAPOL:

- as dotacães consignadas no orçamento do Estado e os créditos
adicionais orçamentários a ele destinados;

II - os oriundos de transferências de fundos federals, al incluldos os
recursos orçamentários da União;

Ill - os provenientes de operacöes de crédito interno e externo de que o
Estado seja mutuário;

IV - os provenientes de doaçôes, contribuicães ou legados de pessoas
fisicas ou jurIdicas, püblicas ou privadas;

V - os retornos, relatives ao principal e a encargos, de financiamentos
concedidos corn recursos do Fundo;

VI - os resultados das aplicacães financeiras das disponibilidadeS
temporárias;

VII - outros recursos.
Art. 12 - Os dernonstrativos financeiros do FUNDHAPOL deveräo ser

elaborados em conformidade corn o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17
de marco de 1964, e corn as norrnas gerais e especIficas do Tribunal de
Contas do Estado.

Parágrafo ünico - Ficam o agente financeiro e o gestor obrigados a
apresentar a Secretaria de Estado da Fazenda relatórios especIficos, na
forma em que forem solicitados.

Art. 13- Podem ser beneficiárioS dos recursos do Fundo:
I - os policiais inativos;
II - as viUvas, arrimo de famllia, de policiais civis;
III - os policiais ativos;
IV - as concubinas de policiais falecidos.
§ 1° - Não serão concedidos financiarnefltOs nem liberados recursos para

as farnulias em que um dos membros dependentes seja proprietário,
prornitente comprador ou cessionáriO de direitos de qualquer outro imóvel
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residencial ou, ainda, mutuário do Sistema Financeiro da Habitaçao.

Art. 14 - As operaçães corn recursos do FUNDHAPOL sujeitam-se as
seguintes normas e condiçöes:

§ 10 - Quando forem concedidos financiamentos reembolsáveis:
- a amortização do financiamento será feita por urn periodo de, no máxirno,

trinta anos;
Ii - a taxa de juros aplicada sobre a saldo devedor reajustado será de, no

máxmo, 6% (seis par cento) ao ano;
Ill - as garantas a serem exigidas e as pracedimentos a serem adotados

nos casos de inadimpléncia serão objeto de regulamento interno votado pelo
Conseiho gestor e aprovado pelo grupo coordenador.

Art. 15 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 17 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, 30 de setembro de 1999.
Elaine Matozinhos
Justif:cação: Não é de hoje que os policiais civis de nosso altaneiro Estado

se ressentem da falta de urn programa de financiamento habitacional que as
atenda. Muitas vezes, as Detetives, assim coma outros profissionais da
Policia Civil são obrigados a habitar em becos ou favelas, ou seja, nos
mesmos lugares em que travam cambate diana contra a violéncia e o crime.

Diante dessa realidade, apresentanios esta proposiçâo, que tern por objeto
a viabilizaçâo de urn programa de financiamento habitacional que tenha coma
beneficiários as policlais civis do Estado.

Temos consciência de que esta praposiçào cria, tão-somente, a estrutura
junidica e formal que viabilizará a trabaiho politico subsequente de dotar a
Fundo de recursos. Também sabemos que uma mera lei que não dará
resposta a tao grave e estrutural problema.

Contudo, a primeiro passo deve ser dada já, cam a criação do
FUNDHAPOL, para a implementação de um antigo sonho de nossa tao
atacada Pal icia Civil.

- Publicado, vai a prajeta as Comissöes de Justiça, de Administraçao
P1blica e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
a art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 591/99
Autoriza o Poder Executivo a doar imOvel ao Municipio de Rio Manso.
A Assemblé:a Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 10 - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ao Municiplo de Rio
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Manso a area de 450m 2 (quatrocentas e cinqüenta metros quadrados),
situada na Rua Francisco Moreira, constitulda pelo lote n o 20 (vinte) do
quarteirãa n° 3 (trés), corn as seguintes limites e confrontacöes: comeca na
estaca "A", cravada na testada da Rua Francisco Moreira, dividindo corn
Antonio Zeferino Sobrinho (tote 13), daI segue pela rua, a 15m (quinze
metros) ate a estaca "B", cravada na testada da mesma rua e divisa corn
Osvaldo Rosa da Silva, dal dividindo corn a mesmo, late 19 numa distância de
30m (tninta metros) ate a estaca "C", cravada no canto dos lotes 19, 15 e 14,
dai segue dividindo corn Mildo Rugani, par 15m (quinze metros) ate a estaca
"0", cravada nos cantos dos lotes 14, 11 e 12, dal segue por 15m (quinze
metros), dividindo corn Osmar Brina Corrêa Lima ate a estaca "E", dai na
mesma reta, par mais 15m (quinze metros), divisanda corn AntOnio Zefenino
Sobrinho (late 13), ate a estaca "A", panto de arigem, conforme escritura n° R-
1-3057, folha n° i, Iivra n o 2, do CartOrio de Registro Geral da Comarca de
Brumadinha.

Parágrafa ünico - 0 imOvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se a
instalacão de uma creche.

Art. 2 0 - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimOnio do Estada Se,
findo a prazo de trés anas, não Ihe tiver sido dada a destinacão prevista no
parágrafo ünica do artiga anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revagarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ReuniOes, 23 de setembro de 1999.
Joâo Leite
Justificação: 0 projeto de lei em referenda visa a doar im6vel ao Municipia

de Rio Manso, para que ali seja construlda uma creche que atenda as
crianças do municIpia, proporcianando tempo livre as mães, a firn de que
possam trabalhar, auxiliando na renda familiar.

Cumpre destacar que a imôvel em apreco pertencia a Prefeitura Municipal
de Rio Manso, que, em 4/10/79, doou-a aa Estado de Minas Gerais, para que
all fosse implantado urn pasta de saüde, a que não fai efetuado.

Pelo exposto, canto corn as nobres colegas para a aprovacão do projeto de
lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalizaçãa
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento
I nterna.

REQUERIMENTOS
N O 764/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se cansigne nos

anais da Casa vota de pesar pelo falecimento do Sr. Aveny Ribeiro Rocha,
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Ocorrjdo no dia 30/9/99, em SerranOpolis de Minas. (- A Comisso deAdministraço Püblica.)

No 765/99, do Deputado Bené Guedes, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaçaes corn o atleta mineiro Anderson Oliveira dosSantos pela conquista de uma medalha de prata nos Jo905 Pan-Americanosde Winnipeg.

No 766/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratu(acoes corn 0 "Boletirn", informativo oficial daUruversidade Federal de Minas Gerais pela passagem do seu 25° aniversário.
(- Distr j buftjO a Comissão de Educação.)

No 767/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja encaminhada
ao Presidente da Empresa Brasilejr-a de Pesquisa Agropecuána - EMBRAPA -a manifestaçao de apoio desta Casa as reivindicaçoes de seus servidores. (-A Comissao de PolItica Agropecuaria)

No 768/99, do Deputado Dalrno Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulacaes corn 0 ex-Deputado Lourival Brasil
Fjjho pelo lancamento de seu livro "MemOrjas de urn Deputado". (- A
Comissao de Adrninistraçao PUblica.)

No 769/99, do Deputado Joäo Batista de Oliveira, solicitando seja
encarnlnhado ao Secretárro da Fazenda pedido de informag6es sobre a
renovacao da concessao de isençäo de ICMS na aquisiçäo de velculos
adaptados para as pessoas portadoras de deficiência. (- A Mesa da
Assem bléia.)

No 770/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado votode congratulaçoes corn a LBV por seus 50 anos de existência, a serem
completados no dia 1°1112000 (- A Comissâo do Trabalho.)

No 771/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratujacoes corn o Tribunal de Justiça do Estado,
na pessoa de seu Presidente, parabenizandoo pela pronta prestaçäo
jurisdicional em face do pedido de suspensão, por rneio de liminar, do lesivo
acordo de acionistas da CEMIG. (- A Cornissao de Administraçao PUblica.)

No 772/99, da Deputada Elbe Brandäo, solicitando seja remetido oficio ao
Presjdente da EMBR.ATUR corn vistas a que esse Instituto encaminhe
correspondéncia ac, SecretárioGeral da Organizaçâo Mundial de Turismocorn o objetivo de referendar a fihiaçao da Assernbléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais a esse árgäo internacional. (- A Comissâo de Turisrno.)

No 773/99 do Deputado Carlos Pirnenta, solicitando seja encaminhado aoSecretário da Educacao pedido de inforrnaçao sobre a situacão do quadro deprofessores do Estado, o nUmero de vagas existentes, a situaçào dos
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professores devidarnente aprovados no ültimo concurso realizado e que ainda
não foram nomeados, bern como se ha a possibilidade de esses professores
aprovados fazerem reopcão para localidades onde haja vagas. (- A Mesa da
Assembléia)

Do Deputado Paulo Piau, solicitando seja convocado o Secretário de
lndistria, Comércio e Turisrno objetivando esclarecer 0 comportamento dessa
Pasta corn relaçao as condiçoes e aos contratos de financiarnento, bern como
ao certificado de liberacão por parte do COIND. (- A Cornissào de Turismo.)

- Sào tambérn encarninhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Eduardo Herrneto, Durval Angelo (2), Ailton Vilela e Mauro Lobo (2).

Proposiçães Nâo Recebidas
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso Ill do art. 173 do

Regimento Interno, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI NO

Acrescenta dispositivo a Lei no 9.760, de 20 de abril de 1989, alterado pela
Lei no 10.419, de 16 de janeiro de 1991, e dá outras providéncias.

Art. 1 0 - 0 art. 1 0 da Lei no 9.760, de 20 de abril de 1989, alterado pela Lei no
10.419, de 16 de janeiro de 1991, passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 1° - Fica concedido passe livre aos deficientes fisicos, mentais e
visuais, as pessoas corn idade superior a sessenta e cinco anos, bern corno
aos portadores do HIV, no transporte coletivo interrnunicipal.".

Art. 20 - 0 Poder Executivo regularnentará esta lei no prazo de cento e vinte
dias.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes ern contrário.
Sala das Reuniöes, de seternbro de 1999.
Fábio Avelar
Justificaçào: A Lei no 9.760, de 20/4/89, assegura aos deficientes fisicos e

visuals o passe livre no transporte coletivo intermunicipal.
Posteriorrnente, a Lei n o 10.419, de 16/1/91, estendeu esse benefIcio aos

deficientes mentais e as pessoas corn idade superior a 65 anos.
Nada mais justo que incluir entre Os atuais beneficiarios da referida lei, os

portadores do virus HIV.
Prescreve o art. 186 da Constituicão Estadual que "a saüde é direito de

todos, e a assisténcia a ela e dever do Estado...... Assim, é meu dever, corno
parlamentar, legislar em prol dos cidadàos indefesos e discriminados pela
sociedade, corno é o caso dos portadores do virus HIV.

Sabernos das dificuldades, de toda ordem, por que passam essas pessoas.
Faltam-lhes assisténcia médica, kits de medicarnentoS para urn atendirnento
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satisfatOrio. Além disso, muitos não conseguem trabalho e, em conseqüencia
não dispöem de condicoes financeiras para adquirir medicarnentos nem
tampouco para se locomover satisfatorjarnente Eis a razão da necessidade
premente da ajuda do poder püb!ico estadual, conferindo-ihes a direito
sagrado de ir e de vir.

Pelas razOes mencionadas, conto corn a apoio dos nobres pares a
aprovação desta proposiçao de cunho social e humanitário.

- Semeihante proposlçao foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Eduardo Brandão.

REQUERIMENTOS
Da Deputada Elaine Matozinhos solicitando que seja destinada a primeira

parte da reunião ordinár:a do dia 17/2/2000 para homenagern especial a LBV
pela passagem de seu 50° aniversário, a ser completado no dia 10/1/2000. (-Idéntica proposicao foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor
Via na.)

Da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado voto de
congratulacoes corn a Desembargador Lücio Urbano pelo trabaiho que
desenvolveu quando na Presidêncja do Tribunal de Justiça, para instalar a
Comarca de Bonfinopolis de Minas. (- Idéntica proposiçào foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Gil Pereira.)

Do Deputado Rogerio Correia, solicitando a aprovação por esta Casa de
manifestaçao de repüdio pelo Presidente do Banco Central, exigindo-se
ainda, sua demissão sumária do cargo que ocupa. (- Semelhante proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Marco Regis.)

Comunicacoes
- São tambéni encaminhadas a Mesa comunicacoes da Comissão Especial

do Côlera no Vale do Jequitinhonha e dos Deputados Miguel Martini e Elaine
Matozinhos (2).

lnterrupçao dos Trabaihos Ordinários
o Sr. Presidente - A Presidéncia interrompe os trabalhos ordinários para,

nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, destinar a 1a Parte da
reunião a realizaçao de solenidade em comemoracao do Dia Internacional do
Idoso.

Reabertura dos Trabaihos Ordinárjos
o Sr. Presidente - Estão reabertos as nossos trabalhos.

21 Parte (Ordem do Dia)
I  Fase

Abertura de lnscriçoes
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncia
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passa 6 2 Parte da reunião, corn a 11 Fase da Ordern do Dia,
compreendenda as comunicaçães da Presidência e de Deputados e a
apreciacäo de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscricöes para a
Grande Expediente da próxirna reunião.

DEC SAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia torna sem efeito despacho dado em 30/9/99 a requerimenta

do Deputado Rogério Correia, em que solicita a encaminhamento do Projeto
de Lei n° 497/99 a cornissào seguinte, urna vez que a Comissão de Justiça
ernitiu a parecer dentro do prazo de 48 horas previsto na Decisão da
Presidéncia proferida em 5/5/99.

Mesa da Assembléia, 5 de outu bra de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Designação de Comissöes
0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar Comissão Especial para, no

Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre as ConseqUências e Resultados,
para Minas Gerais e Juiz de Fora, do Contrato Firmado entre a Estado e a
Mercedes-Benz para a Implantaçao Desta Naquele Municipio, daravante
denominada Comissão Especial da Mercedes-Benz. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Antonio Carlos Andrada; suplente - Deputado Ailton Vilela; pelo
PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Eduardo
Daladier; pelo PT: efetiva - Deputada Rogério Correia; suplente - Deputado
Ivo José; pelo PPB: efetivo - Deputada Luiz Fernando Faria; suplente -
Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PPS: efetivo - Deputada Wanderley Avila;
suplente - Deputado Luiz Menezes. Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

A Presidéncia vai designar Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias,
Proceder a Estudas sabre as Objetos dos Contratos Firmados pelo Estado
corn as Construtoras Que, no Periodo de Juiho a Dezembro de 1998,
Receberam Pagamentas dos Cofres Püblicos, doravante denaminada
Comissão Especial das Construtoras. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar
Martins; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Antonio Andrade; suplente - Deputada Dimas Rodrigues; pelo PDT: efetivo -
Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado Alvaro AntOnio; pebo PFL:
efetivo - Deputado Rémolo Aloise; suplente - Deputado Sebastiäa Navarro
Vieira; pebo PT: efetivo - Deputado Rogéria Correia; suplente - Deputada
Adelmo Carneiro Leâo. Designo. A Area de Apoia Os ComissOes.

A Presidéncia vai designar CornissOo Especial para, no Praza de 60 Dias,
Proceder a Estudos sabre as OperaçOes de FinanciarnefltO Realizadas corn
Recursos de Projetos do Funda SOMMA - Pragrarna de Saneamenta
Ambiental, OrganizacOo e ModernizacOo dos MunicIpios, doravante
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O Sr. Presidente - Responderam a chamada 23 Deputados, que, somados

aos 10 presentes em reuniOes nas cornissOes, perfazem o total de 33
Deputados. Portanto, existe "quorum" para a continuacão dos nossos
trabal hos.

Questão de Ordem
O Deputado JoOo Leite - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. explicasse ao

Plenário - ja que acaba de anunciar a presenca de 10 Deputados na reuniOes
de comissão, e neste momento apaga-se mais urn pedaço do nosso painel -
por que as comissOes em funcionamento não constam no parnel. A parte
superior do painel estava funcionando no inicio da minha fala, mas agora já
nào funciona mais. No restante do paine! - onde deveria constar os nomes
das comissOes que, neste momento, estão desenvolvendo seus trabalhos -
nada está constando. Portanto, gostaria que V. Exa. nos explicasse em qual
reuniOo está apoiado para anunciar a presenca de 10 Deputados nas
comissOes. Por favor, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao nobre Deputado que houve urn
problema técnico no painel, mas ira ler os nornes das comissOes que estão
em funcionamento, solicitando a assessoria da Minoria que faca a devida
conferéncia, feita anteriormente pela assessoria da Mesa.

Estão na Cornissão Especial das Obras Municipais os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Alvaro AntOnio e AntOnio Carlos Andrada. Estão agora, na
reunião da ComissOo de Turismo, a Deputada Elbe Brandao e os Deputados
Márcio Cunha e Pastor George. Na Comissão de Administracão PUblica estäo
os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Arlen Santiago e
Sebastião Navarro Vieira.

• Deputado Joäo Leite - Sr. Presidente, o probierna técnico do painel...
• Sr. Presidente - A Presidência entende que já respondeu a questäo de

ordem do nobre Deputado.
O Deputado João Leite - Quanto ao painel, não, Sr. Presidente, porque 0

senhor disse que apenas uma parte dele funciona. Gostaria de saber sobre
isso.

O Sr. Presidente - Exatamente. A Presidência foi informada pela assessoria
de que, por defeito técnico, o painel deixou de registrar as comissOes que
estão em funcionamento.

ACORDO DE LIDERANcAS
Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legistativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevern, representando a maioria dos

membros do Colegio de LIderes, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 26/10/99, conforme requerimento do Deputado Cristiano Canédo e
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denominada Comisso Especial do Fundo SOMMA. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Hely Tarqumnio; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado Antonio JUlio; pelo
PSD: efetivo - Deputado Joo Paulo; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; pelo PFL: efetivo - Deputado Rêmoio Aloise; suplente - Deputado
Sebastio Costa; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente -
Deputado Cristiano Canédo. Designo. A Area de Apoio as Cornissöes.

ACORDO DE LIDERANcAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colegio de LIderes, deliberarn seja convocada reuniâo especial
para o dia 13/10/99, conforme requerimeno da Deputada Elbe Brandão e
outros, deferido em Plenário (homenagern ao Clube da Esquina).

Sala das Reuni6es, de de 1999.
Hely TarqUnio - AntOnio Andrade - Bené Guedes - Djalma Diniz - Olinto

Godinho - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Paulo Pettersen.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidéncia acolhe o acordo e determina seu cumprirnento
Sala das ReunjOes, 5 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente,

QuestOes de Ordem
O Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,

não ha nUmero sufuciente de Deputados em Plenário para continuar a
reunião Solicitamos o encerramento, de piano, da reuniâo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como temos matérias
relevantes, inclusive vários requerimentos de Deputados, solicito arecomposiçao de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental.
O Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, gostaria de contrapor-me a

proposta do Deputado Durval Angelo. Anteriormente apresentamos questOo
de ordem em que solicitamos nao fosse votado mais nada, nern
requerimeno enquanto houvesse matéria sobrestando a pauta. Nâo tivemos
resposta da questão de ordem.

O Sr. Presidente - A PresidOncia esclarece que vai solicitar ao Sr.
Secretário que proceda a chamada dos Deputados para recomposicao de
"quorum". Havendo 'quorum" para votaçao, terernos a obrigacao de dar
prosseguimento aos trabalhos. Com a palavra, o Sr. Secretário, para procedera chamacia dos Deputados.

O Sr. Secretárjo (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
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outros, deferido em Plenário (homenagem pOstuma ao Dr. Plo Canêdo).
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Hely Tarqulnio - Antonio Andrade - Bené Guedes - Djalma Diniz - Olinto

Godinho - Luiz Fernando Faria - Paulo Pettersen.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidéncia acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das ReuniOes, 5 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

ACORDO DE LIDERANçAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colegio de Lideres, deliberam seja convocada reuniào especial
para a dia 8/11/99, conforme requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
e outros, deferido em Plenário (homenagem ao Seminário Arquidiocesano e
ao Coiégio São José, pelo seu centenário de fundacão).

Sala das ReuniOes, de de 1999.
Hely Tarquinio - Antonio Andrade - Bené Guedes - Djalma Diniz - Olinto

Godinho - Luiz Fernando Faria - Paulo Fettersen.
DEC SAO DA PRESIDENCIA

A Presidéncia acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das ReuniOes, 5 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

ACORDO DE LIDERANçAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representarido a maloria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 11/11/99, conforme requerimento do Deputado Alberto Pinto
Coelho e outros, deferido em Plenário (homenagem a empresária Nelsa
Trombino, proprietária do restaurante Xapuri).

Sala das ReuniOes, de de 1999.
Hely Tarquinio - AntOnio Andrade - Bené Guedes - Djalma Diniz - Olinto

Godinho - Luiz Fernando Faria - Paulo Pettersen.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidência acolhe 0 acordo e determina seu cumprimento.
Sala das ReuniOes, 5 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Leitura de Comunicacoes
- A segur, o Sr. Presidente dá ciéncia ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reunião pelo Deputado Miguel Martini - informando sua
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auséncia do Pals no periodo de 7 a 17/10/99 (Ciente. Publique-se. Copia a
Area de Apoio as Comiss(5es.); e pela Comissão Especial do Cólera no
Jequitinhonha - informando a conclusão de seus trabaihos (Ciente. Publique-
Se.) e encaminhando o seguinte relatOrio final:
RELATORIO FINAL DA COMISSAO ESPECIAL DO COLERA NO VALE DO

JEQUITINHONHA
1.0- Introducão
1.1 - Constituiçao e objetivos
A requerimento do Deputado Márcio Kangussu, nos termos do art. 111, II,

do Regirnento Interno, definido em reunião ordinária e publicado em 12/6/99,
foi instalada a Comissão Especial do Cólera no Jequitinhonha.

1.2 - Composição e Piano de Trabalho
Foram designados como membros efetivos da Comissäo os seguintes

Deputados: Márcio Kangussu, peto PSDB; César de Mesquita, pelo PMDB;
Doutor Viana, pelo PDT; Djalma Diniz, pelo PSD, e Arlen Santiago, pelo PTB.

Em reunião do dia 16/6/99, foram eleitos a Presidente, o Vice-Presidente e
o relator, respectivamente Deputados Arlen Santiago, César de Mesquita e
Doutor Viana. Na ocasião, ficou determinado que as reuniOes ordinárias
seriam realizadas as terças-feiras, as 9h30min, e as extraordinárias, quando
necessário.

Nessa mesma reunião, a Deputado Márcio Kangussu apresentou
requerimento solicitando a inclusão, nos objetivos da Comissão do Cólera no
Jequitinhonha, de avaliacão da qualidade do sangue coletado no vale do
Jequitinhonha. 0 requerimento fol aprovado e encaminhado a Presidência da
Casa. Esta tomou a decisão de não-recebimento da proposicão, alegando
que o art. 111, II, do Regimento lnterno determina que a atuação da
Comissão deve restringir-se ao firn especifico para a qual fol constitulda.

Os Deputados membros da Comissào, inconformados corn a decisão da
Presidéncia da Casa, discutiram amplamente o assunto, uma vez que
consideraram a tema da maior relevãncia.

0
	 O prazo de funcionamento da Comissão é de 60 dias, prorrogável uma vez,
0 par ate a metade, de acordo corn a § 4 1 do art. 111 do Regirnento Interno.

Seu inicio foi em 14/6/99, e a término estava previsto para 3/9/99.
0	 Para atingir a objetivo proposto, realizaram-se várias reuniOes e uma

viagem da Comissão a cidade de Pedra Azul. As reuniOes dos dias 16, 22 e
24 de junho destinaram-se a solucão de assuntas internos e a aprovaçâo de

0 requerimentos solicitando o comparecimento de convidados, além de outras
providéncias necessárias ao andamenta dos trabaihas.

No decorrer das reuniOes, foram apravados requerimentos para a
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realizaço dos convites visa ndo a tomada dos depoimentos.

Esta Comissão agradece a todos as depoentes que colaboraram para que
este relatôrio fosse concluido a born terrno e, em especial, aos depoentes da
cidade de Pedra Azul, autoridades e povo em geral, pelo auxilio prestado a
relatoria.

2.0 - Depoimentos
2.1 - Depoimentos tornados na reuniäo do dia 22/6/99, em audiência pLib!ica

realizada na cidade de Pedra Azul, corn a finalidade de discutir e avaliar a
extensão do cOlera nesse rnunicipio e os riscos de a doença se espalhar por
outros municipios da região do Jequitinhonha.

Essa reunião, motivada por requerimento do Deputado Márcio Kangussu,
contou corn a participação de diversas entidades, Prefeitos e Vereadores da
região, além dos Deputados que cornpöern a Comissão: Arlen Santiago,
Presidente; César de Mesquita, Vice-Presidente; Doutor Viana, relator, e
Marcia Kangussu.

Foram ouvidas várias pessoas corn a finalidade de analisar de perto o
problema e oferecer a apoio necessário ao vale do Jequitinhonha e, em
especial, a cidade de Pedra Azul.

Após as pronunciamentos iniciais dos Deputados, falou a Prefeito Municipal
de Pedra Azul, Sr. Ricardo Mendes Pinto, que fez urn relato sucinto da
dramática situaçao em que se encontra a cidade, diante de uma epidemia de
cólera.

Segundo a Prefeito, a grande problema de Pedra Azul é a falta de
saneamento: não é possivel evitar doenças se a cidade tern esgotos a céu
aberto. Afirmou serern necessidades imperiosas a saneamento e a
urbanização da cidade, desafio principal de sua gestão.

Sua opiniao é que, sem as obras de canalização, captação e tratamento do
esgato, será inUtil qualquer tentativa de erradicação de doenças: a problema
atual de cólera será solucionado, mas haverá outros surtos.

Outros depoimentos:
- Sra. Maria da GlOria Reyna Boteiho, Diretora da Diretoria Regional de

SaOde - DRS - de Pedra Azul:
A Diretora fez uma longa exposição sobre a trabalho que a DRS vem

realizando na cidade e região (24 municIpios jurisdicionados por Pedra Azul).
Desde a prirneiro caso suspeita, a ORS tomou pravidéncias junta a Secretaria
Estadual de SaUde, solicitando técnicos, medicamentos, como soros e
antibjóticos bern como hipoclorito para ser adicionado a água. Os Prefeitos
da região foram informados, e as segmentos da sociedade, canvacados para
trabalhar na prevenção. Todo urn trabalho conjunto foi iniciado: as técnicos
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faziam palestras nas escolas, visitas as residências, contando sempre corn o
auxilio da Policia Militar, que as acompanhava nesse trabaiho.

- Sra. Olivia Helena Veiga Meireles, Secretária Municipal de SaUde de
Pedra Azul:

A Secretária Municipal se manifestou de forma entusiasrnada, dizendo que,
neste segundo surto de cOlera na região - a primeiro foi em 1993 -, ela ye a
situaçãa de forma diferente, está mais otimista. Ha mais conscientizacäo do
pova, mais atuacão e mais recursas.

A Sra. Olivia fez ampla explanacãa sobre a que vem sendo realizado, tanto
na parte prática, como nos trabalhas de canscientizacão, corno palestras,
visitas casa a casa e distribuicãa de panfletos.

Os exames dos casos suspeitas são realizados nos laboratórios locals e
encaminhados a FUNED, que dá a resultado final.

A Secretária elagiau a atuacaa da COPASA-MG na regiaa, bern coma a da
Prefeitura, em parceria corn a Caixa EconOmica Federal, nos trabalhos de
saneamenta básico realizados em alguns bairros.

- Sr. Bruno Murta Gaspar de Oliveira, Gerente Distrital da COPASA-MG no
vale do Jequitinhonha:

O Gerente Distrital afirmou que a COPASA-MG sempre esteve presente,
atuando de forma efetiva nos problemas da cidade desde 1993, quando
ocorreu a primeiro surto de cO!era. A COPASA-MG atua no tratamento da
água, rnantendo as niveis desejáveis de cloracãa.

O Gerente informou as presentes de que existe urn projeta para a sistema
de captacao e tratarnento de esgoto e ampliação do sistema de água de
Pedra Azul. 0 projeta será entregue a Caixa Econômica Federal e, depois de
apravado, encaminhado ao BID, em Brasilia. Pediu a atuaçaa dos Deputadas
• do Prefeito cam vistas a intervir para agilizar a aprovação do projeta na CEF
• no BID.

- Tenente Luciovane Batista Lopes, da Palicia Militar, responsável pela
defesa civil da região:

O Tenente declarou que a Policia Militar está atuando lado a ]ado corn a
Secretaria Municipal de Saüde e corn a DRS corn vistas a acompanhar seus
técnicas no trabalho de canscientizacão do pava e nas visitas as casas,
oferecendo mais seguranca e credibilidade.

Após as depoimentas das principals autoridades locais presentes e
diretamente envolvidas no problema, iniciau-se a fase de debates.
Vereadares da regiào e a populacãa em geral então puderam manifestar-se,
expando suas dUvidas, fazendo carnentárias e perguntas que foram
rninuciosarnente esclarecidas pelas Deputadas e pelas respansáveis diretas
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pelo combate ao surto de cólera que ameaça a cidade e a regio.

As questoes levantadas durante 0 debate demonstraram que ha urn
consenso entre as opiniöes de Deputados, autoridades e populaçâo em geral:
o vale do Jequitinhonha está abandonado, necessitando de atenção e de
obras para meihorar a situaçào penosa de seus habitantes. A principal obra
reclarnada é o esgotamento sanitário, que ira afastar 0 fantasma das
doencas, em especial o cOlera.

A Diretora da DRS, respondendo a questöes apresentadas, fez questáo de
frisar que em nenhum momento se sentiu ou sentiu a cidade abandonada
pela Secretaria de Estado da SaOde. Ela vem mantendo contatos diretos com
o Secretário, que demonstra sensibilidade para corn o problema de Pedra
Azul, atendendo sempre corn presteza a todas as suas reivindicaçôes, tais
como pedidos de material e pessoal técnico. Acrescentou ainda que foi
formada uma comissão técnica em Pedra Azul, que se reüne diariamente
para avaliar a situaçao.

O Presidente da Comissão, Deputado Arlen Santiago, apresentou na
ocasião quatro requerimentos solicitando relatórios detalhados das atividades
desenvolvidas no combate ao côlera pelos seguintes órgàos: Secretaria
Municipal de Saiide, Diretoria Regional de Saide, COPASA-MG e Pelotão da
Policia Militar. Os requerimentos foram prontamente aprovados.

Dessa reuniäo em Pedra Azul ficou uma certeza: é preciso debelar o cólera
na cidade, mas esta e outras doenças voltarão, se nào for solucionado 0
problema principal, que é o saneamento básico. 0 esgoto sanitário precisa
ser canalizado e tratado.

Relatários solicitados nos requerimentos aprovados:
10 - Secretaria Municipal de Satide de Pedra Azul
Essa Secretaria, em parceria corn a Policia Militar e demais órgãos de

defesa da saUde pOblica, vem desenvolvendo as seguintes atividades:
1 - visitas domiciliares feitas pelos Agentes Cornunitârios de Saüde para

tratamento de água em reservatórios;
2 - acôes de fiscalizaçao aos chafarizes em processo de tratamento;
3 - acompanhamento da Policia Militar aos agentes de saOde, em

tratamento de pacientes suspeitos de contágio do cOlera, resistentes ao
tratamento preventivo;

4 - conscientizaçâo da população em campanhas educativas;
5 - conscientizaçáo corn palestras nas escolas püblicas mediante programa

de policiamento escolar;
6 - realizaçáo de exames bacteriologicos das fontes hIdricas de Pedra Azul,

aproximadamente de 15 em 15 dias.
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7 - MINI-ETA (Mini-Estacäo de Tratamento de Agua) em parceria corn a

COPASA-MG na Caixa dos Almeidas, reservatório que abastece 90% dos
chafarizes da cidade;

8 - interdiçâo dos pontos estratégicos, rios e cOrregos;
9 - reuniáo com a populacão para conscientizá-la de que é inadmissivel

manter 873 chiqueiros na cidade, quando se luta por urna melhoria de sua
condição da saiide;

10 - Iigacão de água em bairros menos favorecidos (aproximadamente 173
casas em parceria corn a COPASA-MG);

11- tentativa de religação, por parte da COPASA-MG, da água que
abastece cerca de 400 familias (ajuda importante da Prornotoria PbIica e do
Poder Judiciário);

12 - saneamento básico nos Bairros Conceiçáo, Plataforma, Raquel de
Oliveira, Aracaji e Gissaras, em parceria corn a CEF.

20 - Diretoria Regional de Satide de Pedra Azul
Medidas operacionalizadas pela DRS/Pedra AzuI/SES/MG, para a

prevencào e o combate ac, cólera na região do Baixo e Médto Jequitinhonha e
no Municipio de Pedra Azul:

1 - treinamento em Vigilância Epidemiolágica e Laboratório de Cólera, no
perlodo de 11 a 14/5/99, ministrado por urn técnico do Ministérlo da Saüde e
dois técnicos do Instituto Otávio Magalhães - FUNED, corn a participacão de
22 municipios jurisdicionados pela DRS de Pedra Azul, alérn de técnicos da
DRS de Diamantina, Montes Claros e Teófilo Otôni;

2 - dia 28/5/99, ao ser confirmado laboratorialmente o primeiro caso de
cOlera do Municipio de Pedra Azul, foram encarninhados faxes a todos OS

Prefeitos da regiâo, solicitando a montagem de estratégias de combate ao
cólera;

3 - dia 4/6/99: foram enviados fax e oficio aos Prefeitos, solicitando a
formação de Comissâo Municipal de Prevencão e Combate ac , Côlera, corn
ampla corn posicáo;

4 - dia 4/6/99: fol criada cornissâo técnica para avaliar as açöes e
estratégias de cornbate ao cOlera no MunicIpio de Pedra Azul. A comisSão se
reOne diariamente e tern a seguinte composicão:

a) Diretoria Regional de Satide;
b) Secretaria Municipal de Saüde;
c) Hospital Ester Faria de Almeida;
d) COPASA-MG.
A comissão avalia todo o trabalho executado pelo municIpio, toma as

providéncias necessárias e detecta necessidadeS, de acordo corn a descricäo
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- trabalho educativo e distribuiçao de hipoclorito de sOdio 2,5%, em frascos
de 50rnJ, para uso doméstico, executado pelos agentes comunitários de
saüde, dando prioridade aos bairros periféricos, corn problemas sérios de
infra-estrutur-a sanitária;

- palestras nas escolas, feitas par urn enfermeiro e urn Educador em SaUde
da FNS, trabalho que sera estendido as associaçôes comunitárias;

- drvulgacâo de informaçoes pelas radios locais, carro de sam e distribuiçäo
de "folders" e cartazes;

- cobertura de água tratada, distribuIda pela COPASA-MG nos bairros
periféncos;

- rotiria e fiuxo de notificação dos casos de tratamento hospitalar;
- avaliaçao de evoiuçao clinica dos casos notificados;
- notificação de alta hospitalar dos casos internados;
- rotina da coleta de Swab retal dos casos suspeitos, antes da

antibioticoterapia;
- resultado dos exarnes de monitoramento ambiental (esgotos) e do Swab

retal dos pacientes;
- encaminhamento dos exames que apresentam prova de oxidase positiva

para a Instituto Otávio Magalhães - FUNED - para prosseguirnento do exame
e resultado final;

- interdiçao do rio lnhaümas, das Jagoas e barragens próximas a Pedra Azul
- colocaçao de placas e apolo da Folicia Militar para a interdiçáo;

- colocaçao nas contas de água da COPASA-MG dos dizeres: "Cólera: corn
higiene e água tratada voce nào pega";

- coleta de lixo na cidade e especialmente nos bairros periféricos;
- necessidade de uma capela de f]uxo laminar para a laboratório de Pedra

Azul;
- necessidade de caixas d'água para a população dos bairros periféricos -

carnpanhas de arrecadação de cimento;
- informacöes veiculadas pela imprensa seriam definidas nas reuniöes

diárias e seriam de responsabjlidade da DRS de Pedra Azul;
5 - distribuiçao de hipoclorito de sOdio 2,5%, frascos de 50m1: a partir de

6/4/99 for-am disti-ibuidos 25.100 frascos;
6 - repasse de hipoclorito de sódio 10% (galoes de 50 litros) ao Hospital

Ester Faria de Almeida para desinfecçao, no dia 12/6/99, e ao Hospital Santa
Rita de Medina, no dia 16/6/99;

7 - repasse de medicamentos e material médico-hospitalar para a SMS de
Pedra Azul e desta para a Hospital Ester Faria de Almeida, no dia 5/6199, e ac,
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Hospital Santa Rita de Medina, no dia 16/6/99;
8 - repasse de melos de cultura (TCBS, M. Hinton, MC Conkey, IAL, Cary

Blair - Swab) e material (pipetas, placas de Petri) fornecidos pela FUNED ao
laboratóriO local;

9 - envio de exames do laboratório local para confirmacão na FUNED
(veIculo da DRS de Pedra Azul para confirmar prirneiro caso e SEDEX para
as casos posteriores);

10 - repasse de folhetos e cartazes sabre calera a SMS de Pedra Azul;
11 - articulaçãa corn a Fundacào Nacional de Saüde para envio de urn

Técnico em Educaçäo em SaUde, para dar suporte ao Municipia de Pedra
Azul;

12 - solicitação de uma comissão técnica da SES para dar apoto ao
Municipia de Pedra Azul e a DRS, no combate a doenca. A comissão,
constituida por urn medico sanitarista, uma enfermeira e uma farmacêutica
bioquimica, chegou a Pedra Azul em 11/6/99. Foi normatizada a conduta
terapêutica frente aos casos de côlera, em reuniao realizada no Hospital corn
as medicos, bern como foi supervisionada e padronizada toda a rotina de
desinfeccão hospitalar para as casos diagnosticados. Foi supervisionado o
trabalho dos agentes comunitárias de saUde, e foram definidos novas pontos
de monitoramento ambiental e a criação de cisternas ternporárias. A
Comissão definiu que a trabatho executado estava satisfatôrio e fez as
ajustes necessários;

13 - distribuicâo dos "folders" aos municIpios da DRS de Pedra Azul,
14 - dia 17/6/99. no Seminar-jo de Zoonases na DRS de Pedra Azul, durante

quatra horas, foi discutido corn as agentes comunitários de saüde coma as
municipios estao trabaihando corn distribuição de "folders", hipocloritO de
s6dio e informção em saide.

Os 22 municipios que participaram do treinamento relataram a trabalho de
prevenção ao cólera: alguns em niveis iniciais, outros em niveis
intermediários, e outras bern adiantados coma: Santa Maria do Salta, Pedra
Azul, Jequitinhonha e Almenara;

15 - sera discutida na próxima semana a estratégia de fiscalizacäo em
pantos de parada de Onibus, apaia de carninhoneiraS, etc nos eixos da BR
116 - Divisa Alegre de Pajeü, Medina, ltaobim e na rodaVia que passa par
Jequitinhanha, Almenara, Jacinto e Salto da Divisa;

16 - a municIpia de ltaobim tern monitoramenta ambiefltal na rodaViarta
(parada diana de mais de 150 Onibus, vindos princ i palmente do Nordeste), e

Almenara tern dais pontas, par ser polo geografica da região.
O MunicIpio de Pedra Azul tern alto casos de cOlera confirmadas dais por
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critérto clinico epidemiológico e seis por exame laboratoriaL Quanto ao
monitoramento ambiental, apenas 0 esgoto do Bairro GetUho Vargas foi
positivo, e os esgotos de Almenara e ltaobim, ate a presente data, são
negativos.

30 - COPASA-MG (Sr. Bruno Murta Gaspar de Oliveira, engenheiro,
Gerente do Distrito de Almenara)

o engenheiro esclareceu que a COPASA-MG é concessionária do sistema
de abastecimento de água da sede do MunicIpio de Pedra Azul, area onde
atua apenas corn esse serviço, ficando a coleta e a disposição dos esgotos
sanitários a cargo da Prefeitura Municipal.

Explicou que, ao longo dos tltimos anos, a empresa vem realizando uma
série de investimentos para assegurar a disponibilidade de água a Pedra
Azul, municIpio localizado ern uma area onde os mananciajs são cada vez
mats afetados pela seca. Hoje existe água garantida para atender
praticarnente a 100% dos moradores da area urbana.

Afirrnou ainda que, desde o surgimento das primeiras suspeitas de cólera,
ern maio, algumas obras foram aceleradas na cidade, estendendo-se o
abastecimento a areas carentes, de ocupação recente. Está sendo concluido
o atendimento a 45 imOveis localizados no Bairro Plataforma, onde, em
parceria corn a Prefeitura, a COPASA-MG está implantando 2.000m de redes
em terreno de rochas.

Segundo ele, tao logo foi formada a Comissão Municipal de Prevenção e
Combate ao COlera, a COPASA-MG se integrou nesse grupo, atendendo a
todas as solicitaçoes por ele formuladas e também as sugestöes colhidas em
audiência ptblica organizada pelo Juiz de Direito da Comarca, no dia 31 de
maio. Na cidade e na região, a COPASA-MG vem participando ativamente
dos projetos de educação sanitária e ambiental, viabilizando a produção e a
distribuiçao de material educativo, integrando-se em todas as iniciativas
oficlais e voluntárias de combate e prevenção.

0 Sr. Bruno Murta esclareceu ainda que, no campo da engenharia sanitária,
a COPASA-MG presta apoio a Prefeitura Municipal, clorando as redes de
esgotos mats crIticas da cidade, evitando a disseminaçao do vibrião do cólera
pelo cOrrego Inhatmas, curso d'água utilizado pela população rural, além de
colocar toda a estrutura e conhecimento a disposição das autoridades de
saUde locais e regionais.

Corn relação a água distribulda a população de Pedra Azul, explicou que
tern o reconhectdo padrão de qualidade da COPASA-MG. Antes de ser
distribuida, toda a água é submetida aos mais modernos processos de
tratamento e controle disponiveis no setor de sanearnento, garantindo a

poputacão local urn servico que
preventiva.

40 - POLICIA MILITAR (2 0 Ten.
3/134/19° BPM - Pedra Azul)

A Policia Militar, por meio do 3° Pelotão da 134 Companhia de Policia
Militar, corn sede em Pedra Azul, em parceria corn a Secretaria Municipal de
Saiide e demais órgãos de defesa da saUde ptblica, vern atuando de forma
efetiva no combate as epidemias que surgem em Pedra Azul e dernais
localidades do seu setor (Aguas Vermelhas, Cachoeira de Pajet, Curral de
Dentro e Divisa Alegre), corno exposto abaixo:

1 - acompanhamento dos agentes de saüde em suas visitas as casas para
o tratarnento de água em reservatórios dorniciliares;

2 - acompanhamento dos agentes de saiide em suas açôes de fiscalizaçào
aos chafarizes em processo de tratarnento;

3 - acompanhamento dos agentes de saüde para tratarnento de pacientes
suspeitos de contágio do cólera resistentes ao tratamento preventivo;

4 - conscientização da populacão em campanhas educativas (mats
recentemente Carnpanha de Seguranca Piblica, realizada nos dias 14, 15 e
16 do corrente mes);

5 - conscientização corn palestras nas escolas pUblicas por rneio do
Programa de Policiamento por meio escolar.

Essas atividades são desenvolvidas contando corn total apoio dos policiais
militares integrantes do Setor do 3/143/19 1 BPM - Pedra Azul, que sacrificam
suas folgas, já que o efetivo está bastante reduzido. Urn trabaiho de
conscientização é feito corn os policiais militares para que eles internalizem a
importância do trabaiho de cornbate ao cótera, uma vez que, como agentes
de seguranca püblica, devem estar em total harmonia corn a sociedade e
trabalhar para o bem-estar da cornunidade.

2.2 - Depoimentos tornados na reunião do dia 29/6/99
Para essa reuniâo foram convidados os Srs. Armando Costa, Secretário de

Estado da Saüde; Frederico Carlos de Carvaiho Soares, Coordenador
Regional da Fundação Nacional de Saade; Carlos Gonçalves de Oliveira
Sobrinho, Diretor Operacional Leste da COPASA-MG; Gilberto Nonato
Ferreira da Costa, Gerente de Mercado da Caixa Econômica Federal em
Minas Gerais - CEF - MG.

Os dois primeiros não compareceram nem mandaram representantes. 0 Sr.
Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, da COPASA-MG, mandou para
representá-lo o Sr. Juarez Panisset, Superintendente de Planejamento da
Diretoria Leste da COPASA-MG, que justificou o não-comparecimento do

235

é parte de qualquer programa de saUde

PM Luciovane Batista Batista Lopes, Corn.



FN
L AIL

236
Diretor. 0 quarto convidado, Sr. Gilberto Nonato Ferreira da Costa, da CEF,
compareceu e prestou seu depoimento.

0 Deputado Márcio Kangussu apresentou requerimento solicitando sejarn
novamente convidados o Secretário de Estado da Saüde e a Coordenador
Regional da Fundaçâo Nacional da SaUde. 0 requerimento foi prontamente
aprovado.

Convidados ouvidos: Srs. Juarez Panisset, Superintendente de
Planejarnento da Diretoria Leste da COPASA-MG; e Gilberto Nonato Ferreira
da Costa, Gerente de Mercado da CEF em Minas Gerais.

2.2.1 - Sr. Juarez Panisset:
Na qualidade de Superintendente de Planejamento da Diretoria Leste da

COPASA-MG a Sr. Juarez fez uma ampla explanaçao sobre a trabaiho da
COPASA-MG na regiâo e, em especial, na cidade de Pedra Azul.

Falou sobre a cloraçao preventiva nas redes de esgoto, sobre a distribuição
de 50 mil unidades de mala direta explicativa sobre os problemas do cOlera e
recomendou medidas preventivas que a populaçâo deve adotar. ExpOs que é
objetivo da COPASA-MG em Pedra Azul, o abastecimento de 100% da
população local. Esclareceu que a COPASA-MG garante os padröes
internacionais de qualidade da água, atende a Portaria n o 36, do Ministério da
Saüde, extrapolando ate o exigido por ela, a fim de que se garanta o cloro
residual nas pontas de rede sempre em percentuais satisfatOrios.

Acrescentou que, desde junho de 1974, a COPASA-MG é responsavel pela
concessâo do sistema de Pedra Azul, que vai ate maio de 2004. 0
diagnostico do sistema de esgoto foi elaborado em maio de 1998, com o
nümero de ligaçoes prováveis em torno de 2.300.

Alérn disso, a COPASA-MG está em fase adiantada de negociaçâo de urn
recurso financiacjo junto ao PAS-BID (Programa de Açao Social e
Sanearnento) para água e esgoto. Esse financiamento, se aprovado, gira ern
torno de R$5.113.000,00 sendo R$950.00000 para o sistema de
abastecirnento de água e R$3.900.000,00, aproxidamente, para o sistema de
esgoto.

Informou, ainda, a Sr. Juarez Panisset que R$270.000,00 já foram
entregues a CEF, que é a entidade gestora dos recursos desse programa.

Respondendo a questionamento do Deputado Márcio Kangussu, o
Superintendente esclareceu que a COPASA-MG no detém a concessão
para a exploi-açâo do sistema de serviço sanitário, apenas para 0 de
a bastecimento de água. Apesar disso, fez o pedido de financiamento junta ao
BID para a execuçao dessa obra. A COPASA-MG está unida a Prefeitura e a
cornunidade de Pedra Azul, e já está sendo implantado esgoto de baixo custo.
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0 Prefeito poderá repassar a concessáo de serviços de dotamentos
sanitários a COPASA-MG e esta se incurnbirá de realizar as obras e de pagar
ao BID diretamente, sem a interveniência da Prefeitura, que não pode arcar
corn as pagarnentos.

0 Sr. Juarez Panisset explicou que a soluçâo para a caso é, pois, o Prefeito
submeter a aprovacão da Câmara Municipal a projeto de concessão do
serviço de esgoto para a COPASA-MG, que poderá agilizar a negociacào
necessária a solucao do problema do saneamento básico de Pedra Azul.

Informou também que o municIpio está corn urn débito considerável corn a
COPASA-MG: várias residéncias que tiveram cortado o abastecimento de
água por falta de pagarnento foram religadas posteriorrnente por açào judicial.
Esclareceu que, rnalgrado a sentido social da COPASA-MG, não pode a
empresa arcar corn esse débito, gerado assim repentinamente. Esse
montante de recursos deverá ser negociado corn a Prefeitura, corn troca de
rnao-de-obra e de servicos, e náo especificarnente corn desembolso de
recursos por parte da Prefeitura.

Corn referéncia a esse assunto, esta Cornissào houve por bern tomar
algurna providéncia e aprovou requerimento do Deputado Márcio Kangussu,
corn a solicitaçâo de ser encaminhado a direcão da COPASA-MG pedido de
prorrogacão do prazo dado as farnilias carentes de Pedra Azul para quitação
de suas contas de água, a que efetivamente foi feito par meio do
Requerirnento n° 630/99, aprovado pela Cornissãa de Satde desta Casa em
16/9/99.

2.2.2 - Sr. Gilberto Nonato Ferreira da Costa (Gerente de Mercado da CEF,
em Minas Gerais):

0 representante da Caixa EconOrnica Federal afirmou, ern seu
pronunciamento, que a CEF tern par missäa rnelhorar a qualidade de vida das
pessoas.

Em face dessa situacão, haveria trés opçães de ajuda: a prirneira seria 0
financiamento direto ao rnunicipio, possibilidade já descartada; a segunda
seria a financiamento direto a concessionaria, no caso, a COPASA-MG, corn
o financiamento destinado a terceirizaçáo: os recursos seriarn do BID e do
Fundo de Garantia; a terceira salda seriarn as ernendas parlamentares, corn
as recursos do OGU, a orçamento da União, que tarnbém estão sendo
intermediados pela CEF. Após descrever as possibilidades, a Sr. Gilberto
comprometeu-se a verificar qual seria a processo mais rápido e a procurar
agiliza-lo.

Após a pronunciamentO do representante da CEF, o Presidente da
Cornissáo solicitou ao representante da COPASA-MG, Sr. Juarez Panisset,
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que informasse, par escrito, a Cornissão, sabre a situação dos municipios
periféricas de Pedra Azul e também sabre a questãa da água em Taiabeiras e
Rio Pardo, que, Segundo informag6es, nãa terão água sequer para beber no
Segundo semestre.

2.3 - Depoimentos tornados na reuniäo do dia 6/7/99
Convidados Secretárjo de Estado da Saüde, Sr. Armando Costa, e

Caordenador do Ministéria da Saüde de Minas Gerais, Sr. Frederico Carlos
de Carvaiho Scares.

2.3.1 - Sr. Armando Costa, Secretár-ia de Estado da Saüde:
o Sr. Secretário começou seu depoimento demonstrando estar muito bern

infarmado sabre as casos de cólera em Pedra Azul, citando detalhes que não
tinham sido referidos anteriormente

Reiatou que, aos primejros casos de cólera, a Secretaria reinstalou a
Comité de Controle do COlera na Regional de Pedra Azul. Foram também
instalados comités regionais nas Regionais periféricas de Pedra Azul e
reinstalado a Comité Estadual de Saide, que envolve a PolIcia Rodoviária
Federal, a FUNASA e a Vigilãncia Sanitária Federal.

Corn isso, iniciou-se urn trabatho sem tréguas: fiscalização, prevenção,
busca de pacientes, arientaçao as crianças e as famIlias, além de
propagandas para a regiâo.

Além disso, foram encaminhados medicarnentos para a ORS de Pedra Azul.
Mais de urn caminhão de produtos foi enviado para a regiâo.

o Secretário tambérn afirmou que é necessária providenciar a saneamento
básico da cidade, explicando que, para tanto, a Secretaria tern trabalhado em
canjunto corn a Fundaçao Nacionat de Saüde, órgâo federal em Minas, e corn
a Prefeitura Municipal. Já enviau a regiào urn medico que tratou do côlera no
Peru, numa das maiares incidências da doença no mundo. Corn ele, foram
uma enfermeira e urna laboratorista tarnbém experientes. Acompanhando a
equipe foram dais engenheiros sanitaristas, da COPASA-MG e da FUNASA.

Relatau ainda que vem sendo feita treinamenta de pessoal técnico na
Regional de Pedra Azul e em outras cidades, acão de fiscalizaçaa em
terminais rodoviários, paradas de ônibus e pastas.

Foi publicada a Resolucaa n° 357/99 da Secretaria de Saüde, e
encaminhada a pastas, barreiras, Palicia Rodoviária Federal, ernpresas de
ônibus.

Enfim, a Secretário garantiu que todas as rnedidas foram tomadas pela
Prefeitura em parceria cam a area de saCide em todos as nhveis. Afirmou que
a surto de côlera está controlado, caminhando para a extinçáo, rnas alertou
que poderá haver autra enquanto näa for feito a saneamento básico, cam a
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criação da rede de esgoto.
2.3.2 - Sr. Frederica Carlos de Carvaiho Scares - Coardenadar do Ministéria

da Saüde, em Minas Gerais:
0 Sr. Frederico inicia sua explanacãa dizendo que a Fundaçao Nacional de

Saüde é uma parceira dos rnunicipios e da Secretaria de Estado da SaUde.
Sua explicacão para a surta de côlera em Pedra Azul é que está

intrinsecarnente ligado a falta de água, e não apenas a falta de esgato.
Quando acorre uma grande seca, começa-se a usar qualquer tipa de água.
Cancarda corn a que já foi amplamente dita e discutido: Pedra Azul tern urn
prablema gravissima de falta de saneamenta, que mais grave ainda se torna
porque a infra-estrutura da cidade dificulta. Pedra Azul é urn grande tajeda.
Cava-se e encontra-se urna rocha, urn granito, e isso em tada a regiâo.

A estimativa do Ministéria da Saüde, em termas de custo, difere daquela da
COPASA-MG. Calcula-se a valor entre R$2.600.000,00 e R$2.800.000,00. Já
existe urn projeto que atende de imediato 20 mil habitantes, corn projeçào
para 40 mil, suficiente para Pedra Azul.

Afirma a Sr. Coordenador que este ano ha urn recurso de bancada dos
Deputados Federais, da ordem de R$15.000.000,00, dos quais 60% au 70%
serâo aplicados em cidades do Norte e do Nordeste de Minas.

Ao final da reuniâo, a Deputado Marcia Kangussu apresentou requerirnento
solicitando seja convidado o Sr. Secretário do Meio Ambiente, Deputado
Tilden Santiago, para prestar inforrnacöes a Casa, requerirnento prontamente
aprovado.

Também apresentou requerimento a Deputado Arlen Santiago, no qua] é
sugerido que seja realizada urna audiência pbltca corn a presenca dos
Deputados Federais mineiras para debater a questâo da liberacäo de
recursos para a solução do problema do cólera no vale do Jequitinhonha.
Tarn bern esse requerimento foi aprovado.

Nesta reuniao, conquanto nao fosse a objetivo da Comissão, foi levantada
pelo Presidente, Deputado Arlen Santiago, a questão do sangue no vale do
Jequitinhonha, tambérn motivo de grande preocupacãa dos Deputadas.
Estes, ern discussão, mostraram-se inconforrnados corn a decisãO de não-
recebimento da proposicão que solicitou fosse a caso tratada na Cornissão
constituIda para a cambate ao cOlera no vale do Jequitinhonha.

2.4- Depoirnentos tomados na reunião do dia 10/8/99
Convidados: Deputado Federal Tilden Santiago, Secretário de Estado do

Meio Ambiente e Desenvolvimento SustentáVel, que se fez representar pelo
Sr. João César de Freitas Pinheiro, Superintendente de Politica Ambiental; Sr.
José Claudia Junqueira Ribeiro, Presidente da FundacaO Estadual do Meio
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Ambiente - FEAM -, que não mandou representante nern contatou a
Comissáo; Sr. Evandro Xavier Gomes, Diretor-Geral do lEE, que mandou
como representante o Sr. Eduardo Firmo Durso, Supervisor Regional do Alto
Jequitinhonha.

O objetivo dessa reuniào fol obter esclarecimentos sobre as açães da
Secretana de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para
a preservaçäo do melo ambiente nas cidades mineiras e sua relaçâo corn
casos de cOlera.

Os Deputados mostraram-se decepcionados corn o não-comparecimento
dos convidados, uma vez que o cuidado corn o meio ambiente é importante
para a preservaçäo da saüde, no vale do Jequitinhonha onde a degradaçâo é
grande, ha necessidade de se desenvolver a consciência ecológica no povo
como forma de prevenir doenças.

Nesta reuniâo, o prazo da Comissâo foi prorrogado, por 30 dias em atençâo
a requerimento do relator, aprovado, para que haja tempo de se ouvirem mais
algumas pessoas.

Sr. João César de Freitas Pinheiro, representando o Sr. Tilden Santiago
(Secretaria do Meio Ambiente):

O Sr. João César falou sobre o Sisterna Operacional do Meio Ambiente, a
divisâo em tarefas prOprias de cada órgao, como o que cuida da terra, da
água e o que cuida da atividade agrosilvopastoril e da biodiversidade. Sugerlu
que, para falar nesta Comisso, sejam convidados urn representante do
Instituto de Gestào das Aguas - IGAM, que trata das questoes relacionadas
corn as doenças de veiculaçào hidrica e das questöes de saneamento mais
ligadas a água, e também Os Conselheiros da Câmara de Biodiversidade.
Esse tema é de grande importância quando se trata do cOlera.

O representante da SEMAD, fazendo urn paralelo entre a tecnologia e a
qualidade de vida, afirmou que, muitas vezes, o capital está sendo aplicado,
mas a qualidade de vida está diminuindo; está havendo uma degradaçao. 0
surto de cólera está ligado a essa situaçäo, porque se trata de urna doença
de veiculaço hidrica.

Foi lembrado pelo Sr. Presidente, Deputado Arlen Santiago, que a
degradação do Jequitinhonha é muito grande por causa da mineração,
fazendo-se necessário desenvolver urn trabaiho de proteçao das nascentes.

Sr. Eduardo Firmo Durso, representando o IEF:
Em seu pronunciamento, afirmou o Sr. Eduardo que o IEF vai contribuir no

combate ao côlera recuperando as matas ciliares na area do Jequitinhonha,
restaurando os ecossistemas degradados e promovendo a educaçao
ambiental Manifestou entretanto, sua crença de que o êxito desse cornbate
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depende de açöes de saneamento básico, de saüde e de educação.
AcrescentOu que 0 Dr. Tilden Santiago, Diretor-Geral do IEF, vem envidando
esforcos junto ao Governador corn relação as diretrizes de polIticas püblicas
no vale do Jequitinhonha.

O Deputado Márcio Kangussu elogiou os depoimentos dos dois convidados
e afirmou que, pelas explanaçöes, chega-se a conclusão de que uma das
causas dessa situação é ü descaso para corn o Médio e o Baixo
Jequitinhonha, a sua exclusão de todas as politicas püblicas, entre as quais a
do meio ambiente. Segundo ele, a atuação do IEF e da SEMAD no sistema
operacional naquela regiäo é muito frágil e nada de concreto vem sendo
realizado.

Assuntos importantes foram tratados nesta reuniäo: o Presidente, Deputado
Arlen Santiago, levantou o problema que ocorre no rio chamado Riachão em
quatro municIpios do Node de Minas. Esse rio tern 90 km de extensáo. Em
suas margens viviam 5 mil familias. Toda a região ribeirinha era produtiva:
água de boa qualidade, pogo artesiano, energia elétrica, estradas. Agora, o rio
secou. Alguns grandes empresários conseguiram financiamento no Banco
Nordeste e colocam bombas enormes na nascente do rio, fazendo corn que 5
mil familias tenharn que se mudar. Os ernpresários prejudicam os moradores
e tern autorizacão para continuar fazendo isso. Os produtores da regiáo já
tiveram muitas reuniöes corn a FEAM nos (iltimos 5 anos e nada se resolve.
O problema está grave porque os sitiantes já perderam a paciência e já falam
em subir e destruir as bombas que transformam a nascente de urn rio em urn
pãntano.

Perguntando se a Secretaria de Meio Ambiente tomou conhecirnento
desses fatos, o Deputado sugerlu que ela se tome parceira da Assernbléia
Legislativa, preocupada corn a vida humana naquela região tao sacrificada.

O Presidente da Cornissâo solicitou ao Dr. Joäo César de Freitas Pinheiro
que intercedesse junto ao Sr. Tilden Santiago para que seja enviado a esta
Cornissâo urn relatôrio a respeito do côlera no MunicIpto de Pedra Azul e
arredores e sobre as iniciativas que a Secretaria do Meio Ambiente tern para
solucionar o problerna. 0 mesmo foi pedido ao Sr. Eduardo Firmo Durso,
representante do IEF.

O relator, Deputado Doutor Viana, levaritou também a questão do garimpo,
que, sendo rnal conduzido, ocasiona a mode dos peixes, a contarninacão das
aguas e das pessoas pelos produtos que usarn indiscriminadarnente, sem o
devido conhecimento. Em consequência, vern a ma qualidade de vida e a
contaminaçào dos rios, trazendo doencas. Muitos rios acabarn secando.
Afirmou a necessidade de haver, por parte do lEE, interesse err
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contrabalançar o problerna do garimpo, que ja é urn problema social. Segundo
o Deputado, o calera é urn problema de sade pUblica, de educação e de
meio ambiente. E preciso que a Secretaria de Meio Ambiente se envolva mais
corn a questão.

Finalizando a reuniâo, o relator solicitou sejarn convidadas para prestar
esclarecimentos as seguintes pessoas: Conseiheiros da Cãmara de
Biodiversidade, secretariada pelo IEF, pertencente ao Conselho de Politica
Ambiental - COPAM -, e da Cârnara de Recursos HIdricos, secretariada pelo
IGAM, por rneio de seus Presidentes. Requereu também a presença do Dr.
João Bosco Senas Diretor-Geral do IGAM.

0 Presidente, Deputado Arlen Santiago, sugeriu que sejarn convidados
tambérn, para uma próxirna reunião, os Deputados Federals mineiros Cabo
Julio, Danilo de Castro, Eduardo Barbosa, José Militáo, Marcos Lima, Maria
Elvira, Nilmário Miranda, Osrnani Pereira, Rafael Guerra, Romeu Queiroz,
Saraiva Felipe, Vittório Medioli, e também alguns Prefeitos, para que seja
discutida a liberaçäo de recursos para a soluçao do cOlera no vale do
Jequitinhonha.

A reunião deixou patente, mais uma vez, que o grande problema de Pedra
Azul está Ilgado a falta de saneamento básico. Os surtos de doenças serão
reduzidos quase completamente corn urn sisterna adequado de tratamento da
água e corn esgotarnento sanitário.

Quanto ao vale do Jequitinhonha ern geral, a ação conjunta da Secretaria
da Saüde, da Secretaria de Meio Ambiente e de outros setores, visando a
proteção de rios e fiorestas, controle da mineração e do garirnpo, é que ira
rnelhorar a qualidade de vida.

Açôes de saneamento básico, de saUde e de educação é que vão
realrnente combater o cólera.

2.5 - Depoimentos tornados na reunião do dia 16/8/99
Convidados: Deputados Federais Cabo JUlio, Danilo de Castro, Eduardo

Barbosa José Militáo, Marcos Lima, Osmãnio Pereira, Rafael Guerra, Saraiva
Felipe, Vittôrio Medioti, Romeu Queiroz e Maria Elvira. Esta enviou urn fax
justificando sua ausência e, dos dernais, compareceu apenas o Deputado
Rorneu Queiroz. Os outros não se manifestaram. Mais convidados: Sr. Chaue
Chequer Filho, Prefeito Municipal de Almenara representado pelo Sr.
Romércio Oliveira Gabria, Secretário Municipal de SaUde; Sra. Nilzete Moreira
Oliveira, Prefeita Municipal de ltaobim (presente); Sra. Cátia Silene Moreira
Porto, Secretária Municipal de SaUde de ltaobim; Sr. Ricardo Mendes Pinto,
Prefeito Municipal de Pedra Azul;

Foram convidados tambérn os Presidentes de Associacoes do

243

Jequitinhonha: Sr. Rogérlo Rocha Rafael, Prefeito de Comercinho e
Presidente da Associaçáo Microrregional do Médio Jequitinhonha - AMEJ -:
Sr. Roberto GrapiUna, Prefeito de Joalma e Presidente da Associação
Microrregional do Baixo Jequitinhonha - AMBAJ -; Sr. Ronaldo Mota Dias,
Prefeito de São João da Lagoa e Presidente da Associacão dos MunicIpios
da Area Mineira da SUDENE - AMANS.

O objetivo desta reunião foi discutir em audiência pUblica, corn a
participacâo dos Deputados Federais, Prefeitos Municipais e Presidentes de
associaçöes, a liberação de recursos para a solucao do problerna do cólera
no vale do Jequitinhonha. Por esse motivo, foi lamentada a ausência dos
Deputados Federals, que não compareceram nem se justificaram.

O primeiro a fazer uso da palavra foi o Deputado Marcia Kangussu, autor do
requerimento que constituiu a Comissão Especial de Combate ao COlera no
Jequitinhonha. Ele fez urn breve relato das açoes da Comissao e reafirmou
seu propósito de lutar pela meihoria de vida no vale do Jequitinhonha. 0
Deputado afirmou que o combate as desigualdades é sua meta, bem como
dos membros da Comissão, e que o vale do Jequitinhonha precisa ter Os

mesmos direitos das demais regiöes do Estado.
Na qualidade de relator, o Deputado Doutor Viana fez ver aos Deputados

Federals a importância de reivindicarem junto ao Governo Federal verbas
para solucionar o problerna do calera. Ate outubro será apresentado 0

orçamento federal para o próximo ano; e deseja-se que nele sejam incluldos
o vale do Jequitinhonha, o vale do Mucuri e o Node de Minas, principalmente
as cidades envolvidas nesse sério problema.

0 Presidente da Comissão, Deputado Arlen Santiago, corn a finatidade de
informar os presentes sobre o andamento dos trabalhos, fez urna explanacão
que constou dos seguintes tópicos:

- a Comissão fol criada por iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, ao
constatar a presenca do calera na cidade de Pedra Azul e o começo de
disserninação da doença no vale do Jequitinhonha.

- iniciados os trabalhos da Cornissão, as atençöes se voltaram para 0

problema: a Secretaria de Estado da SaUde, provocada pelos Prefeitos e
pelos Secretarios Municipais de SaUde da região, movimentou-se enviando
medicamentos e técnicos.

- a doença fol contida a tempo de não se disseminar de forma brutal.
- em Pedra Azul, a Comissão verificou o esforço do Prefeito que, corn os

reduzidos recursos da prefeitura, consegulu realizar obras de emergência em
locais que representavam perigo imediato.

- foram chamados para prestar esciarecimentos e oferecer sugestöes:
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a) COPASA.MG
b) Fundaço Nacional de SaUde;
C) Caxa Econômica Federal;
d) Secretaria do Meio Ambiente;
e) Instituto Estadual de Florestas;
f) Prefeitos Municipais e Presidentes de Associacoes;
g) comunjdade em geral;
h) Deputados Federais mais votados na região, já citados, dos quais so

corn pareceu o Deputado Romeu Queiroz.
2.5.1- Deputado Federal Romeu Queiroz:
o Deputado declarou que vem acompanhando o sw-to de cOlera em Pedra

Azuf desde o inIcio, uma vez que que foi notificado pelo Prefeito e juntos
passararn a buscar solucOes Procuraram o Ministério da Saüde e a FUNASA,
sempre corn a participação do Deputado Márcio Kangussu.

Afirmou que as surtos de doencas que ocorrem naquela cidade advêm da
falta de saneamento básico e que, em Brasilia, estará tentando recursos Para
as obras que darão uma solução definitiva ao assunto.

Disse tambem estar representando a Deputado José Militào, que não
compareceu por motivo de força major.

o Deputado Romeu Queiroz teceu elogios ao Deputado Márcio Kangussu
pela iniciativa de formar esta Comissão e ao Presidente Arlen Santiago, pela
maneir-a Como vem conduzjndo Os trabaihos. Afirmou ainda que 0 relatoria
final, elaborado pelo relator e aprovado pela Comissão, servirá de
embasamento Para que as autoridades federais tomem conhecimento do
problema e possam tomar providéncias. Ao mesmo tempo, aconseiha que 0

relatório seja encaminhado as autoridades e aos Orgãos estaduais,
espea jalmente a COPASA-MG, detentora das concessöes do municIpio,
talvez a grande responsável pela solução do problema.

For falado ainda sobre o bloco "Minas pelo Brasil", formado na Câmara
Federal, que pretende discutir os interesses orçamentários de Minas Gerais,
apresentando emendas coletivas ao Orçamento da Uno, sendo uma delas
referente ao saneamento básico.

2.5.2 - Ricardo Mendes Pinto - Prefeito de Pedra Azul:
o Prefeito de Pedra Azul teceu alguns comentários e foi taxativo em sua

conclusào : "Precisamos de saneamento, precisamos de obras que, de uma
vez por todas, erradiquem a doença em Pedra Azul".

Lembrou outro surto de cOlera ocorrido na cidade ha cerca de quatro anos,
afirmando que a repetiçao do problema hoje demonstra que as medidas
tomadas naquela época foram paliativas.
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2.5.3 - Nilzete Moreira Oliveira - Prefeita de ltaobim:
A Prefeita fez urn breve relato sabre a vida difIcil em ltaobim, sem infra-

estrutura, sem rede de esgoto e corn a lixo constituindo sério problema.
Esclareceu que a projeto de infra-estrutura Para a rede de esgoto foi

aprovado e que foi liberada a primeira parcela Para as obras, mas esta foi
retida agora pelo Governo. As valas e escavacOes foram feitas, e o esgoto
continua a céu aberto.

Disse que em ltaobim, além da dengue, que é probtema rotineiro, ha a surto
de cOlera e também vários casos de contaminacão por virus HIV.

Reafirmou sua confianca nos Deputados Estaduais e Federais de
conseguirem Os recursos necessárias Para as obras que porão fim aos surtos
de várias doencas que assolam o vale do Jequitinhonha.

2.5.4 - Sr. Romércio Oliveira Gobira, Secretário Municipal de Saüde de
Almenara, representando o Sr. Prefeito Municipal:

Criticou severamente a auséncia dos Deputados Federais convidados, corn
excecào do Deputado Romeu Queiroz, que esteve presente e contribuiu Para
o êxito da reunião. Agradeceu as atitudes tomadas em beneficio do vale do
Jequitinhonha, afirmando que, enquanto o cólera está restrito aquela região, é
mais fácil de ser corn batido. E uma doenca de disseminacão rápida e poderá
expandir-se por todo a Estado.

2.5.5 - Sr. Ronaldo Mota Dias, Presidente da AMAMS:
O Sr. Ronaldo afirmou que considera a assunto de grande importãncra Para

a Area Mineira da SUDENE, que está vulnerável a tudo, inclusive ao
abandono e ao descaso das autoridades. Reclamou da drminurcão de
recursos Para a regiàa, chamando a atenção Para a importância da reforma
tributária.

Afirmou também que algumas sugestOes estão sendo encaminhadas,
depois de exaustivamente debatidas pelos Prefeitos. São pontos de vital
i mportãncia Para as municipios onde a pobreza é a principal problema.

Concordou corn a já amplamente falado: a regiao precisa de saneamento.
Manifestou a esperanca de que se faca uma emenda ao orçamento, de que

O FPM cresça, enfim, de que a Governo faca alguma coisa.
Mais uma vez, a Deputado Romeu Queiroz recebeu palavras de elogios e

agradecimentos pela constante ajuda e participacão.
Reivindjcou acOes Para a Area Mineira da SUDENE, afirmando que nâo tern

apoio nem do Governo Estadual nem do Federal.
2.5.6 - Sr. Roberto GrapiUna, Presidente da AssociaçãO Microrregional do

Baixo Jequitinhonha:
0 Presidente da AMBAJ sugeriu que se faça urn levantamento técnicc

TA
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urgente do saneamento básico das cidades do vale, para que se tenha urn
diagnóstico dos problemas e se possa reivindicar corn mais segurança. Fez
uma severa critica a COPASA-MG, dizendo que esta não investe na cidade
nem o que recebe da Prefeitura. Afirmou que o Orgão está distante dos
problemas de saneamerito. Cobra por todos os seus serviços e sequer tapa
os buracos que faz nas ruas, ficando a Prefeitura obrigada a recompor o
calçamento.

Reclamou da falta de recursos, também no controle da dengue, que vern
sendo feito sistematicamente por uma equipe especialmente contratada, que
poderá ser dispensada a qualquer momento, urna vez que a verba liberada
por convênio está no fim. Outro convênio já foi editado, mas os recursos não
foram liberados. Pediu a interferéncia do Deputado Romeu Queiroz para que
sejam liberados esses recursos o mais rápido possivel, uma vez que a
prevençao da dengue contribui também para a prevenção de outras doenças,
como o cOlera.

Terminadas as explanaçoes dos convidados, o Presidente, Deputado Arlen
Santiago, retornou a palavra para manifestar sua preocupaçao corn a
possibilidade levantada pelo Ministro Fernando Bezerra de se acabar corn a
SUDENE e corn a 000EVASF e se criar uma agenda de desenvolvimento
que deverá ser de todo o Pals. Disse que em Minas Gerais existe também a
ntençao de se acabar corn a SUDENE e a SUDENOR e se criar urn
instrumento regional rnais forte. Afirmou que ambas as possibilidades são
assustadoras. 0 Presidente pediu a interferéncia do Deputado Romeu
Queiroz também nesse assunto.

Abordando mais urna vez o problema da qualidade do sangue no vale do
Jequitinhonha, o Deputado Arlen Santiago registrou que não existe urn
hemocentro para toda a região, e as transfusöes são feitas braço a braço.
Considerou, entretanto, uma conquista do Jequitinhonha a inauguraçao de
hemocentros em Diamantina, TeOfilo Otôni (corn subdivisão em Itaobim) e
Ponte Nova (corn urn apoio transfusional em Pedra Azul), acrescentando que
talvez, no prOximo ano, Minas Gerais não tenha mais sangue de ma
qualidade.

2.5.7 - Deputado Federal Romeu Queiroz:
0 Deputado encerrou sua participação corn urn breve relato de seu trabalho

em prol do Node e Nordeste de Minas, acompanhando Prefeitos e
Presidentes de associaçöes aos órgãos em Brasilia, ate mesmo no tocante
aos convênios das frentes produtivas de trabalho, grande preocupaçao dos
Prefeitos da area da SUDENE. Nesse sentido, afirmou ter feito uma grave
constataçao: o Governo de Minas não teve interesse na renovação do
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convênio. Os recursos tomararn outro caminho, e Minas Gerais ficou de fora,
enquanto todos os Estados entraram.

Mais uma vez, reafirmou seu compromisso corn o Node de M i nas e corn 0
vale do Jequitinhonha, em especial, prometendo estar atento a tudo o que diz
respeito a região.

2.5.8 - Sr. Ronaldo Mota Dias, Presidente da AMAMS e Prefeito de São
João da Lagoa:

0 Sr. Ronaldo apresentou sugestão, que poderá representar uma proposta
concreta deste relatôrio, de que a Fundação Nacional de SaCide, que possui
urn corpo técnico muito born, faca os projetos de saneamento das cidades
menores, que não tern condicães de arcar corn tal despesa.

Narrou o ocorrido corn a sua cidade, São João da Lagoa. Na qualidade de
Prefeito, fez contato corn a Fundacão para que esta fizesse o projeto, 0 que
foi prontamente aceito. Entretanto, ao saber que os recursos viriam da União
Ga havia a previsão do recurso no orçamento da União), a Fundação desistiu,
afirmando que o Prefeito deveria pagar o projeto na iniciativa privada.

A proposta e que a própria Fundacão faca esses projetos, principalmente
para os pequenos municipios da Area Mineira da SUDENE.

Para encerrar a reunião, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, houve por
bern tecer alguns comentários sobre as crIticas feitas a COPASA-MG pelo Sr.
Roberto Grapi(ina, Prefeito de Joalma e Presidente da AMBAJ. Explicou que
a atuacão do órgão se limita as cidades onde tenha concessão, e, pela sua
lei, qualquer investimento deve ter retorno. Sendo na area rural, deverá haver
urn prograrna governamental que garanta os recursos. Esclareceu que a
COPASA-MG atravessa urn momento dificil, corn uma divida enorme,
estando em fase de negociacöes.

Apesar disso, garantiu que a COPASA-MG está disposta a conversar,
discutir e achar solucöes para os problernas.

2.6 - Depoimentos ouvidos na reunião do dia 17/8/99:
Essa reunião destinou-se a ouvir esclarecimentos sobre a defesa do rneio

ffsico, biôtico e socioeconômico no vale do Jequitinhonha. Foram ouvidos Os

seguintes convidados: Sr. Nilson AntOnio Marques, Chefe da Divisão de
Prevenção e Tecnologia de Cheias do IGAM, representando o Sr. João Bosco
Senra, Diretor-Geral do IGAM; Sras. Cassilda Teixeira de Carvalho,
Presidente da Cãmara de Recursos Hidricos - CRH - do Conseiho de Politica
Ambiental - COPAM - e isis Rodrigues Carvalho, Presidente da Cãmara de
Protecão da Biodiversidade - CPB - do COPAM, acompanhada do Sr.
Fabiano Rodrigues de Melo, Assistente do Nücleo de Florestas e
Biodiversidade.
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A reunião foi presidida pelo Vice-Presidente da Comissão, Deputado César

de Mesquita, devido a auséncia do Presidente, Deputado Arlen Santiago, por
motivo de força maior.

Este reiatório, que sera enviado ao Governo do Estado e ao Governo
Federal, deve sugerir medidas efetivas para que nao se repitam os surtos de
cóiera e de outras doenças transmissIveis, sobretudo por meio de águas
contarninadas.

2.6.1 - Sra. Cassiida Teixeira de Carvaiho:
A Sra. Cassilda afirmou categoricamente que o vibriâo do cóiera é

transmitido através da água, diretamente ou através dos aiimentos iavados
corn água contaminada.

Frisou que apenas 8% do esgoto é tratado no Brasil. Em Minas Gerais esse
Indice cai para 1,5%. isto quer dizer que 98,5% de todo o esgoto doméstico
prod uzido é jogado nos rios.

Esciareceu que, enquanto nào houver 100% da populaçäo abastecida de
água, não haverá como impedir surtos de doenças. As doenças ocorrerrâo
nas areas náo abastecidas, por menores que sejam. Afirma que fol o que
ocorreu no Jequitinhonha: o calera atingiu a parte da populaçao dos 10% da
area urbana que não tern rede de água.

A conciusâo da Sra. Cassilda é de que a raiz da questâo está na
universalizaçao do sistema de abastecimento de água e do sistema de coleta
e tratamento do esgoto. Enquanto o Jequitinhonha nâo tiver isso, sustos
serão combatidos, mas outros surgirao.

A Sra. Cassilda prestou uma informaçao: existem na America do Sul vários
palses que obrigam as entidades responsáveis pelo abastecimento de água,
seja püblicas, seja privadas, a oferecer seus serviços a 100% da populaçao
urbana. E afirmou: "Precisamos de urn agente regulador das acöes de
saneamento". Dessa forma, todos os que morarem em urn centro urbano
terão o direito de ter água encanada e em boas condiçoes na porta de sua
casa.

2.6.2 - Sra. Isis Rodrigues Carvalho:
A Sra. Isis fez urn breve pronunciamento sobre a regiäo do Jequitinhonha,

falando da quandade ambiental altamente degradada tanto em virtude da ma
utihzação dos recursos hidricos e do pouco cuidado corn a cobertura fiorestal
- que ocasiona erosào, assoreamento de rios -, quanto pelo adensamento de
popuiaçôes sern nenhum cuidado socioeconôrnico - que perrnite 0
aparecirnento e a proirferaçäo de doenças, muitas endérnicas, transmitidas
por veicuiaçäo hidrica.

A Sra. Isis, dizendo-se pouco experiente no terna da reunião por estar
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ocupando urn cargo recém-criado, corn trabaihos ainda parciais, juigou
conveniente fazer-se acompanhar peio Sr. Fabiano Rodrigues Melo, biólogo,
Assistente do Nücleo de Fiorestas e Biodiversidade do IEF.

2.6.3 - Sr. Fabiano Rodrigues Meio:
o Sr. Fabiano falou especialmente sobre a fauna e a flora, que constituern o

objeto do seu trabaiho: iniciou recenternente urn estudo na regiào do vale do
Jequitinhonha, principalrnente o media e o baixo Jequitinhonha, onde existern
várias espécies de primatas, e conciulu que o vale do Jequitinhonha é de
extrema importância para a preservacao da diversidade bioiógrca do Estado
de Minas Gerais em termos de fauna e flora.

Quanto a possibiiidade de ocorrência do vibrião coiérico em animais da
fauna silvestre, afirmou que a fauna e a flora estão compietarnente
desvincuiadas do vibriao colérico. Obteve as informaçöes por intermédlo do
Sr. Checker, da Fundaçao Ezequiel Dias, que tambérn garantiu que a
problema é de saneamento.

o problema é decorrente de relaçöes humanas e socials, e nao arnbientais,
no sentido de preservacao da fauna e da flora. Frisou, entretanto, que a
degradacào arnbientai existente no Jequitinhonha favorece a empobrecimento
da qualidade de vida da populacão.

2.6.4 - Sr. Nilson Antonio Marques:
o Sr. Nilson esclareceu, prirneirarnente, que o IGAM cuida da quantidade e

da quandade das águas. Disse ignorar em que o IGAM pode contribuir no
combate ao cOiera. Fez, entretanto, urn alerta sobre a grande descuido corn
relaçao as nascentes de água: as prefeituras fazern as captaçOeS e nao se
preocupam corn a sua adequada conservacão; elas acabam transformando-
se em areas de iazer, sendo utilizadas peios banhistas as aguas que väO
abastecer as cidades. Fez ainda referenda a outros probiernas, corno as
agrotóxicos, nas areas de fazendas, e a poiuicão das rnineradoraS.
Considerou que é muito difIcH retirarem-se os metais para purificar a agua. 0
Sr. Nilson advertiu também sobre a probiema sério que é uma nascente sern
cercas, corn o gado pisoteando em volta e compactando a solo. Afirmou,
entretanto, que trabaihar a questäo da cOlera não e uma atividade-fim do
1GAM.

Terminadas as falas dos convidados, a Deputada Marcia Kangussu se
mostrou muito satisfeito corn a reunião, na quai se esciareceram muitas
dtjvjdas sobre o meio ambiente e a biodiversidade. Conclarnou todos a
participar das soiuçOes que darão firn ao grave probierna do Jequitinhonha,
dizendo que todos podem ajudar, de rnaneira direta ou indireta, que o cóiera é
uma conseqüência e 6 necessario agir nas causas para näo ter de trabaihar
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corn as conseqüéncias. 0 objetivo é trabaihar preventivamente e obter
resultados meihores corn gastos bern menores. Disse que a reunião foi
proveitosa e mostrou mais uma vez que a causa principal de tudo o que está
ocorrendo no vale do Jequitinhonha é a péssima qualidade de saneamento
básico e a condição quase de miséria da populaçao.

A seguir, falou novamente o relator, Deputado Doutor Viana, que fez uma
denüncia: além dos surtos de doencas, o povo enfrenta urn outro problema - o
Governo Federal cortou as 85 mil cestas básicas que eram distribuidas na
regiäo. Cortou tarnbém as frentes de trabalho, que erarn mais de 300 mil.
Cada urn recebia a misera quantia de R$80,00 por més; é urna pequena
quantia, nâo resolvia, mas ajudava. Conclarnou os colegas Deputados a
brigar e mostrar essas questôes aos Governos. Prorneteu enviar aos órgos
que participararn das reuniöes o relatório desta Cornisso.

0 relator disse ainda que o movumento não se encerra na Comissão. 0
relatóno não conclui o trabaiho. Ele é urn caminho, urna abertura para
solucionar o problerna, corn o trabaiho continuo de todos, de cada Orgão do
rneio ambiente.

3.0 - Análise dos Dados e Depoirnentos Coihidos Pela Cornissão.
Corn base na docurnentacao apresentada e nos depoirnentos prestados a

esta Cornissão Especial, relacionamos a seguir alguns quadros e
observaçoes relativos a situação do vale do Jequitinhonha diante do surto de
côlera que assola a região.

1 - Trata-se de uma região pobre, que a prOpria natureza se encarrega de
sacrificar corn as constantes secas.

2 - E urna região desassistida pelo poder piblico tanto estadual quando
federal, haja vista o corte das cestas básicas distribuidas na região e a
suspensão das frentes de trabalho.

3 - As cidades do vale do Jequitinhonha, de modo geral, não contam corn
abastecrrnento de água e esgoto tratado.

4 - A degradação ambiental é rnuito grande, o que empobrece a qualidade
de vida da populaçâo.

5 - As nascentes de água são mal cuidadas. As próprias montantes da
captação que vão abastecer as cidades transforrnamse em areas de lazer.

6 - 0 Jequitinhonha está corn vários rios secos ou secando devido a
garimpagem das mineradoras. As poucas ãguas são contaminadas por
mercürjo.

7 - Saneamento básico, meio ambiental e saüde estão intimarnente
relacionados para a melhoria da qualidade de vida.

8 - Pedra Azul é uma cidade corn péssima qualidade de saneamento básico
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e condicöes de vida da populacao quase de miséria.

4.0 - Conclusão
Em virtude dos depoimentos tornados nas várias reuniöes de constituicão

desta Comissão Especial, chegou-se a conclusão de que o fato gerador de
todas as doenças endérnicas que ocorrem na regiao do Jequitinhonha, em
especial do cólera na cidade de Pedra Azul, é a falta de saneamento básico e
de tratamento de esgoto.

As opiniöes nesse sentido foram unânimes e taxativas, tanto por parte das
autoridades como da populacão local. Não ha como evitar doencas sem
saneamento básico. Falta de água e esgotos a céu aberto são fontes de
variadas doenças.

Portanto, depois de estudada detidamente a situacão do vale do
Jequitinhonha e analisadas as declaraçöes prestadas na fase de discussão,
opinamos pelo seguinte procedirnento:

1 - Resolver o problerna do saneamento básico no Municipio de Pedra Azul.
Todas as med idas adotadas deverão ter esse objetivo.

2 - Realizar gestoes junto a FUNASA visando a elaboraçâo de urn
levantarnento técnico do vale do Jequitinhonha, para diagnosticar os
problem as.

3 - Elaborar projeto de saneamento para as cidades do vale do
Jequitinhonha, priorizando o Municiplo de Pedra Azul, pela mesma Fundacão.

4 - Realizar gestöes junto ao Governo Federal visando a liberacão de
recursos para o inicio das obras de saneamento e esgoto em Pedra Azul.

Essas são as necessidades imediatas, que devem ser tratadas corn
prioridade absoluta.

Entretanto, os depoimentos das autoridades responsáveis por diversos
órgãos, que aqui compareceram dando sua valiosa colaboração, mostraram-
nos que outras medidas se fazern necessárias, visando a resultados em
médio e longo prazos, que irão meihorar a qualidade de vida daquela
população tao sofrida. Partimos do principio de que "pobreza é suportável,
porém miséria é urn acinte a natureza humana".

Sugerimos. pois, ainda:
1 - Por meio da Secretaria do Meio Ambiente, proceder a estudos e

trabalhos para meihoria da qualidade de vida da região, não so corn obras
concretas como também corn conscientização do povo sobre atos de higiene
e providências para conservacão e melhoria da natureza.

2 - Conclamar o IEF para agir efetivamente na defesa das matas e florestas,
inclusive no que toca a reflorestamento e protecão das nascentes.

3 - Ao mesmo tempo, fazer gestöes junto ao Governo para que as multas
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aplicadas pelo IEF retornem ao próprio Orgão, para que este possa ampUar
seu trabalho.

4 - Oferecer ao COPAM e ao IGAM mais recursos e melhores condicöes de
trabaiho para que possam tomar medidas bteis e efetivas na região do
Jequ tin hon ha.

5 - Rever o trabalho de garimpagem das mineradoras. E necessário
proceder-se a estudos serbs sobre o problema para serem oferecidas
soluçôes viáveis. A degradaçao é urn fato, e Os rios estào secando.

6 - Finalmente, fazemos uma breve referenda as organizaçoes não
governamentais - ONGs: elas predisam participar rnais, sair dos escritôrios e
atuar rnais efetivamente nos trabalhos de campo. Sugerimos que sejam feitas
parcerias entre as ONGs e os Orgâos governarnentais, o que resultará em urn
proficuo trabalho.

7 - Enviar este relatOrro ao Governador do Estado, as autoridades federals,
por interrnédio do Deputado Federal Romeu Queiroz, a todos os órgãos
püblicos que prestaram valiosos depoimentos nesta Comissão, a Caixa
Econömica Federal e as Prefeituras e Câmaras Municipais dos municIpios do
vale do Jequitinhonha, corn a solicitação de que divulguern o documento, para
conhecimento do povo.

Concluindo: 0 papel da Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais,
por meio desta Comissao Especial, forrnada para analisar o problema do
cOlera no Jequitinhonha, foi cumprido.

Resta agora a cada árgão condlarnado, federal ou estadual, executar a sua
parte. A não tomada das providéncias indicadas poderá ocasionar o
surgimento de novos surtos de cólera e de outras doenças. Mais vidas
poderão ser ceifadas no próximo verao, e a responsabjljdade será do órgâo
que se furtar ao seu compromisso.

Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana, relator - Márcio Kangussu.
- Publique-se para os fins do parágrafo inico do art. 114 do Regirnento

Interno.
Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos terrnos do
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerirnento do Deputado
Eduardo Hermeto, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei
n° 546/99 (Arquive-se o projeto.); nos terrnos do inciso VI! do art. 232, c/c o
art. 140, do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Durval Angelo
(2), em que solicita seja o Projeto de Resoluçao n o 484/99 encarninhado a
Cornissâo de Fiscalizaçäo Financeira, urna vez que a Comissão de Justiça
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perdeu o prazo para ernitir seu parecer, e seja o Projeto de Lei n° 507/99
encaminhado a Cornissão de Administracão Piiblica, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; nos termos do
inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Ailton Vilela, em que solicita a inclusão em ordern do dia do Projeto
de Lei n° 201/99, uma vez que a Comissáo de Fiscalizaçao Financeira perdeu
o prazo para emitir seu parecer, e requerimento do Deputado Mauro Lobo, em
que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 207/99; nos
termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento interno, requerimento do
Deputado Mauro Lobo, em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto
de Lei n° 298/99, uma vez que a Comissão de Fiscalizacão Financeira perdeu
o prazo para emitir seu parecer.

Discussão e Votação de Pareceres
0 Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial sobre a indicacão, feita

pelo Governador do Estado, do nome da Profa. Lticia Helena Gonçalves
Teixeira para integrar o Conselho Estadual de Educação. A Comissáo
Especial opina pela aprovacão do nome. Em discussão, o parecer. Nâo ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Parecer da Comissão Especial sobre a indicação, feita pelo Governador do
Estado, do nome do Sr. Ronan Gouveia Teixeira para a Presidência da
Fundaçao TV Minas - Cultural e Educativa. A Comissâo Especial opina pela
aprovaçâo do norne. Em discussão, o parecer. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de, antes de V. Exa.

encerrar a discussào, dizer que V. Exa. encerrou a discussão do prirneiro
parecer, mas deveria t&-lo colocado em votaçáo nominal. V. Exa. já esta

5 passando para a discussão do segundo parecer sern o resultado do primeiro.
0 Sr. Presidente - A chamada registrou a presenca de 33 Deputados,

portanto nao temos "quorum" para votação, mas o ternos para discussâo.
0 Deputado Carlos Pimenta - Se V. Exa. me permite, acredito que 0

"quorum" pode ter sido modificado para mais ou para menos. Então, para que
V. Exa. possa assegurar o "quorum" e afirmar categoricamente que nao o ha
para votaçâo, mas, sim, para discussão, pediria que V. Exa. fizesse a

: recornposiçao do "quorum".
: 	 0 Sr. Presidente - A Presidência entende ser plenamente regimental 0

desejo de V. Exa.
No entanto, como nenhum Deputado se inscreveu para discutir 0 parecer

da Comissáo Especial sobre a indicacão do Sr. Ronan Gouveia Teixeira para
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o Deputado Carlos Pimenta - Mas, antes de V. Exa. encerrar a discussâo,

havia pedido a palavra exatamente para essa questâo de ordem, que é
absolutamente regimental.

o Sr. Presidente - A Presidência já avisou aos Deputados que, para a
discussão de qualquer projeto, a inscriçäo prévia deve ser feita no livro.

o Deputado Carlos Pimenta - Eu o fiz verbalmente. No precisava de minha
inscrição prévia.

o Sr. Presidente - 0 processo de discussão está encerrado. A Presidêncja
pergunta ao nobre Deputado se deseja solicitar a recomposição do "quorum".

o Deputado Carlos Pimenta - Desejo que V. Exa. não considere discutido
segundo parecer, porque não houve a votação do primeiro.

o Sr. Presidente - A Presidéncia assim considera porque não houve
inscriçao prévia de nenhum Deputado no livro que se encontra,
permanentemente, na mesa dos trabalhos, Sr. Deputado.

o Deputado Carlos Rmenta - Vou acatar a posiçao de V. Exa., embora não
Concorde corn ela. V. Exa. deveria colocar em votaçao nominal. A própria
votação já seria a recomposiçao de "quorum".

o Sr. Presidente - A Presidéncia reitera a decisão de considerar encerrada
a discussão dos pareceres, entendendo que não atropelou o Regirnento
Interno em nenhum momento. Pergunta ao nobre Deputado se deseja fazer a
solicitaçao da recomposição de "quorum".

Vem a Mesa requerimento do Deputado Bené Guedes, Lider do PDT, em
que solicita a palavra, baseado no art. 70 do Regimento Interno, para, nos
termos do seu § 1, transferi-la ao Deputado Alencar da Silveira JUnior. A
Presidéncia, antes de passar a palavra ao Deputado João Leite, defere o
requerimento e fixa para o orador o prazo de 10 minutos.

Questão de Ordem
o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, pedi a palavra para Iamentar,

porque, novamente, V. Exa. atropelou, como atropelou anteriormente, ao
encerrar a discussáo sem haver "quorum' para tanto em Plenário. E é
justamente isso que quero questionar. Tinhamos "quorum" para que as
reivindicacoes fossem colocadas em discussao, e V. Exa. venceu tanto o
primeiro parecer da Comissào Especial, quanto o segundo. Agora já fixou 0
tempo para que nào haja encerramento. Nâo temos "quorum", mas seremos
obrigados a continuar, porque, antes de conceder a palavra pela ordem, V.
Exa. ja fixou o tempo. Então, quero colocar o meu desagrado em relaçao as
trés decisöes da Presidéncia, as quais, sem dUvida, atropelam o Regimento
Interno.
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o Sr. Presidente - Não ha questao de ordem a ser respondida, mas a

Presidéncia esciarece ao nobre Deputado que, em primeiro lugar, perguntou
ao Deputado Carlos Pimenta se desejava fazer a solicitação para que
houvesse a recomposicão de "quorum". Näo houve resposta do nobre
Deputado.

Além disso, a Presidéncia esciarece a V. Exa. que, se alguém fol atropelado
nesse momento, foi a Presidéncia, porque iniciou a leitura de urn
requerimento, e foi questionado por V. Exa.

A Presidência tern todo a direito de concluir a leitura de toda e qualquer
correspondéncia que esteja em suas mãos e cuja leitura tenha iniciado. Apôs
o término, sim, a Presidéncia, como já o fez todas as vezes, concede a
palavra ao Deputado, como fez corn V. Exa.

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, iniciei a minha fala antes de V. Exa.
iniciar a sua, em relação ao requerimento do nobre Lider do POT.

o Sr. Presidente - A Presidéncia verificou que houve urn ligeiro descuido de
V. Exa. - a Presidéncia cornecou primeiro. Corn a palavra, o Deputado
Alencar da Silveira JUnior.

o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, imprensa, companheiros da galeria que nos visitam hoje e
acompanham este belissimo trabalho da Assembléia Legislativa, onde se
vêem os Deputados trabalhando: quero registrar meu contentamento pela
aprovaçao da emenda solicitada por nós ao Tribunal de Justica, para a
criação da 2a Vara CIvel de Andradas.

Essa foi uma luta que contou com a participacão de toda a comunidade
andradense, politicos locais e muitos companheiros nossos, como 05
Oeputados - e aqui gostaria de registrar que foi urn trabalho conjunto dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Durval Angelo, Miguel Martini e outros.

o projeto agora vem para a Assernbléia e, corn certeza, aqui vat receber
rnais adesôes. Estäo de parabéns as Vereadores que se ernpenharam, tendo
a frente o Presidente da Cãmara, Fernando Molinari Perez, o Prefeito Wilkie
Veronese, a Promotor Nivia Leandro Previato e a JuIza Nilce Mendonca
Mansur.

Quero também, nesta tribuna, saudar minha amiga Liliane Carneiro Costa
Hermeto, esposa do nosso companheiro Eduardo Hermeto, pelo lançamento
de mais urn CD.

Liliane é dessas raras pessaas que tern a toque de Midas, não por
transformar em auro, no sentida exato da palavra, as coisas que toca, mas,
sim, por transformar em britho, em sucesso todos as seus empreendirnentas.

E empresária bem-sucedida, porque se dedica corn afinco ao que faz.
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Extremamente bern preparada profissionalmente, a Diretora de Marketing da
Construtora LIder cresceu e ganhou o respeito de todo o setor.

Ao lado de todo esse sucesso na area de "marketing", o coração inquieto de
Lihane e sua enorme sensibilidade a impulsionaram Para sua verdadeira
vocação: a müsica. E o resultado é urn trabaf ho denso, num CD despojado,
cheio de suavidade, que é a marca malor da artista Liliane Hermeto.

o novo CD, lançado esta semana no Diamond Mall, é uma seqüência do
primeiro, que, ao lado de uma seleçao de miisicas de vários autores, veio
acompanhado de uma bela produçäo e urn belissimo "clip" no especial
cenário barroco de Ouro Preto.

Liliane mostra agora seu talento de compositora, corn a inclusâo de mUsicas
de sua autoria, coroando uma carreira que, sem grande alarde, bern rnineira
mesmo, vai ganhando espaço num piblico especial, que gosta de colecionar
o que é bela, a que é born, o que é duradouro, sern a fatuidade do
instântaneo, tao em moda no cenário musical nacional.

Parabéns, Liliane! Faça como a poeta Carlos Drummond de Andrade: vá
ser "gauche" na vida. Siga seu talento e sensibilidade, e que eles continuem a
frutificar mais e mais em novos discos e "shows".

o Deputado Eduardo Herrneto (em aparte) - Meu caro amigo Deputado
Alencar, essas são palavras de urn colega, de urn amigo que tocarn fundo o
meu coração. Primeiramente, por uma razão óbvia: porque se trata de uma
pessoa da minha mais intima relação, que é a minha esposa. Mas também
porque não posso deixar de concordar corn todas as belas e profundas
palavras que V. Exa. proferiu.

Liliane e, sim, corn certeza, uma pessoa privilegiada, uma empresária de
sucesso, uma pessoa que tern urn trabaiho social, mas tern também tempo
para deixar desabrochar seu talento na area cultural.

Agradeço rnuito o reconhecirnento de V. Exa. pelo trabalho de Liliane.
Quero cornpartilhar as suas palavras e dizer que o amigo, o colega tocou
rnuito o rneu coraçáo.

o Deputado Alencar da Silveira Jinior - Muito obrigado pelo aparte.
Gostaria apenas de relembrar uma parte do nosso discurso. Pela amizade
que tenho corn Liliane e corn a próprio Hermeto, esse casal simpatico, posso
repetir que Liliane é dessas raras pessoas que tern a toque de Midas. Muito
obrigado.

Encerramento
o Sr. Presidente (Deputado AntOnio Andrade) - A Presidéncia verifica, de

piano, a inexistência de "quorum" para a continuaçao dos trabalhos e encerra
a reunião, convocando Os Deputados Para a especial de logo rnais, as 20

257
horas, e Para as extraordinárias de arnanhã, dia 6, as 9 e as 20 horas, nos
termos dos editais de convocacão, bern corno Para a ordinária de amanhã, as
14 horas, corn a seguinte ordern do dia: (- A ordern do dia anunciada é a
publicada na reunião anterior.). Levanta-se a reuniãa.

ATA DA 38a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 6/10/99
Presidéncia do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: Ata - Questão de ordern;
chamada para recomposição de "quorum"; inexistOncia de nOmero regimental
para a continuacãa dos trabalhas - Encerramento.

Comparecimenta
- Comparecern as Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Agostinho Patras -

Ailton Vilela - Alberta Bejani - Alencar da Silveira Janior - Alvaro Antonio -
Ambrosia Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Genaro -
Antonio JUlio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Dalrno
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheira - Djalma Diniz - Doutor Viana
- Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandäa -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - HeIy
TarqUinio - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - José Henrique
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Marcia Cunha -
Marco Regis - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George
-, Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa - Wanderley
Avila-

Abertura
o Sr. Presidente (Deputada Gil Pereira) - As 9hl5rnin, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUrnero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecãa de Deus e em name do pavo mineiro, iniciamos 05
nossas trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputada Marcelo Goncalves, 2 1-Secretário "ad hoc", procede a leitura
da ata da reuniãa anterior, que é aprovada sern restricOes.

Questãa de Ordem
o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar, de

Plano, que nãa ha "quorum" Para a prosseguimento da reunião e, par esta
razão, solicitamos a seu encerrarnentO.
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o Sr. Presidente - Tendo em vista a irnportância da matéria constante na

pauta, a Presidência solrcita ao Sr. Secretário que proceda a chamada dos
Deputados para recomposição do quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Marcelo Goncalves) - (- Faz a charnada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 21 Deputados. Näo

"quorum" para a coritinuação dos nossos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidêncja encerra a reuniâo, convocando
flPilfrlrQ 	 .   uuiiir ue l ogo mais, as 14 horas, corn a ordem
do dia ja publicada, e para a reuniâo extraordinária, também de hoje, as 20
horas, nos terrnos do edital de convocação. Levanta-se a reuniào.

ATA DA ia REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES OF SAUDE E DE
DIREITOS HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia dezessete de junho de mil novecentos
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Edson
Rezende, César de Mesqurta, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e
Cristiano Canédo, membros da Cornissào de Saüde; Glycon Terra Pinto,
Maria Tereza Lara e Carlos Pirnenta (substituindo este ao Deputado Joâo
Leite, por ndicaçäo da Liderança do PSDB), membros da Cornissão de
Direitos Humanos. Havendo nürnero regimental. o Presidente, Deputado
Edson Rezende, declara aberta a reuniâo e, em virtude de se tratar da 1a

reuniáo dessas Cornisöes, informa que nào ha ata a ser lida. 0 Presidente lé
correspondèncja enviada pelo Sr. Juarez Gomes de Sá, Vereador a Câmara
Municipal de Caratinga, solicitando a Cornissão que priorize a realizaçao de
uma audiência püblica naquele municIpio, corn o propOsito de discutir a
implantaçao de urna unidade da HEMOMINAS na cidade. 0 Presidente
sohcita a assessoria que analise a questao. A seguir, informa que a reunio
se destina a ouvir os seguintes convidados: Drs. Francisco Viana e Mario
Liicio Wanes, ambos respresentando o 000rdenador Estadual do Programa
de DST-AIDS, da Secretaria de Estado da Saiide; Dras. Anna Barbara de
Freitas Carnerro Proetti, Presidente da HEMOMINAS e Sônia Lucia Cardoso
Suignard, representarido a FHEMIG; Sr. Roberto Chateaubriand Domingues,
Presidente do Grupo de Apoio e Prevençao a AIDS-GAPA-; Sra. Dana
Alcaino dal Zoffo, representante do Grupo Vhiver; Sr. K!einer Eler de Moura,
representante do Projeto Mrnha Casa, e Dra. Palnijra Bonolo, 000rdenador-a
Municipal do Prograrna do DST-AIDS, da Secretaria Municipal de Saüde. 0
Presidente justifica seu convite. Abertos Os debates, dele participam os
seguintes convidados:Sra Simone Teixeira, da Associaçäo Bern Viver, de
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Governador Valadares; Sr. Reinaldo Fortes, Vereador por Barbacena;
Luciano Eloy. Oiretor do Centro Comunitário da Pampulha; José Luiz Guedes;
Frederico Peret, da Maternidade Odete Valadares; Raquel, do Centro de
Toxicomania; Maria do Carmo M. de Souza, do Centro de Treinamento DST-
AIDS, Policilnica Centro Sul-BH. Participam dos debates todos os
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares
e dos convidados, deterrnina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 23 de seternbro de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Glycon Terra Pinto -

Cristiano Canêdo - Maria Tereza Lara - Carlos Pimenta - César de Mesquita.
ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO COLERA

NO VALE DO JEQUITINHONHA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e urn de agosto de

mil novecentos e noventa e nove, cornparecern na Sala das Comissöes os
Deputados Arlen Santiago, César de Mesquita, Doutor Viana e Márcio
Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental,
O Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a Presidéncia informa que
a reunião se destina a discutir e votar proposicöes da Comissão. 0 Deputado
Márcio Kangussu apresenta requerimento em que solicita a direçâo da
COPASA-MG a prorrogação de prazo dado as famIlias carentes de Pedra
Azul para quitação de suas contas de água, tendo em vista que o rnunicipio
continua sob permanente ameaça de agravarnento do cOlera. Submetido a
votação, e o requerirnento aprovado. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidència agradece a presenca dos parlamentares. convoca os membros
da Comissão para a práxima reuniao ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra Os trabalbos.

Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana - Márcro Kangussu. 	 -

ATA DA 4 a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO
FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As dezenove horas e trinta minutos do dra dez de setembro de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na sede do ConselhO Regional de
Desenvolvimento Industrial - Vale do Ago, na Rua CristOvâO Colombo, 15,
Bairro Cidade Nobre, Ipatinga, os DeputadOS MárciO Cunha, Mauro Lobo e
Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada ComissâO. Nos termos do

ha
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art. 125, § 30, do Regirnento Interno, o Presidente, Deputado Márcio Cunha,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Sebastiâo Navarro Vieira
que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, apos ser lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reuniâo se destina a debater, em audiência püblica, o Projeto
de Lei n° 51/99, do Deputado Sebastiáo Navarro Vieira, que cria o Côdigo de
Defesa do Contnbuinte do Estado de Minas Gerais. 0 Presidente convida,
inicialmente, a compor a Mesa os Deputados Mauro Lobo e Sebastião
Navarro Vieira e Os Srs. Luiz Campelo Filho, Presidente do CRDI - Vale do
Ago, e Robson Braga, Presidente da Cornissáo de Assuntos Legislativos da
FIEMG. Cornpöem, tambérn, a Mesa, por extensão, os Srs. José Aparecido
de Pádua, Presidente do SINDFISCO; Euler da Cunha Peixoto, Presidente do
Conselho de Assuntos JurIdicos e Fiscais da ACMinas; Geraldo Luiz Brinati,
Presidente da AFFEMG, e Adalgiza Maria da Silva, representando o
Presidente da CDL-BH. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Sebastiâo Navarro Vieira, que procede a sua exposiçao sobre o Projeto de
Lei n° 51/99. Após, 0 Presidente registra a presença do Deputado Ivo José, a
quem convida a compor a Mesa. 0 Presidente passa a palavra ao Deputado
Ivo José, que tece cornentários sobre a importância desta reuniào e sobre o
debate que se realiza. A seguir, o Deputado Ivo José se retira da reuniâo.
Passa-se a palavra, cada urn por sua vez, aos convidados membros da
Mesa. A seguir, 0 Presidente comunica a presença do Capitào PM Romero do
Carmo, representante do Comandante do 14 0 Batalhão da Policia Militar; dos
Srs.Vicente de Paula, Presidente do SINPAVA; FabrIcio César Fernandes,
Gerente Regional do SEBRAE; Marcos Bras, Chefe de Gabinete da Prefeitura
Municipal de Ipatinga; AntOnio Eugênio Fernandes, Presidente da Associaçao
Comercial de Coronel Fabriciano; Silvana Silva Andrade, Secretária Municipal
da Fazenda: Jaci Alves da Silva, Presidente da Associação de Defesa do
Contribuinte; Rose Laura Lopes, Chefe da Administraçao Fazendária do
Municipio de lpatinga; Jorge Kato, Diretor Adrninistrativo do CR01 - Vale do
Ago, e Adilson Barbosa, da ACIAPI. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlarnentares e dos convidados pelo
excelente debate e pelos importantes subsIdios apresentados nesta reuniao,
convoca os membros da Cornissão para a prOxima reuniao ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 14 de setembro de 1999.
Paulo Piau, Presidente - Sebastiäo Navarro Vieira- Rogério Correia.

ATA DA 5a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO
FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
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As dezenove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de
setembro de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na sede do
Conseiho Regional de Desenvolvimento Industrial - Vale do Paranalba, sito na
Avenida Rondon Pacheco, 2.100, Uberlândia, os Deputados Sebastião
Navarro Vieira e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Eduardo
Herrneto, por indicacão da Lideranca do PFL), membros da supracitada
Comissão. Nos termos do § 3 0 do art. 125 do Regimento Interno, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reuniào e solicita ao
Deputado Sebastiäo Navarro Vieira que proceda a leitura da ata da reunião
anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. 0
Presidente, Deputado Paulo Piau, informa que a reuniáo se destina a debater,
em audiência piblica, o Projeto de Lei n° 51/99, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que cria o COdigo de Defesa do Contribuinte do Estado de
Minas Gerais. 0 Presidente convida a compor a mesa dos trabalhos o
Deputado Estadual Geraldo Rezende, Secretário de Estado de lndüstria e
Comércio; Robson Braga de Andrade, Presidente da Comissão de Assuntos
Legislativos da FIEMG; José Aparecido de Pádua, Presidente do
SINOFISCO; Geraldo Luiz Brinati, Presidente da AFFEMG; Adalgiza Maria da
Silva, representando o Presidente do CDL-BH; Efthymios Panayotes
Emmanuel Tsatsakis, Presidente do CR01 - Vale do Paranalba, e Paulo
Sérgio Ferreira, Vice-Presidente da FIEMG. 0 Presidente registra a presenca
do Deputado Rogério Correia, a quem convida a compor a mesa dos
trabalhos. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que procede a sua exposicâo sobre o Projeto de Lei n° 51/99.
0 Presidente registra a presenca dos Srs. Paulo Ferollo, ex- Prefeito de
Uberlândia; AntOnio Andrada Pietro, Secretário Municipal da Administracão;
Paulo Gomes, Presidente da 13 a Subsecão da OAB. Logo apOs a exposicão,
o Presidente passa a palavra, cada urn por sua vez, aos convidadoS
componentes da Mesa. Na fase dos debates, fazem uso da palavra os Srs.
Liopino Neto; Altamirando Rocha; Aneldo Alves da Cunha, Paulo Gomes e
Any Trindade, que apresentam sugestöes para 0 aperfeicoamento do
supracitado projeto de lei. Ao final dos debates, faz uso da palavra 0 relator
da matéria no âmbito da Cornissão, Deputado Rogénio Correia. Cumprida a
finalidade da reuniâo, a Presidência agradece aos parlamentares e aos
demais convidados pelo excelente debate e pelos importantes subsIdios
apresentados nesta reunião, convoca os membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das ComissOes, 20 de setembro de 1999.
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ATA DA 6a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE FISCAL!zAçA0
FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As dezenove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de setembro de
mil novecentos e noventa e nove, comparecem na sede do Conseiho
Regional de Desenvolvimento Industrial - Vale do Rio Grande - CRDI-, sito na
Praça Frei Eugênio, 231, em Uberaba, os Deputados Sebastiâo Navarro
Vieira e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Eduardo Hermeto, por
indicaçâo da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião Navarro Vieira que proceda
a leitura da ata da reuniào anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
Deputados presentes. 0 Presidente, Deputado Paulo Piau, informa que a
reunião se destina a debater corn convidados o Projeto de Lei no 51/99, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que cria o Código de Defesa do
Contribuinte do Estado de Minas Gerais. 0 Presidente convida a compor a
mesa os Srs. Eclair Goncalves Gomes, representado o Prefeito de Uberaba;
José Maria Barra, Vice-Presidente da FIEMG; José Aparecido de Pádua,
Presidente do SINDFISCO; Adalgiza Maria da Silva, representando 0
Presidente do CDL-BH; Euler da Cunha Peixoto, diretor da Federaminas, e
Márcio Areias Prado de Faria, Chefe da Administraçao Fazendária de
Uberaba. Corn a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira procede a sua
exposição sobre o Projeto de Lei n o 51/99. Logo após, o Presidente passa a
palavra, cada urn por sua vez, aos convidados, e segue-se amplo debate
sobre o projeto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxirna reuniäo ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 4 de outubro de 1999.
Sebaslião Navarro Vieira, Presidente.

ATA DA 8a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMI5SAO DO TRABALHO,
DA PREVIDENCIA E DA AcAo SOCIAL

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e urn de setembro de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Ronaldo Canabrava, Cristiano Canêdo e Luiz Menezes. Havendo
nãmero regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da reuriião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente, Deputado
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Ronaldo Canabrava, informa que a reunião se destina a apreciar a rnatéria
constante na pauta e Iê oficlo do Sr. Guilherme Mastrichi Basso, Procurador-
Geral do Trabaiho, agradecendo o envio do "Manifesto Não ao Trabaiho
Infantil", resultante de debate pCiblico realizado nesta Assembiéia.
Prosseguindo, designa para as seguintes rnatérias os relatores a seguir
citados: Projetos de Lei n

os 486 e 516/99 - Deputado Luiz Menezes; 500/99 -
Deputado Cristiano Canédo; 501/99 - Deputado Arnilcar Martins; 508/99 -
Deputado Ivo José. Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e
votação de pareceres sobre proposicöes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assernbléia. Corn a palavra, o Deputado Cristiano Canêdo emite parecer
sobre as Emendas n

os 3 a 6 e o Substitutivo no 2, apresentados no 1 0 turno
ao Projeto de Lei no 221/99, mediante o qua[ conclui pela rejeição do
Substitutivo no 2 e da Emenda n o 5, pela aprovacão da Emenda no 6 e pela
prejudicialidade das Emendas n

os 3 e 4; e apresenta a Subemenda no 1 a
Emenda no 2. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão de
proposiçôes sujeitas a deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a
discussão e votacão, são aprovados, em turno ünico, os Projetos de Lei nos
217, 473 e 471/99, este corn a Ernenda n°1 (relator: Deputado Ronaldo
Canabrava); 368/99 (relator: Deputado Amilcar Martins); 421 e 463/99
(relator: Deputado Cristiano Canedo); e 470/99 corn a Emenda n 1 1 (relator:
Deputado Luiz Menezes). Passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e votação de proposicôes da Cornissão. 0 Deputado Ronaldo
Canabrava transfere a Presidéncia ao Deputado Cristiano Canêdo e
apresenta requerirnento em que solicita seja enviada cópia de solicitação feita
pelo Sr. Edilson Silva Pereira, representante do Sindicato dos Vigilantes, aos
órgãos que menciona. Em seguida, lé requerimento do Deputado Ivo José,
em que solicita a realizacão de audiência pãblica, corn a presenca de
representantes das entidades que rnenciona, para discutir o descumPrimento
da norrna constitucional que prevê a jornada de trabalho de seis horas nos
casos de trabalho ininterrupto de revezamento. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados Os requerimentoS. Reassumindo a
Presidéncia, o Deputado Ronaldo Canabrava agradece a presenca dos
parlarnentares, convoca os mernbros da Comissão para a prôxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 5 de outubro de 1999.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes - Cristiano

Canêdo.
ATA DA 17 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURSM0,
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INDIJSTRIA E COMERCIO
As quinze horas do dia vinte e urn de setembro de mil novecentos e floventa

e nove, comparecem na Sala das Comissöes a Deputada Elbe Brandão e Os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo o Deputado Márcio
Cunha, por indicação da Liderança do PMDB) e Sebastiâo Navarro Vieira
(subsUtuindo o Deputado Alberto Bejani, por indicacao da Liderança do PFL),
membros da supracitada Comlssão. Havendo nUrnero regimental, a
Presidente Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reuniäo e, em virtude
da aprovaco de requerirnento do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é
subsci-ita pelos membros presentes. A Presidente informa que a reunião se
destina a ouvir exposiçao do Sr. Luiz Carlos da Costa Monteiro sobre o
primeiro parque temático do Estado, denominado Terra do Saber, que contará
a histórja de Minas Gerais, e a apreciar a matéria constante na pauta. A
Presidente registra a presença das Sras. Edwiges Leal e Fatima Tolentino,
representando o convidado e, após tecer suas consideraçoes iniciais,
concede-Ihes a palavra. Segue-se amplo debate. Após as consideraçoes
finais dos presentes e tendo em vista a necessidade prernente de o Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira se retirar, a Presidente deixa de submeter a
apreciaçao o Requerimento n o 687/99, agradece a presença das convidadas
e dos parlamentares convoca os membros da Comissäo para a próxima
reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comjssöes 28 de setembro de 1999.
Alberto Bejani, Presidente - Márcio Cunha - Ailton Vilela.

ATA DA 16 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAçAO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e
nove 7 comparecem na Sala das Coniissöes Os Deputados Sebastiào Costa,
Antonio Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supraci- tada
Cornissâo. Registra-se a presença do Deputado Rogério Correia. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Sebastiäo Costa, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a
reuniäo se destina a debater as mudanças no vestibular da UFMG e a nova
forma de financiamento do ensino superior por meio do FIES. 0 Deputado
Antãnjo Carlos Andrada lé a seguinte correspondéncia: ofIcios do Sr. AntOnio
Geraldo da Silva, Presidente da Câmara Municipal de DivinOpolis,
manifestandose em favor da eleiçOo livre e democrática para escoiha dos
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Diretores de escolas estaduais; do Deputado Márcio Kangussu, solicitando,
em nome da AssociaçOo de Pais e Mestres da Escola Estadual Prof. Manoel
do Norte, do MunicIpio de Joalma, a liberaçOo de materials escolares; da Sra.
Maria Lucia Cardoso, Deputada Federal, encaminhando reivindicacão da
Associação de Moradores PrO Melhoramentos do Bairro Renascenca de
abertura de CPI para apurar possiveis irregularidades na distribuicão de
merenda escolar nas escolas estaduais. 0 Presidente determina, acordado
corn os dernais membros, que a assessoria providencie as acOes regimentals
que se fizerem necessárias. Prosseguindo, o Presidente registra a presenca
dos Srs. AntOnio Zumpano, Coordenador-Geral do Vestibular da UFMG;
Dalton Cardillo Macedo, representante da UNE-MG, e Marcos Daniel da Silva,
representante do DCE da PUC-MG; e passa a palavra ao Deputado Rogério
Correia, autor do requerimento que motivou a reunião, e aos convidados para
suas consideraçOes iniciais. Segue-se arnplo debate, conforme consta nas
notas taquigráficas. Após as consideraçOes finais dos presentes, e cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presenca dos convidados e
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxirna reuniOo
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 29 de setembro de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - JoOo Pinto Ribeiro.
ATA DA 21 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAcAO E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Alvaro
AntOnio, Bilac Pinto e Wanderley Avila, membros da supracitada Comissão.
Havendo niimero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara
aberta a reuniOo e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado
Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reuniOo anterior, a qual e dada por
aprovada e subscrita pelos membros da ComissOo presentes. A seguir, 0
Presidente passa a discussão e a votaçOo de proposicOes que dispensam a
apreciaçOo do Plenário. Submetidos a votaçOo, os Requerimentos n°s 633,
636, 663, 674, 680, 681, 684, 685, 686 e 688/99 são aprovados. ApOs, 0
Presidente passa a discussão e votação de proposicOes da ConhiSsãO. 0
Deputado Wanderley Avila apresenta requerimento do Deputado Marcio
Kangussu, em que solicita sejarn enviados ofIcios ao Secretário de Estado de
Transportes e Obras Püblicas e ao Diretor-Gera l do DER-MG, solicitando o
alargamento das curvas da Rodovia MG-367, que liga Diamantina a Couto de
MagalhOes de Minas, especificamente no trecho de 9km localizado na serra
do GombO. Submetida a votação, 6 a matéria aprovada. Cumprida a

0
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finalidade da reuniào, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da ComissOo para a prOxima reunio ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 29 de setembro de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago - Wanderley Avila.

ATA DA 3a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE EDuCAçA0,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As quatorze horas do dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem no Plenário os Deputados Sebastião Costa e
Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada ComissOo. 0 Presidente
registra a presença dos Deputados Adelmo Carneiro Leáo, Amilcar Martins e
Maria Olivia. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Costa, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina ao
debate pUblico sobre o patrimOnio histórico e artistico de Minas Gerais. A
seguir, convida a tomar assento a mesa os seguintes expositores e
debatedores: Srs. Ricardo Pimenta, Delegado Regional do Ministério da
Cultura; Angelo Oswaldo, Secretário de Estado da Cultura; Leonardo
Castriota, Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil; Flávio de Lemos
Carsalade, Presidente do IEPHA-MG; Carlos AntOnio Brandão, Diretor da
Escola de Arquitetura da UFMG; Fernando Lanna, Presidente da TURMINAS;
Eberhard Hans Aichinger, Presidente da COmara da IndUstria de Turismo da
FIEMG; Sras. Ceres Romeiro, Secretária de Cultura de Ouro Fino, e JO
Vasconcellos. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Dalmo
Riberro Silva, autor do requerimento que ensejou a reuniOo, e aos
expositores, para suas consideraçoes iniciais. ApOs, o Presidente transfere a
direçao dos trabalhos ao coordenador, Deputado Dalmo Ribeiro Silva; este
concede a palavra aos debatedores, aos parlamentares e as demais pessoas.
Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Após as
consideraçOes finais e cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos convidados, dos parlamentares e do ptblico,
convoca os membros da ComissOo para a prOxima reuniOo ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das ComissOes, 29 de setembro de 1999.
Sebastiáo Costa, Presidente - AntOnio Andrada - JoOo Pinto Ribeiro.

ATA DA 15 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE
HABILITAçA0

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de
setembro de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das
ComissOes os Deputados João Leite, Ivo José, Alberto Bejani, Miguel Martini
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e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presenca
da Deputada Elaine Matozinhos. Havendo nCirnero regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
ComissOo presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a
apreciar o relatório final e passa a palavra ao Deputado Ivo José, relator da
Comissão, que faz a leitura do relatOrio. Na fase de discussOo, os Deputados
presentes fazem uso da palavra. Submetido a votação, é aprovado o relatOrio
final. Em seguida, o Presidente suspende a reunião para redação da ata.
Reabertos os trabaihos, é apresentado requerirnento do Deputado Doutor
Viana solicitando a dispensa a leitura da ata da reuniOo, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a
finalidade da reuniOo, a Presidência agradece aos parlamentares e 0
assessoria da Casa e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 27 de setembro de 1999.
João Leute. Presidente - Ivo José - Alberto Bejani - Miguel Martini - Doutor

Viana.
ATA DA 1 ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAcAO
As dez horas do dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Ailton Vilela,
AntOnio Genaro e José Henrique, membros da ComissOo supracitada. Devido
a ausência do Presidente, o Deputado AIlton Vilela assume a direcOo dos
trabaihos e, havendo nUmero regimental, declara aberta a reunião. Em virtude
da aprovaçOo de requerimento do Deputado AntOnio Genaro, dispensa a
leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia informa que a reuniOo
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, procede a leitura
dos Requerimentos n

os 635, 682, 683, 696 e 697/99, da Deputada Maria
Olivia. Submetidos a votaçOo, cada urn por sua vez, são aprovados Os

requerimentos. A Presidéncia procede, ainda, 0 leitura dos Requerimentos nos
691/99, do Deputado Chico Rafael, e 706/, desta ComissOO. ColocadoS em
votaçOo, cada urn por sua vez, são aprovados os requerimentoS. A seguir, 0

Deputado AntOnio Genaro assume a Presidéncia e procede 0 leitura do
Requerimento no 715/99, do Deputado Ailton Vilela. SubmetidO a votaçOo, é
aprovado o requerimento. Reassumindo a PresidéflCia. o Deputado Ailton
Vilela agradece o comparecimento dos parlamentares convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinOria, determina a Iavratura da ata e
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encerra Os trabalhos.

Sala das ComissOes, 5 de outubro de 1999.
Ambrôsio Pinto, Presidente - AIlton Vilela - José Henrique.

ATA DA 17a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDuCAçA0,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa
e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Sebastião Costa,
Antãnio Carlos Andrada e João Pinto Ribeiro, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Antonio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e comunica o recebimento da correspondéncia enviada pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, justificando sua auséncia, tendo em vista o
fato de estar participando, como expositor, do FOrum de Desenvolvimento
Turistico do Circuito das Malhas, em Ouro Fino. 0 Deputado Antonio Carlos
Andrada lé os Oficios n

o
s 417/99, do Presidente da Câmara Municipal de

Passos, Vereador José Eustáquio do Nascimento, manifestando apoio a
UEMG; 369/99, do Presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont,
Vereador José Maria de Almeida. enviando moção de aplauso pela iniciativa
de se oficiar ao Secretário de Estado da Educação, solicitando ponderaçOes
quanto a forma brusca de reorganizaçao daquele Orgão; 139/99, do
Presidente da Cámara Municipal de Janatba, Vereador José Maria da Silva,
solicitando apoio na aprovação de projeto de lei tornando obrigatOrio o desfile
de escolas püblicas estaduais no dia 7 de setembro; 188/99, do Diretor-Geral
do IGA, Sr. David Márcio Santos Rodrigues, agradecendo a acolhida quando
de sua explanação e convidando a Comissão para uma visita ao Instituto.
Esgotada a matéria destinada .a Fade da reunião, o Presidente passa
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposicOes sujeitas a apreciação do Plenário. 0 Deputado João Pinto
Ribeiro, relator do Projeto de Lei no 422/99, emite parecer mediante 0 qual
conclui pela aprovação da matéria corn as Emendas n os 1, 2 e 3 da Cornissão
de Constituição e Justica. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Na ausência do relator do Projeto de Lei no 423/99, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, o Presidente redistribul a matéria ao Deputado AntOnio Carlos
Andrada, que emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria corn a Subemenda no 1 a Emenda no 1 da Comissão de Constituiçao
e Justiça. Submetido a discussão e votação, 6 aprovado o parecer. A seguir,
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o Deputado João Pinto Ribeiro, relator do Projeto de Lei no 440/99, emite
parecer mediante o qual conclui pela rejeicão da matéria. Submetido a
discussão e votacão, é aprovado o parecer. Dando prosseguimento, o
Fresidente passa 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
• votaçáo de proposicOes não sujeitas a apreciacão do Plenário. Submetidos
• votaçào, nos termos do paragrafo Unico do ad. 103 do Regimento Interno,
são aprovados os Requerimentos n

os 704, 709, 737, 738, 741 e 744/99. Após,
o Presidente passa a 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposicOes da Comissão. Submetidos a votaçâo, são
aprovados quatro requerirnentos. No primeiro, o Deputado Carlos Pimenta,
solicita seja realizada uma reuniào para debater a utilizacão do Mineirão em
jogos dos campeonatos mineiro e brasileiro, ou qualquer outro evento que
envolva a participacão de torcedores e da população. Nos demais
requerimentos, o Deputado Rogerlo Correia, solicita seja realizada audiência
pOblica na PUC-MG, para debater as mudancas de financiamento do ensino
superior introduzidas pelo FIES e as consequências do fim da isencão da
contribuição patronal do INSS, bern como audiências pübiicas no Centro
Universitário UNI-BH e na UFMG, para debater as mudancas do vestibular e
o Frojeto de Lei no 298, do Senado, que estabelece reserva de vagas nas
universidades pUblicas para alunos egressos da rede pUblica de ensino.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Cornissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de outubro de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO

COLERA NO VALE DO JEQUITINHONHA
As dez horas e quinze minutos do dia trinta de setembro de mii novecentoS

e noventa e nove, cornparecem na Sala das ComissOes os DeputadoS Arlen
Santiago, Márcio Kangussu e Doutor Viana, rnernbros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Arlen
Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa da leitura da ata da
reunião anterior, a qua[ e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comussão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar o relatôrio final e passa a palavra ao Deputado Doutol Viana, relator
da Comissão, que faz a leitura do relatOrio. Na fase de discussaO, o Deputado
Arlen Santiago apresenta sugestOes, as quais são acatadas pelo relator.
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Submetido a votaçâo, é aprovado o relatório final. Em seguida, o Presidente
suspende a reuniáo para redação da ata. Reabertos os trabalhos, e
apresentado requerimento do Deputado Doutor Viana em que dispensa a
leitura da ata da reuniäo, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece aos parlamentares e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana - Márcio Kangussu.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 465/99

Corn issão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado AmbrOsio Pinto, tern por escopo
declarar de utilidade pOblica o Centro de Estudos EspIritas Casa da Luz, corn
sede no Municipio de ltajubá.

Foi a matéria encaminhada a Comissao de Constituição e Justica, que a
examinou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original.

Dando continuidade a tramitaçao, compete agora a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre o projeto, atendo-se aos lindes de sua
competéncia, nos termos do art. 102, XIV, 'c'. do Diploma Regimental.

Fu ndamentação
A referida entidade tern por objetivo primordial dedicar-se ao estudo e a

prática do espiritismo no seu trIplice aspecto - cientIfico, filantrOpico e
religioso -, difundir a doutrina espIrita codificada por "Allan Kardec", além de
realizar trabalhos visando a promover a fraternidade humana.

Portanto, consideramos meritória e oportuna a intenção de se conferir a
entidade o titulo declaratOrio de utilidade piiblica.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 465/99 na

forma apresentada.
Sala das Comissães, 5 de outubro de 1999.
Ivo José, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 486/99
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Acão Social

Relatório
0 projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, visa

declarar de utilLdade pUblica a Associação Comunitária Nossa Senhora da
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Esperanca - ACNSE -, corn sede no Municipio de Pocos de Caldas.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou emenda ao projeto. A seguir, a matéria foi encaminhada a esta
Comissão para deliberação conclusiva, conforme preceitua o art. 103, I, "a",
do Regimento Interno.

Fundarnentacão
A referida entidade tern como finalidade prestar assistência a crianças

carentes do sexo feminino, proporcionando-Ihes assisténcia nas areas de
saOde e educacão, além de apoio pedagógico e psicológico.

Ao longo desse processo, infunde-Ihes valores morais, para que
desenvolvam atitudes adequadas ao bom convivio social.

Por realizar obra meritória e de longo alcance social, torna-se a entidade
rnerecedora do titulo declaratôrio de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Frojeto de Lei n° 486/99

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissöes, 5 de outubro de 1999.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO JNICO DO PROJETO DE LEI N o 500/99
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Acão Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Auiton Vilela, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pCiblica o Recanto Ozanan da Sociedade São Vicente de Paulo,
corn sede no MunicIpio de Cruzilia.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissäo de ConstituicãO e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e Iegalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivarnente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a', do Regimento lnterno.

Fundamentação
A entidade em questão presta relevantes servicos as pessoas carentes da

região onde se situa, por meio do cornbate a fome e a pobreza. Para tanto,
fornece aos necessitados géneros alimentIcios diversos, roupas,
medicamentos, assistência médica e moradia.

Amparar essas pessoas moral e espiritualmente e também urn dos objetivos
da instituição.

Por realizar obra meritOria e de longo alcance social, a instituição torna-se
merecedora do tItulo declaratOrio de utilidade pOblica.

Conclusão
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Pelas razôes registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

500/99 na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 6 de outubro de 1999.
Cristiano Canêdo, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 508/99
Corn issão do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatário
O projeto de lei ern epIgrafe, do Deputado AIlton Vilela, tern por objetivo

declarar de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Cambuquira, corn sede nesse rnunicIpio.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, que conclutu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou a proposição a Emenda no 1, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivarnente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,
"a', do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
A entidade em exarne e sociedade civil e tern corno objetivo promover o

ajustamento e o bern-estar dos excepcionais. Para tanto, estirnula a
realizaçao de programas permanentes de prevenção das forrnas de
deficiência e o desenvolvirnento de seus serviços, divulgando a experiéncia
adquirida.

Nada mais justo e convenrente, portanto, que outorgar a entidade o titulo de
utrhdade püblica corno forma de motivá-la a dar continurdade ao seu
significante trabalho.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçáo do Projeto de Lei no 508/99

corn a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissöes, 5 de outubro de 1999.
Ivo José, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 511/99
Cornissão de Educaçào, Cultura, Ciéncia e Tecnologia

Relatório
De inicrativa do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epigrafe objetiva

declarar de utilidade püblica a Corporaçao Musical São Sebastião de
Bandeirantes, corn sede no Muncipio de Mariana.

Examinada a matéria preliminarrnente pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo
corn o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento lnterno.
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Fundamentacao

A Corporaçao Musical São Sebastiáo de Bandeirantes se dedica a
forrnacão de mtsicos especializados em instrurnentos de sopro e percussão.
Procura, assim, estimular os jovens do municipio a frequentar as aulas
ministradas na instituição, pois a rn(isica auxilia no desenvolvirnento e no
aperfeiçoarnento da socializacao, da alfabetizacão e da inteligência. Alérn
disso, a Corporação participa de eventos artIsticos, culturais, populares e
recreativos do rnunicIpio, preservando e resgatando a cultura e 0 folclore
local.

Em vista da relevância do trabalho desenvolvido em favor da sociedade,
julgarnos a entidade merecedora do titulo declaratório de utilidade püblica
proposto.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela aprovacão do Projeto de Lei no 511/99

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 5 de outubro de 1999.
João Pinto Ribeiro. relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LE! No 373/99
Cornissão de Administraçao Pablica

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epigrafe drspöe

sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e
carcerários.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 5/6/99, a proposição foi distribuida a
Comissão de Constituição e Justica, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, a proposição foi remetida a Comissão de Direitos Humanos,
que se pronunciou favoravelmente a matéria.

Atendendo a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto vem
a esta Comissáo para receber parecer, nos terrnos regimentais.

Fundarnentação
A proposicão em exame preconiza a garantia do livre acesso de

autoridades aos estabelecirnentos policiais e carcerários, que, nos termos do
projeto, são todas as repartiçôes que integram a estrutura da Secretaria de
Estado da Segurança PUblica, da Secretaria de Estado da Justiça e da Policia
Militar.

De acordo corn o que estabelece o projeto de lei, o livre acesso a esses
estabelecimentos seria franqueado, sern necessidade de prévia comunicação
as autoridades por eles responsáveis, a Senadores da Reptiblica, Deputados
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Federais e Estaduais, Prefeitos Municipais, Vereadores (estes ültimos, nos
estabelecimentos situados nos municIpios em que cumprem seus mandatos)
e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - secão de Minas Gerais
- credenciados pelo Presidente da entidade. Já Os membros do Conseiho
Estadual de Direitos Humanos, do Conselho Estadual de Defesa Social e Os
titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos humanos ou representante
por eles designado teriam o acesso aos estabelecimentos policiais e
carcerários mediante prévia comunicação as autoridades por eles
responsáveis.

Conforme atesta a CPI do Sistema Penitenciário, e deplorável o estado dos
estabelecirnentos prisionais no Estado, como de resto, no Brasil inteiro. Se
não bastasse a escassez de recursos financeiros para a rnanutenção desse
sisterna, o que acarreta problemas de superlotaçào e torna péssimas as
condicoes das instalaçoes fIsicas, o quadro se agrava em razão da
ocorréncia de práticas desurnanas e covardes que são perpetradas contra
presos e detentos, corn grave violação de direitos e garantias fundamentais
que a Constituicão da RepibIica Ihes assegura, como o direito a integridade
fIsica e a dignidade da pessoa humana.

Corn efeito, o artigo inaugural da Lei Major consigna como urn dos
fundarnentos da Repüblica Federativa do Brasil a dignidade da pessoa
humana. A seu turno, o art. 5°, que trata dos direitos e das garantias
fundamentais, estabelece, em seu inciso Ill, que ninguém sera submetido a
tortura nem a tratamento desumano. Já o inciso XLIX contém norma
garantidora da integridade fisica e moral dos presos.

Ora, a custódia de detentos dos estabelecimentos prisionais constitui uma
entre as várias atribuiçoes estatais. Portanto, na realização desse mister, o
Estado tern o clever de observar os preceitos constitucionais mencionados, o
que infelizmente nâo vem ocorrendo, razão pela qual a proposiçâo em exame
constitui iniciativa altarnente meritória. Ate porque a rnedida legislativa por ela
propugnada representa urna densificação do princIpio constitucional da
publicidade, constante no "caput" do art. 37 da Constituição Federal, o qual se
baseia na transparéncia da atuacão estatal.

Ademais, a fiscalização dos atos do Poder Executivo configura atribuiçao
institucional da Assembléia Legislativa, por força do disposto no inciso XXXI
do art. 62 da Constituicão Federal. No caso em exame, tal tarefa se reveste
de especial relevãncia, porquanto visa a resguardar os bens jurIdicos mais
caros a sociedade, quais sejam a integridade fisica, a vida e a dignidade da
pessoa humana. Nesse sentido, o projeto tern por objetivo conferir efetividade
a esse comando constitucional, facilitando a atividade fiscalizadora do
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Leg islativo sobre o Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 373/99.
Sala das Comissöes, 6 de outubro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Doutor

Viana - Sargento Rodrigues - Chico Rafael - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 496/99

Comissão de Administracão PLiblica
Relatôrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei no 496/99
altera o art. 10 da Lei no 11.867, de 1995, que reserva percentual de cargos
ou empregos piblicos, no ârnbito da administração pblica do Estado, para
pessoas portadoras de deficiência.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 13/8/99, vem a proposição a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentaçáo
O projeto de lei em análise visa a elevar o percentual de reserva de cargos

e empregos piblicos destinados a portadores de deficléncia.
A Constituiçao da RepUblica, no art. 37, VIII, estabelece que a lei reservará

percentual dos cargos e empregos pUblicos para as pessoas portadoras de
deficiéncia e definirá os critérios de sua adrnissão.

A Lei Federal n o 8.112, de 1990, em seu art. 5°, § 2°, dispöe que as
pessoas portadoras de deficiência são assegurados 20% das vagas
oferecidas em concurso püblico.

A Lei no 11.867, de 1995, estabelece que a administracão direta e indireta
do Estado fica obrigada a reseniar 10% dos cargos e empregos pUblicos, em
todos os nIveis, para pessoas portadoras de deficiência.

A Comissão de Constituiçao e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição sob comento, não verificando
nenhum óbice a sua trarnitacao nesta Casa.

O projeto de lei em estudo atende a necessidade de se proporcionar maior
participaçao do deficiente no mercado de trabaiho, a semelhanca do que

C 
propöe a legislação federal, que Ihe garantiu mais oportunidades nesse
sentido.

C O disposto na proposição em exame virá beneficiar os portadores de
deficiência fIsica, entendida como a resultante de disfunçao motora, com
diferentes graus de dificuldade nos movimentos fIsicos dos indivIduos, e
tam bern aos portadores de deficiência sensorial, considerada corno sendo o
deficit nos órgãos sensitivos dos indivIduos. Trata-se, portanto, de atender a
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urn significativo grupo de pessoas que, por via de regra, estào relegadas a urn
papel secundário na vida em sociedade, por força de preconceitos as mais
diversos.

Ter uma deficiência fisica, nas palavras de Genaura Maria da Costa Tormin,
autora do Iivro "Pássaro sem Asas", significa "estar cerceado do sagrado
direito de auto-sustentar-se corn o fruto do próprio trabaiho. E a chamada
rotulagem despreziva que tanto mal nos faz. Os órgos estatais fecham as
portas". Ainda nas palavras da autora, as quais simplesmente confirmarn uma
realidade bastante conhecida, "e raro vermos uma pessoa deficiente fisica
ocupando urn cargo ptblico de cornando e, se a fatalidade ocorre durante o
exercIcio dele, a aposentadoria e cornpulsória, sem nenhuma chance de
readaptaço dentro do órgão. Sequer pensa-se numa transferéncia para outro
cargo mais compativel corn a lirnitaço fisica adquirida. Sirnplesmente,
descarta-se. Afinal, estamos na era dos descartáveis".

Percebe-se, portanto, que a proposiçâo em exame representa mais urn
passo para que, sem paternalismo ou assistencialismo, seja assegurado ao
deficiente a direito ao trabaiho e o respeito a sua dignidade enquanto pessoa,
o que, diga-se de passagern, representa a cumprirnento de urn dos
fundamentos da vida nacional, nos termos do art. 10, III, da Constituiçao
Federal

Conclusao
Pelo exposto, opinamos pela aprovaçào do Projeto de Lei n° 496/99 corn a

Emenda n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Cornissöes, 6 de outubro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen

Santiago - Chico Rafael - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 520/99

Comissao de Administraçao PUblica
Re!atOrio

De autoria do Deputado Ermano Batista, a projeto de lei em epIgrafe torna
obrigatOria a inserçao do conteüddo Noçöes de Direitos Humanos em
concursos püblicos e cursos internos de órgãos da adrninistraçao do Estado.

Publicado no "Diana do Legislativo" de 16/8/99 e tendo recebido parecer
pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da Cornissão de
Constituiçao e Justiça, vem o projeto a esta Cornissao para receber parecer
quanto ao rnérito, nos terrnos regimentais.

Fundarnentaçao
A proposição tern por objetivo tornar obrigatOria a inserçâo do conteüdo

Noçoes de Direitos Hurnanos em maténia curricular de todos as concursos de
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provas e provas e tItulos para admissão de novos servidores no âmbito do
Estado de Minas Gerais.

Dispöe, ainda, a projeta que a Policia Militar, a Corpo de Bornbeiros e a
Policia Civil de Minas Gerais deveräo inserir a disciplina em todos as seus
cursos internos de formacâo e aperfeiçoamento de pracas, oficlais, delegados
e agentes policiais, e a estudo dela canstará nos respectivos Boletins
Pessoais Curriculares para fins de promocão a cargos, funçOes e patentes,
ou nas demissöes e expulsöes motivadas.

E impartante frisar, em reforça aos argumentos do ilustre autor do projeto,
que a sua aprovacâo se faz irnprescindIvel para proporcionar aos agentes
püblicos a conhecimento dos direitos basilares no trato corn as pessoas em
sua lida diana.

Todavia, em nosso ver, a propasicão merece reparo para se elirninarern do
seu texto os arts. 2° e 3°, que dispöern sobre a Policia Militar, a Corpa de
Bombeiros Militar e a Poilcia Civil. Par se tratar de matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 66, III, "f', da Constituicão
mineira), não pade a parlamentar apresentá-la. Ademais, tais dispositivos
tratam de questoes inerentes a arganização das mencionadas corporaçöes,
bern coma ao regime juridico dos servidores que as compöem, devendo, no
caso, estar consignadas em lei cornplementar, segundo a disposto no § 2 0 do
art. 65 e no art. 143, corn a redaçaa dada pela Emenda a Constituicao n° 39,
de 1999, da Carta Estadual.

Conclusão
Diante do expasto, opinamas pela aprovaçào do Projeto de Lei n° 520/99

corn as Emendas n°s I e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N O 1

Suprima-se a art. 20.
EMENDA No 2

Suprima-se o art. 30

Sala das Comissöes, 6 de outubro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargentto Rodrigues, relator -

Doutor Viana - Arlen Santiago - Chico Rafael.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 400/99

Cornissào de Redacao
O Projeto de Lei n° 400/99, do Deputada João Leite, que declara de

utilidade pUblica a Associaçào Memorial de Assisténcia Social - AMAS -' corn
sede no Municipia de Contagem, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
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268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO OF LEI N o 400/99
Declara de utilidade püblica a Associaçâo Memorial de Assisténcia Social -

AMAS -, corn sede no MunicIpio de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 11 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação Memorial de

Assistência Social - AMAS -, corn sede no MunicIpio de Contagern.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de seternbro de 1999.
Ojalma Diniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

PARECER OF REDAAO FINAL 00 PROJETO OE LEI N o 429/99
Corn issâo de Redaçao

O Projeto de Lei n° 429/99, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
utihdade piblica a Loja Maçônica Estrela Cambuiense, corn sede no
Municipio de Cambul, foi aprovado em turno Cinico, corn a Ernenda n° 1.

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

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçao a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO OF LEI N o 429/99
Declara de utihdade piiblica a Loja Maçônica Estrela Cambuiense n° 1.696,

corn sede no Municipio de CambuI.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Maçonica Estrela

Cambuiense n° 1.696, corn sede no MunicIpio de Cambui.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Djalma Oiniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

PARECER OF REOAAO FINAL 00 PROJ ETO OF LEI NO 437/99
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 437/99, do Deputado Eduardo Brandão, que declara de
utihdade püblica a Casa de Assistência ao Menor Gotinha d'Agua, corn sede
no Municipio de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno Unico, sern
emenda.
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Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO OE LEI N O 437/99
Oeclara de utilidade püblica a entidade Casa de Assistência ao Menor

Gotinha d'Agua, corn sede no MunicIpio de Ribeirão das Neves.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Casa de Assisténcia

ao Menor Gotinha d'Agua, corn sede no MunicIpio de Ribeirâo das Neves.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicôes em contrário.
Sala das Cornissöes, 30 de setembro de 1999.
Ojalma Diniz, Presidente - Luiz Fernando Faria. relator - Maria Olivia.

PARECER OE REDAcAO FINAL 00 PROJETO DE LEI N O 438/99
Cornissão de Redaçäo

0 Projeto de Lei n° 438/99, do Deputado Oalmo Ribeiro Silva, que declara
de utilidade ptiblica o Instituto Municipal de SaCide e Ação Social - IMS -, corn
sede no MunicIpio de Monte Siào, foi aprovado em turno ünico, corn a
Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçào final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 438/99
Declara de utilidade pUblica a Instituto Municipal de SaUde e Acao Social de

Monte Siào - MS -, corn sede no MunicIpio de Monte Sião.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 	 Fica declarado de utilidade püblica a Instituto Municipal de Satde e

Acao Social de Monte Sião - IMS -, corn sede no Municipio de Monte Siào.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicacáo.
Art. 30 Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Djalma Oiniz, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Maria Olivia.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMuNIcAc0FS
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- 0 Sr. Presidente despachou. em 5/10/99, as seguintes comunicaçOes:
Da Deputada Elaine Matozinhos (2), dando ciência a Casa do falecimento

da Sra. Maria Estela Brasiliense Lisboa, ocorrido em 21/9/99, nesta Capital, e
do Sr. André de Oliveira Franco, ocorrido em 27/9/99, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 78 a REUNIAO ORDINARIA, EM 6/10/99
Presidéncia dos Deputados Dilzon Melo e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçães: Projetos de Lei
n°s 592 a 599/99 - Requerimentos n°s 774 a 782/99 - Requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Sebastião Costa -
Comunicaçöes: Comunicaçöes das Comissöes do Trabalho, de Assuntos
Municipais e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Agostinho Silveira,
Adelino de Carvalho, Marcelo Goncalves (2), Wanderley Avila (2), Elaine
Matozinhos e Antonio Julio - QuestOes de ordem; chamada para
recomposicOo de "quorum"; existéncia de nUmero regimental para a
continuacOo dos trabalhos - Oradores Iriscritos: Discursos dos Deputados Ivo
José e Elbe Brandão - QuestOes de ordem; chamada para recomposicão de
'quorum"; existéncia de nümero regimental para a continuação dos trabaihos -
Discursos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite e
Carlos Pimenta - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscriçOes -
Decisão da PresidOncia - Leitura de ComunicaçOes - Designacào de
ComissOes: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total a
Proposicao de Lei n° 14.170 - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostiriho PatrOs - Agostinho
Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Junior - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio
Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio JOlio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de
Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe BrandOO -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely
TarqUinio - lvo José - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - MOrcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
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Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastiâo Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertu ra
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14hl3min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

ia Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Doutor Viana, 2°-Secretárjo 'ad hoc", procede a leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restriçôes.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçào de Proposiçoes

O Sr. Presidente - Não havendo correspondéncia a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, so encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJ ETO DE LEI N o 592/99

Dispöe sobre a reopcâo de candidatos classificados no concurso pCjblico de
Professor Nivel 1- Grau A do Quadro do Magisterio da Rede Estadual de
Ensino, regido pelo Edital no 16, de 29 de outubro de 1994.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 . Frca assegurado ao candidato classificado no concurso püblico

para o cargo de Professor Nivel I - Grau A, regido pelo Edital no 16/94, de 29
de outubro de 1994, do Quadro do Magisterio da Rede Estadual de Ensino e
nâo aproveitado para a localidade para a qual tenha sido classificado o direito
a reopçao para cargo vago de outro municipio de jurisdiçao de qualquer
Superintendência Regional de Ensino para o qua] não haja candidato
aprovado.

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Educaçao publicará a relaçao dos
municipios e o namero de cargos vagos a que se refere o artigo anterior, no
prazo de sessenta dias antes do término da validade do concurso püblico.

Parágrafo Unico - Poderá ocorrer alteração no nümero de vagas a que se
refere este artigo caso ocorra erro material que exija retificaçâo em ato de
nomeaçâo, hipOtese em que as opçöes que excederem ao nümero de vagas
apuradas seráo indeferidas.
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Art. 30 - o candidato protocolará seu requerimento na Superintendéncia
Regional de Ensino ou, em se tratando de candidato reoptante para Bela
Horizonte, no órgão central da Secretaria de Estado da Educacao, num prazo
máximo de quinze dias a contar da publicacão da relação a que se refere a
art. 2°.

Parágrafo 6nico - 0 requerimento de reopcão constante no Anexo I desta lei
será feito pelo próprio candidato.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de outubro de 1999.
Mauro Lobo
Justificação: Existem milhares de candidatos aprovados no concurso

püblico para Professor NIvel I - Grau A do Quadro do Magistério da Rede
Estadual de Ensino que se encontram esperançosos de conseguir a
nomeacão para o cargo. Considerando que esse concurso é o Onico corn
prazo de validade em vigor para o Quadra do Magistério Estadual e tendo em
vista a falta de perspectiva de realizacão de novas concursos püblicos,
também em razão dos limites impostos pela Lei Rita Camata, entendo ser
oportuna a apresentaçào deste projeto, que visa assegurar aos candidatos
classificados e ainda nao aproveitados a oportunidade de optarem pela
nomeação em outras localidades onde existem vagas disponIveis, antes do
término da vigéncia do concurso

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Administraçâo
Püblica para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 593/99
Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - C) inciso I do art. 12 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido dos seguintes subitens:
Art. 12- ...................................

(dezoito par cento) nas operacOes corn mercadoriaS e prestacães
de servicos relacionados corn cosméticos e prod utos de toucador;

a-2 - suprimam-se do item 6 da tabela F, anexa a esta lei, Os termos

"cosméticos e produtos de toucador".". 	 .
Art. 2° - 0 Fader Executivo tomará as medidas neceSSariaS a

regulamentaçäo desta lei.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãO produzindo
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efeitos a partir de 10 de janeiro de 2000.

Art. 4 0 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, de outubro de 1999.
Miguel Martini
Justificaçao: Este projeto de lei acrescenta dispositivo a Lei n° 6.763, de

1975, que trata da consoIidaço da legislaçao tributária e administrativa do
Estado, visando a reduzir dos atuais 25% para 18% a aliquota do ICMS
incidente nas operacöes internas sobre cosméticos, produtos de toucador e
congéneres.

Sabe-se que Os beneficios fiscais do ICMS, entre Os quais a redução de
alIquota, são concedidos por meio de convênio interestadual celebrado no
Conselho Nacional de Politica Fazendária - CONFAZ -, nos termos da Lei
Complementar n° 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 8°, do Ato das
DisposiçOes Constitucionais Transitórias da Constituiçao Federal, e na forma
prevista no art. 155, inciso XII, "g", da mesma Carta. No entanto, como
exceção a essa regra, a inciso VI do citado art. 155, ressalvada a dehberaçào
do CONFAZ, permite ao Estado adotar aliquota interna não inferior a prevista
para a operacao interestadual, que atualmente é fixada em 12%, desde que
seja por meio de lei ordinária, na forma da Emenda a Constituiçäo n o 3, de
1993. Além disso, a iniciativa de projetos de lei que tratem do sistema
tributário estadual não é reservada ao Governador do Estado.

Em tempos rernotos, quando a ICMS do Estado era de 17% para todos as
produtos cosméticos, empresas corno a L'Oreal de Paris e a Wella mantinham
unidades de distribuição no Estado, prornovendo major arrecadaçao de
impostos, assirn como melhores preços no varejo. Corn a aumento
injustificado da aliquota de 17% para 25%, essas empresas, assirn como
várias outras, se afastaram de Minas Gerais, instalando-se em Estados que
rnais favoreciarn seu ramo.

Os produtos cosméticos tern sjdo considerados supérfluos ou ligados a
vaidade humana, o que é urn equivoco, pois são ferramentas de trabaiho para
profissionais do ramo, tais como barbeiros, cabeleireiros. massagistas,
esteticistas, manicures e outros, cuja atuação influencia diretamente o volume
de vendas de produtos para comerciantes do ramo.

A reduçao proposta beneficiaria essa classe de profissionais autOnomos,
impulsionando sua produtividade ao facilitar a aquisição de seus instrumentos
de trabalho e ao permitir-lhe melhor qualificação da mão-de-obra empregada,
possibilitada pela maior procura do consumidor. Por outro lado, também
favoreceria a Estado ao gerar major arrecadação do ICMS, em virtude do
incremento nas vendas.
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Registre-se: a projeto de lei que tramitou nesta Casa reduzia a aliquota

apenas para perfumes, aguas-de-colônia e cosméticos de origern nacional,
permanecendo a aliquota de 25% para as mesmos produtos de origem
estrangeira, a que é vedado por artigo do Cod igo Tributário Nacional - CTN -,
por ser o Brasil signatário do General Agreement on Tariffs and Trade - GATT
-, que não permite tratamento tributário privilegiado a produto nacional em
detrimento do estrangeiro.

Na certeza de que a reduçao da aliquota será compensada na receita
estadual pelo incremento dos negOcios, além de permitir a geracao de
empregos no setor, trazendo mais divisas para a balanca comercial do
Estado, contamos corn a colaboração dos nobres pares para a aprovação
deste projeta de lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 594/99
Declara de utilidade pUblica a Creche Comunitária Recanto lnfantil Alvorada

- CCRIA -, corn sede no Municipio de Betjrn.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Creche Comunitária Recanto

Infantil Alvorada - CCRIA -, corn sede no Municipio de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revagam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de 	 de 1999.
Eduardo Daladier
Justificaçáo: Voltada para a atendimento a criancas na faixa etária ate 6

anos, a Creche Comunitária Recanto Infantil Alvorada colabora decisivamente
para que seja alcançado a bern-estar de fllhos cujos pals não dispöem de
recursos prOprios para satisfazer suas necessidades bãsicas. Dessa forma,
propicia as crianças educacao, alimentaçao e meios que objetivam a saiide, a
prática de espartes, a cultura e o Iazer.

A entidade se encontra em funcionarnento ha rnais de dais anos, e seus
diretores, reconhecidarnente pessoas idôneas, riao são remuneradOs pelo
exercIcio de seus cargos, a que torna a Creche habilitada a receber a titulo
estadual declaratória de utilidade pablica.

Pelo que foi esciarecido, estau certa de que as nabres calegaS
parlarnentares haverão de prestar incondicional apaio a esta prapaSlcao.

- Publicada, vai a projeto as ComissOes de Justica, para exame prelirniflar,
e do Trabalho, para deliberação, nos terrnas do art. 188, c/c a art. 103, inciso
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I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 595/99
Declara de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de São João Evangelista, corn sede nesse rnunicipio.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçâo de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de São João Evangelista, corn sede nesse
municIpio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniães, de 	 de 1999.
Anderson Adauto
Justificacão: Instituida em 27/5/91, a APAE de São João Evangelista é uma

sociedade civil de caráter filantrôpico, cultural, assistencial e educacional. Seu
propósito, como indica sua denominação, está vinculado a defesa da causa
do excepcional, seja integrando-o na sociedade, seja estabelecendo parcerias
corn outras entidades afins, seja mesrno proporcionando meios de avanco na
formação de pessoal técnico especializado no tratamento a ele dispensado.

Além do destaque ao aspecto filantrópico da entidade, convém esclarecer
que ela atende as exigências contidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que
possa ser declarada de utilidade pCiblica estadual.

For tudo isso, estamos certos de que esta proposicão se faz merecedora de
acolhida favorável pelos nobres parlamentares corn assento nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

do Regimento Interno.
PROJ ETO DE LEI N o 596/99

Autoriza o Poder Executivo a doar a Ação Feminina de Assisténcia Social
do Quarto Batalhão da Policia Militar - AFAS - 40 BPM - o imóvel que
especifica.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Ação Feminina de

Assisténcia Social do Quarto Batalhão da Policia Militar - AFAS - 4 1BPM - a
parte remanescente do imóvel situado no Alto do Cachimbo, constituldo por
urn terreno corn area de 501.487m 2 (quinhentos e urn mil quatrocentos e
oitenta e sete metros quadrados), registrado sob o n° 13.555, no Livro 3M,
pág. 193, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba, feita a
reserva da porcão atualmente ocupada pelo 40 BPM.

§ 10 - A area a ser doada será a remanescente da escritura mencionada no
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"caput" deste artigo, desde que preservadas a area do 40 BPM, num total de
53.525,04m 2 (cinquenta e trés mil quinhentos e vinte e cinco vIrgula zero
quatro metros quadrados), a area destinada as casas funcionais, perfazendo
1.576,83M 2 (mil quinhentos e setenta e seis vIrgula oitenta e trés metros
quadrados) e a area destinada a construcão da sede prOpria da 5a
Companhia da PolIcia Militar Florestal e campo de futebol do 4° BPM,
totalizando 6.809,59m 2 (seis mil oitocentos e nove virgula cinquenta e nove
metros quad rados).

§ 2° - 0 imável descrito neste artigo se destina a construcão de,
aproximadamente, oitocentas casas populares, que serão vendidas,
prioritariamente, a policiais militares de Uberaba, a policiais civis de Uberaba,
aos dernais funcionários püblicos estaduais e, por fim, a comunidade em
geral, de conformidade corn as normas a serem estabelecidas pela AFAS do
40 BPM.

Art. 2° - Fica a AFAS do 40 BPM autorizada a negociar com a Caixa
Econômica Federal ou corn a construtora habilitada pelo Orgão financiador a
construção das unidades habitacionais.

Art. 3° - Os valores auferidos pela AFAS do 4 0 BPM na negociação dos
terrenos serão, obrigatoriamente, destinados, em sua totalidade, a construcao
ou reforma de benfeitorias do 4° BPM e incorporados ao patrimãnio do
Estado; os projetos serão submetidos a apreciação da corporacão.

Art. 4° - Serão realizadas as seguintes obras:
a) construcão de uma creche para a familia de Uberaba, medindo 200m2

(duzentos metros quadrados);
b) construçáo de urn arnbulatório medico, medindo 400m 2 (quatrocentos

metros quadrados);
c) construcão de onze casas funcionais para atender as necessidades da

Policia Militar em Uberaba, sendo uma de 250m 2 (duzentos e cinquenta
metros quadrados) e as demais de 150m 2 (cento e cinqüenta metros
q uadrados);

d) construcão de uma sede para abrigar a 5a Companhia da PolIcia Militar
Florestal, medindo 400m 2 (quatrocentos metros quadrados);

e) construcão de urn vestiário no campo de futebol do 40 BPM, medindo
80m 2 (oitenta metros quadrados);

f) reforma de 700 M2 (setecentos metros quadrados) de alojamentos no 40
BPM;

g) reforma de 2.500 M2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) de telhado
no 40 BPM;

h) reforma ou substituicão de 1.500 M2  (mU e quinhentos metros quadrados)

r
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de piso nas dependências do 4 0 BPM.

Art. 5° - 0 imóvel reverterá ao patrirnônio do Estado Se, no prazo de cinco
anos contados da data de assinatura da respectiva escritura, nao Ihe for dada
a destinaçâo prevista nesta lei.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaço.
Art. 7° - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de outubro de 1999.
Anderson Adauto - Sargento Rodrigues.
Justificação: 0 im6vel foi adquirido pelo Estado em 1928, conforme a

escritura de doaçäo, objetivando a construçao do Quartel do 4 1' BPM e das
demais instalacoes necessárias a adequada operaçao da Policia Militar.
Todavia, mesmo tendo cumprido seu objetivo malor, que era a construçáo do
Quartel do 4° BPM, o empreendimento ficou inacabado, uma vez que mais de
90% do im6vel permanece inaproveitado, a par de imensas necessidades da
corporaçâo e de toda a sociedade de Uberaba.

Importa registrar que se trata de uma doaçao atipica, pois o projeto em
análise tern dupla finalidade: de urn lado, a construção de 800 casas
populares, que serao destiriadas aos policiais militares de Uberaba e a outros
servidores pblicos estaduais, visando a melhoria de vida dessas categorias
profissionais; de outro lado, a meihoria das instalaçaes da própria Policia
Militar, na area remanescente, conforme detalhado no art. 4 0 do projeto.

A entidade donatária, Açao Feminina de Assisténcia Social, é urna
sociedade civil sern fins lucrativos, de caráter filantropico e beneficente,
forrnada pelas esposas dos policiais militares do 4 0 BPM.

A iniciativa tern, portanto, a pretensão de oferecer a oportunidade de cobrir,
supletivamente, lacuna deixada pelo próprio Poder Executivo, criando
condiçoes indispens6veis a operaciona!izaçao da Poilcia Militar em Uberaba e
constituindo a realização de urn grande projeto social.

- Publicado, vai o projeto as Comiss(5es de Justiça e de Fiscalizaçao
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
lnterno.

PROJ ETO DE LEI N o 597/99
Dispöe sobre o encarninharnento de relatbrio semestral de atividades

desenvolvidas pelos Orgáos e pelas entidades componentes da adrninistração
pCiblica direta e indireta dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas e do
Ministério PUblico Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os Orgãos e as entidades da adrninistraçao püblica direta e indireta

de qualquer dos Poderes do Estado, o Ministério Püblico e o Tribunal de
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Contas do Estado encaminharão, semestralrnente, a Assernbléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, relatório de suas atividades desenvolvidas nos
periodos de 1° de janeiro a 30 de junho e de 1 1 de juiho a 31 de dezembro de
cada ano.

§ 1 0 - 0 relatOrio deverá ser encaminhado no prazo de ate noventa dias
apOs o término de cada semestre.

§ 2° - Para Os fins desta lei, consideram-se:
- órgaos:

a) as Secretarias de Estado;
b) a Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -;
c) os Triburiais de Justiça e de Alcada;
d) o Tribunal de Contas;
e) o Ministério Püblico;
f) o Corpo de Bornbeiros Militar do Estado de Minas Gerais;
II - entidades:
a) as sociedades de economia rnista;
b) as empresas püblicas;
c) as autarquias;
d) as fundaçöes;
e) as dernais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado.
Art. 2° - 0 relatório, que deverá ser assinado pelo responsável pelo órgão

ou pela entidade, deverá conter os seguintes dados e informaçOes:
- denorninaçâo, endereço, telefone e sintese das cornpetências do órgâo

ou da entidade;
II - nome (s) do (s) responsável (eis) pelo órgao ou pela entidade;
Ill - nümero total aproximado de agentes pblicos na ativa lotados e a

disposiçäo do órgão ou da entidade, bern corno o total de agentes
terceirizados;

IV - nUrnero total aproximado de agentes püblicos (a disposicão de outros
órgãos e entidades das trés esferas de governo, bern como da iniciativa
privada, especificarnente;

V - nümero total de cargos cornissionados e de funçao de confianca,
especificando-se, na forma perceritual, a natureza juridica desses cargos, se
de recrutamento arnplo ou de recrutamento lirnitado;

VI - sintese dos prograrnas, dos projetos e das obras a cargo do ôrgào ou
da entidade, constando:

a) estagio de desenvolvimefltO
b) motivo da paralisacao, se for o caso;
c) custo total das obras, dos projetos ou dos programas em execucäo pelo
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Orgão ou pela entidade e o valor efetivarnente alocado no semestre a que se
refere o relatório.

§ 1° - As sociedades de economia mista deverão informar, na forma
percentual, a participaçâo acionária do Estado nas acöes corn direito a voto.

§ 21 - As empresas pOblicas deverão informar, na forma percentual, a
corn posiçâo do capital social do Estado na entidade, bern como a dos demais
sócios.

§ 30 - As informaçoes de que tratam os parágrafos anteriores serão feitas
corn base nos dados do ültimo dia do més de cada semestre.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 5 de outubro de 1999. 
João Leite
Justificaçao: 0 projeto de lei em referéncia visa dar maior transparència as

atvidades dos Orgãos e das entidades da administraçao pblica estadual,
indo ao encontro do disposto nos arts. 37 da Constituiçäo Federal e 13 da
Constituiçao Estadual, que tratam dos princIpios da administração pUblica,
entre os quais se encontra o da publicidade de seus atos.

Ha que se ressaltar, ainda, que, de acordo corn o art. 73 da Constituicão
Estadual, os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de
entidade da administração indireta estão sujeitos ao controle externo, a cargo
da Assembléia Legislativa.

o art. 74 do mesrno Diploma Legal determina a fiscalizaçao operacional dos
órgãos e das entidades pela Assembléia Legislativa, observando-se a
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de
receita ou determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou
extinçao de direito ou obrigação, sendo, portanto, imprescindIvel para 0
exercIclo da funcão constitucional do Poder Legislativo mineiro o envio das
informaçoes mencionadas neste projeto de lei.

Pelo exposto, conto corn os nobres colegas para a aprovacão desta
proposição de lei, cujo objetivo e subsidiar o trabaiho desta Assembléia
Legislativa.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Administração
Püblica para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 598/99
(Ex-Projeto de Lei no 1.564/97)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Patrocmnio o imóvel que
especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar imOvel de sua

propriedade ao Patrocinlo Ténis Clube - FTC -, corn sede no MunicIpio de
PatrocInio, constituldo de terreno corn 20.896m 2 (vinte mil oitocentos e
noventa e seis metros quadrados) e respectivas benfeitorias, situado na Rua
São Benedito, registrado sob o n o 7.514, a fis. 188 do livro 3L do Cartôrio de
Registro de lrnOveis da Comarca de PatrocInio.

Parágrafo Onico - 0 imOvel descrito no "caput" deste artigo destina-se a
acomodacao das dependéncias do Patrocinio Ténis Clube - PTC.

Art. 20 - 0 imóvel objeto da presente doação reverterá ao patrimônio do
Estado Se, no prazo de 3 (trés) anos contados da lavratura da escritura
pOblica de doacão, não the for dada a destinacao prevista no paragrafo Onico
do artigo anterior.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ReuniOes, 6 de outubro de 1999.
Márcio Kangussu
Justificacão: A proposiçâo em tela tern por objetivo doar ao PatrocInlo Ténis

Clube - FTC - o imóvel de propriedade do Estado onde ele funciona ha 31
anos, promovendo atividades desportivas e recreativas e contribuindo para o
congracamento dos seus associados.

Objetivando concretizar a tao sonhada doacão, a diretoria do clube
reformutou o seu estatuto, arnparando-o legalmente, para que nada possa
impedir a tramitação do processo.

For se tratar de iniciativa de elevado alcance social, espero contar corn 0
apoio dos nobres pares para que esta matéria seja aprovada.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 599/99
Dispöe sobre a doacão de veiculo automotor cedido pelo Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os velculos autornotores cedidos pelo Estado para uso nos

serviços pUblicos municipais e os cedidos a entidades sem fins lucrativos para
utilização em assisténcia social as comunidades serão transferidos para 0
patrimônio municipal ou o da entidade, mediante doacão.

Paragrafo iinico - 0 disposto no "caput" deste artigo se aplica aos veiculos
em uso na data de pub!icacão desta lei e aos retomados pelo Estado, desde
que não alieriados.
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Art. 2° - Os velculos doados de acordo corn o disposto no art.1 0 desta lei
reverterão ao patrimônio do Estado se forem utiUzados pelo donatário para
fins diversos daqueles para Os quais foram cedidos.

Art. 3° - Fica assegurada aos municipios e as entidades a utilizaçao dos
velculos de que trata esta lei ate a celebraçao dos contratos de doaçäo.

Art. 4 0 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçao.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes ern contrário.
Sala das Reuniöes, 5 de outubro de 1999.
Elaine Matozinhos
Justificaçao: A crescente municipalizaçao dos serviços de assisténcia social

encontra obstáculos de ordem prática, dada a caréncia de recursos dos
municipios.

Para minorar tais dificuldades, o poder pUblico estadual cedeu a prefeituras
municipais e entidades fUantrópicas veiculos automotores para atendimento a
popu!ação do interior. Trata-se de medida de largo alcance social, que pode
ser aperfeiçoada mediante a doaçao dos veiculos. Ocorre que, corn o passar
do tempo, fazem-se necessárias revisöes mecânicas e outros tipos de
manutenção nos veIculos, o que representa urn onus para o Estado. Tais
serviços de rnanutençao podem ser feitos nas prOprias localidades, corn
custos expressivamente menores. Dessa forma, a doaçao consignada no
projeto val facilitar sobremaneira a utilização e a conservação dos veiculos,
corn beneficios para toda a populaçao.

Vale ressaltar que o valor patrimonial desses bens é irrisário em face dos
serviços por eles prestados, o que justifica plenamente a sua doaçao.

- Pubhcado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalizaçao
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 774/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja forrnulado

voto de congratulacoes corn a Sociedade Portuguesa de Beneficência pela
passagem de seus 140 anos de fundação. (- A Comissão do Trabaiho.)

No 775/99, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja formulado
voto de congratulaçoes corn a Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho,
ocajizada no Bairro Nazaré, pelo trabalho desenvolvido por seu grupo de
teatro. (- A Corn issáo de Educaçao.)

NO 776/99, do Deputado Joáo Leite, solicitando seja encaminhada ao
Secretário da Segurança Püblica denOncia apresentada pelo Sr. Ricardo
Machado.

NO 777/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encarninhada ao
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Secretário da Segurança POblica denOncia relativa ao desaparecimento do
menor Paulo César Goncalves.

N O 778/99, do Deputado Joào Leite, solicitando seja encaminhada ao
Comandante-Geral da PMMG denOncia relativa ao desaparecimento do
rnenor Paulo César Gonçalves.

N O 779/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
Ouvidor de Policia do Estado denUncia apresentada pelo Sr. Edilson
Francisco Jesulno. (- Distribuidos a Cornissâo de Direitos Humanos.)

NO 780/99, do Deputado Carlos Pirnenta, solicitando seja transcrita nos
anais da Casa a matéria "Péssima Hora para Abrir a Boca", publicada em
4/10/99 nojornal "Estado de Minas". (- A Mesa da Assembléia.)

N O 781/99, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja encaminhada aos
Presidentes da RepUblica, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e
do Banco Central manifestacão de repUdio as declaracOes do Sr. Arrninio
Fraga, Presidente do Banco Central, contra os interesses de Minas Gerais.

No 782/99, do Deputado Alencar da Silveira JOnior e outros, pleiteando seja
solicitado ao Presidente da Câmara dos Deputados que interceda junto a
bancada mineira nessa Casa a fim de que se posicione oficialmente em
repOdio as declaraçOes do Sr. Arminio Fraga, Presidente do Banco Central,
contra os interesses de Minas Gerais. (- Distribuidos a Comissao de
Fiscalizaçäo Financeira.)

Da ComissOo de Direitos Hurnanos, solicitando sejam tomadas providências
para o cumprimento, nesta Casa, da Lei n° 12.903, de 23/6/98, que proibe 0
uso do cigarro e sirnilares nos locals que menciona.

Do Deputado Sebastiâo Costa, solicitando seja anexada ao Projeto de
Resolução n° 433/99 cOpia dos pareceres prévios do Tribunal de Contas do
Estado e dos pareceres da Comissâo de Fiscalização Financeira relativos as
prestaçöes de contas dos Governadores do Estado referentes aos exercicios
de 1987 a 1996. (- Anexe-se ao Projeto de Resoluçäo n° 433/99.)

ComunicacOes
- Sao também encarninhadas a Mesa comunicacOes das CornissOes do

Trabaiho, de Assuntos Municipais e de Defesa do Consumidor e dos
Deputados Agostinho Silveira, Adelino de Carvalho, Marcelo Gonçalves (2),
Wanderley Avila (2), Elaine Matozinhos e Antonio JUlio.

QuestOes de Ordern
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, em virtude da discussão, nesta

0 Casa, a respeito das declaracães do Sr. Armlnio Fraga, estou apresentando
esta questão de ordem, para que essa Presidência encaminhe urna
solicitaçao para a concessào da medaiha de honra ao mérito Legislativo, em
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Justifico este encaminharnento a Mesa, porque o Sr. Arminio, em primeiro

lugar demonstrou ser urn patriota. Mostrou que está preocupado corn Os
interesses econômicos de sua naçâo - os Estados Unidos. Segundo,
demonstrou que e muito eficiente. Eficiente na funçao que ocupa como
consultor das megaernpresas do mercado financeiro, ao aconselhá-Ias a
respeito de Minas Gerais. E o terceiro aspecto, que mostra essa mesma
eficiência do Sr. ArmInio Fraga, foi que, realmente, afastou qualquer
investidor estrangeiro de Furnas. Foi urn grande serviço a luta de Minas
Gerais contra a privatizaçáo de Furnas. Por tudo isso, mostrou que é sincero,
deixando bern claro quem manda neste Pals. E o local onde fez essa
declaraçao - Estados Unidos - mostra que o poder não está aqui. Hoje, o
nosso Pals e colônia do capital financeiro internacional. Aquele que
pensamos ser o Presidente da Repüblica nâo é nada mais do que urn gerente
do FMI, que está aqui a serviço desse mesmo organismo, para gerir Os
interesses nâo nacionais, mas os interesses internacionais, numa
demonstraçao clara de bons serviços prestados por esse Arminio Fraga.

Se esta Casa quiser fazer qualquer manifestaçao contrária, é evidente que
o eixo está errado. Näo pode ser uma manifestaçao contra o Sr. Arminio
Fraga, e sirn contra aquele que permite que este Pals seja subserviente ao
capital financeiro internacional, que é o Sr. Presidente da Repüblica. Este,
sim, tern de ser o eixo das crlticas e das intervençoes. E esse que está, cada
vez rnais, transforrnando este Pals numa mera colânia. Então, é uma
lembrança justa deste Poder Legislativo, que encaminho a Mesa Diretora, ao
Presidente em exercicio neste momento, para ser colocada em prática.

0 Deputado Hely Tarqumnio - Sr. Presidente, gostaria de ler urna nota oficial
conjunta do PSOB, do PFL e do PSN. (- Lê:)

"Os Deputados das Bancadas do PSDB, do PFL e do PSN rnanifestam-se
contrários as declaraçöes que teriam sido feitas pelo Presidente do Banco
Central, Sr. Armimo Fraga, que, em Nova lorque, falando a urna platéia de
investidores internacionais, ter-lhes-ia dito de riscos de investimentos em
Minas Gerais.

Consideramos que as palavras do Presidente do Banco Central foram
prejudiciars aos interesses do povo rnineiro, que já sofre as conseqUências da
moratória decretada junto ao Governo Federal e aos organismos
internacionais resultando na paralisaçao de todos os programas de
financiamentos ao Estado de Minas Gerais.

E importante salientar que, nos Ultimos dias, o Governador acenou corn a
possibilidade de reiniciar os contatos corn o Governo Federal, abrindo a
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possibilidade de renegociacäo da sua divida interna, ao tempo em que
rnanifestou sua intencão de reiniciar o pagamento da dIvida externa do
Estado.

Como mineiros e como Deputados, representantes do nosso povo,
sentimos que o radicalismo estava dando lugar ao diálogo e vislumbramos,
pela primeira vez, em quase dez meses, a possibilidade de retorno do
processo de crescimento e desenvolvimento do nosso Estado.

Declaraçães impróprias podem estagnar o processo de renegociaçâo de
nossa divida, levando a paralisaçào, em definitivo, dos programas de
investimentos e modernizacâo do nosso Estado por via de financiamentos
internacionais.

Não h6 que se permitir a uma autoridade discrirninar qualquer das unidades
da Federaçao brasileira.

Como Deputados Estaduais da Oposicão, queremos reafirmar o nosso
interesse em continuar exercendo o nosso papel constitucional de legislar e
fiscalizar as acoes do Governo do Estado, mas não podernos nos calar diante
de declaracöes que em nada contribuem para a solucão da crise do nosso
Pals e o saneamento das economias dos Estados brasileiros. Sala das
Reuniöes, 6 de outubro de 1999".

Sr. Presidente, tendo em vista a falta de "quorum" para a continuação dos
trabalhos, solicitamos o encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Hely Tarqüinio. A
Presidência solicita aos Deputados que suas questOes de ordem sejam
regimentais, a fim de preservar o born andamento dos trabaihos.

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, é justamente sobre esse assunto
que gostaria de levantar esta questão de ordem. Ten ho visto, como prática na
Casa, a utilizaçao da questào de ordem para fazer pronunciamento que,
rnuitas vezes, nada tern a ver corn esclarecimentos sobre o Regirnento
Interno, e e para isso que serve a questão de ordern. Ou a Mesa, a partir de
agora, toma uma posicão, exigindo que o Deputado so use o microfone no
caso de questào de ordem, realmente, ou, entâo, todos os Deputados
poderão adotar a prática da questao de ordem para atravessar discursos que
nada tern a ver corn a questäo de ordern. Ou adota-se essa prática, ou, entäo,
todos os colegas da Casa teräo a rnesmo direito.

0 Sr. Presidente - A Presidência tern cumprido a Regirnento lnterno. Como,
por liberalidade, havia concedido a palavra ao Deputado Durval Angelo,
também a concedeu ao Deputado Hely Tarqümnio.

Em atenção a questäo de ordem do Deputado Hely TarqUinio, a Presidência
vai deterrninar que seja feita a chamada para recomposição do nrnero
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regimental. Corn a paiavra, o Sr. Secretário, Para proceder a charnada dos
Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 29 Deputados. Ha, portanto,

'quorum" Para a continuaçao dos trabaihos.
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Ivo José.
o Deputado ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o

Brasil amarga a dolorosa estatistica das tragédias provocadas pela
insanidade hurnana ou pelo autoritarismo.

Na nossa história, se de urn lado são raros Os exemplos de revoluçoes
violentas, de outro, são milhares as vitimas dos abusos autoritários, a rnaioria
Inocentes trabaihadores ou homens do povo que lutam por urn pouco de Paz
e tranqUilidade Para as suas familias.

Não se pode apagar de nossa mernória fatos como o de Carandiru, em São
Paulo, Vigário Geral e Candelárja, no Rio de Janeiro, o massacre dos
lanomâmis, em Rondônia, a violéncia de policiais em Volta Redonda e tantos
outros.

Para que fatos corno esses não se repitam, Para que sejamos responsáveis
pela construçao de instituiçöes verdadeiramente democráticas, Para que Os
culpados sejam punidos exemplarmente é que voltamos a esta tribuna, em
memória dos operários mortos no dia 7/10/63 - portanto, ha 36 anos - durante
o que ficou conhecido como a Massacre de lpatinga.

0 dia de terror e sangue foi a prelüdio do que a Nação sofreria corn o golpe
dos militares em marco de 1964. E justamente Para não incriminar policiais, a
ditadura preferiu a omissão e a silêncio, e os culpados foram, mais uma vez,
impedidos de ser juigados corn justiça.

Mas, por ironia, mesmo que a história oficial, escrita sob a da censura, não
registre tais fatos, a histôr-ja revive na mernOria desse povo, que anseia e
reivindica justiça. Ipatinga nunca se esqueceu dos gemidos dos trabaihadores
feridos pelas balas dos militares; nunca deixou ninguem limpar o sangue dos
nocentes, da cnança de apenas quatro meses, morta no Colo de sua mae.
Não se esqueceu do ritmo alucinante e terrivel das botas do Exército
brasileiro, invadindo residêncjas e sindicatos, numa busca inócua de Ilderes
Para urn movimento popular que nasceu da fome de justiça e de vida digna.

E a silêncio que reinou durante quase duas décadas entre Os portöes da
USIMINAS, onde se iniciou o massacre, e nos bairros operários, onde se
consumou, fob a resposta do povo desarmado, que soube conter a seu ódio,
Para depois transformá-lo em luta pela democracia e justiça social.
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patinga, hoje, lembra Os seus mortos, mas nunca enterrou a esperanca de

ver a Pals corn liberdade, corn justiça social, de ver a fim das impunidades e
de festejar a democracia plena.

o massacre dos trabalhadores metaliirgicos, muiheres e criancas está
registrado na história da cidade, forjada no ago, que lhe deu sustentação
econômica e desenvolvimento, mas que também ensinou que a democracia
Cleve ser vigiada, fiscalizada e, sob qualquer ameaca, imediatamente
denunciada.

lnfelizmente, estamos no Pals que conviveu corn a submissão a Coroa
portuguesa, que abrigou a escravidão e que sofreu a tirania dos coronés
latifundiários. Como se não bastasse, a Brasil sobreviveu a ditadura de
Vargas e reconquistou a cidadania depois de 20 anos de terror durante o
Golpe Militar de 1964.

o autoritarismo tornou-se caracteristica dos governantes, sob o signo da
força mhlitar ou sob a imposição das rnedidas provisórias. A Constituição
Brasileira e constantemente rasgada, violada, principalmente quando se trata
dos direitos e garantias fundamentals dos cidadãos.

E é por isso que, enquanto perdurar esta situacao, o Massacre de Ipatinga
sera lembrado todo dia 7 de autubro, ate que seus mortos e sobreviventes
sejam alçados a categoria de heróis, pois deles nasceu também a esperança
de urn mundo justo.

Pero a esta Casa, Sr. Presidente, que a dia 7 de outubro seja reverenciado
coma urn marco de luta pela democracia, pela liberdade e pebo respeito aos
direitos civis, porque essa é a ünica forma de estancar a tristeza e o terror e
inaugurar a permanente vigihia Para que a impunidade seja abolida do nosso
Pals, Para que toda a sociedade fique atenta as arbitrariedades, porque,
coma ocorreu em lpatinga, em 1963, podem se transformar em tragedias.

Ipatinga presta sua homenagern a todos as trabaihadores rurais e urbanos
que lutam Para sobreviver e Para fazer valer as seus direitos. lpatinga presta
sua homenagem a todos aqueles que acreditarn em Minas e no Brasil e
continuam persistindo na busca de instituiçöes democráticas consolidadas.

Ipatinga hoje, depois de trés administraçöes populares consecutivaS, é 0

exemplo da força de nosso povo, e o exempbo de democracia e particiPacao
Popular e vem provar que é resgatando a nossa história, a histOria das nossas
lutas, que encontraremos a caminho seguro Para a canstrucão de urn pals
justa, cidadão e digno de se viver. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandãa* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, funcionárias da Casa, senhoras e senhares, a indüstria
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do turismo deve consurnar-se em Minas Gerais corn o governo, sem o
governo ou ate mesmo contra o governo. Esta frase, lapidada pela
inteligência do Professor George Norman, não pode ser encarada pelo
governo do Estado como retórica ou discurso profano.

Ao contrário, deve ser vista como alerta máximo a fim de que as politicas
püblicas saiam do papel para ganhar as ruas das cidades mineiras, a levar
beneficios mltiplos para a nossa populacâo sedenta de justica social.

Enquanto a iniciativa privada e esta Casa se integram na luta pelo
crescimento do turismo, o governo mantém-se inerte e a margem dos
principals acontecimentos que formam opiniöes e propôem novos caminhos
para a implementação de polIticas pUblicas no setor.

Na semana que passou, aconteceram dois grandes eventos que discutiram
o tema. 0 major deles foi a Décima Terceira Assembléia Geral da
Organizaçao Mundial do Turismo, na capital chilena, corn a participacão de
138 paIses, representados P01 ministros e responsáveis pea area de turismo
das respectivas naçöes. Do Brasil partiram observadores dos governos
estaduais do Pernambuco, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de São Paulo. 0
executivo de Minas Gerais não compareceu. Entretanto, representando esta
Casa estavam os colegas Pastor George Hilton, o Deputado João Paulo
Gomes dos Santos e esta Deputada.

A importãncia que este Poder presta ao tema supera qualquer expectativa
para merecer os maiores elogios do Secretário-Geral da Organizacão Mundial
de Turismo, Sr. Francesco Frangialli, que recebeu de nossas mãos 0
encaminhamento de filiação deste Parlamento ao mais importante organismo
internacional do turismo, feita pelo Presidente Anderson Adauto,
acompanhado de material institucional da Casa, que impressionou a todos
pela qualidade e modernidade de suas propostas.

Outra acertada decisão do nosso Presidente foi encaminhar oficio ao
Presidente da Cãmara dos Deputados da Repüblica do Chile, Sr. Carlos
Montes Cisternas, discorrendo sobre nossa intenção de iniciar uma interação
institucional entre as duas Casas Legislativas, vislumbrando maior união entre
os povos do Chile e de Minas Gerais. A trágica morte de urn deputado chileno
causou verdadeira comoção no pals, levando o parlamentar a cancelar todos
os corn prom issos nos dias 27 e 28 passados.

Entretanto, comunico a esta Casa que o oficio e as publicacoes que
levamos foram recebidas pelo Ministro da Economia, Fomento e
Reconstrução, Sr. Jorge Leiva, que fará essa entrega ao Presidente do
Parlamento Chileno. Urn mornento, para que possa traduzir urna das falas do
Presidente do Chile, na Organizaçao Mundial do Turismo: 16, urn Pals que ha
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somente oito anos revive a democracia em seu Pals.

Ha urn incentivo claro ao turismo da terceira idade hoje para nossas Minas
Gerais. Momento em que, publicamente, também temos que parabenizar a
Deputada Maria Olivia pelo encantamento que ontern trouxe a esta Casa e o
respeito aqueles que já atingem a major idade.

Disse o Presidente Chileno que queria comentar corn os cidadãos chilenos
a possibilidade de viajarem e conhecerem seu próprio Pals, porque assim
estariam sentindo como chilenos, como pessoas do seu Pals, e a partir dal
seriam capazes de reproduzir para as geraçoes vindouras o que é ser
patriota, o que é ser gente e o que é, acima de tudo, conhecer e amar seu
próprio Pals.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputada Elbe Brandão, gostaria de
aproveitar o pronunciamento de V. Exa. para elogiar o trabalho que V. Exa.
tern feito na Assembéia Legislativa, especialmente em relacão ao turismo,
esse segmento muitas vezes esquecido e que, na verdade, é tao importante
para a geracão de empregos e, também, para que possarnos conhecer a
nossa própria história. Tenho acompanhado corn muita alegria o trabaiho que
V. Exa. vem desenvolvendo, fazendo um trabalho de recuperação aqui, na
Assembléla Legislativa, colocando o turismo na pauta de discussão desta
Casa. Como companheiro de V. Exa., no PSDB, gostaria de dizer da minha
admiraçao pea garra e pelo trabaiho que vem desenvolvendo, especialmente
por trazer a discussão um tema tao importante para Minas Gerais, urn Estado
que detém sitios importantes, uma histária riquissima e que temos tido
oportunidade de conhecer devido especialmente ao trabalho que V. Exa. vem
desenvolvendo.

Por isso, quero agradecer o aparte e deixar essa palavra de adrniração pelo
trabalho que vem sendo desenvolvido pea Comissão presidida por V. Exa.,
esperando que essa mensagem que tern sido trazida para a Assembléia
possa receber, por parte do Poder Executivo, a atenção que o turismo merece
de todos nós. Muito obrigado e parabéns.

0
	 A Deputada Elbe Brandão* - Obrigada, companheiro Deputado João Leite.

C
	 Os temas tratados pelos mais renomados especialistas mundiais sobre o

turismo anunciam que a participação do turismo na economia mundial tern
0 crescido a passos largos e somente as primeiras 40 nacöes receberam, no
C 

ano de 1998, mais de 400 milhöes de turistas, gerando milhöes de empregos
e centenas de bihöes de dólares, que movimentam a economia nos quatro
cantos do mundo.

A EMBRATUR estava Ia, corn sua comitiva, comandada pela mineira Marcia
0 Kubtischeck e pelo seu Presidente Caio Luiz de Carvalho. Devemos
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agradecer-Ihes pelo memorável apoio a intenção da Assernbléia de Minas
Gerais de filiar-se a OMT. Para tanto, solicitamos seja colocado na pauta,
ainda hoje, requerimento que apresentamos, pam que seja oficiado ao órgao
do turismo nacional, solicitando referendar o nome desta Casa para a
conquista, em definitivo, de espaço como membro efetivo desse organismo
internacional.

Houve outra ausência incompreensive! do Executivo de Minas Gerais.
dessa vez, no maior e mais importante evento do turismo do Pals, o 270
Congresso Brasileiro de Agências de Viagem e Exposiçao de Turismo, que
aconteceu em Curitiba, Paraná. La estavam quase 100 palses e 8 mll agentes
de viagens do mundo, mas Minas Gerais, para a nossa tristeza, não se fez
presente. Houve urn momento em que fui convocada pelos Secretários de
Turismo do Rio de Janeiro, do Amazonas e do Rio Grande do Sul para que
pudéssemos traçar urn roteiro espeleolOgico do nosso Pals. Triste, tive de
recusar, porque não tinha a rnissão de representar o Executivo de Minas, mas
sim esta Casa.

0 Deputado Pastor George (em aparte)* - Não poderia deixar de registrar a
minha satisfaçao por t&-la acompanhado nesse encontro importante, em
Santiago do Chile, em que foram debatidas as questöes prioritárias sobre o
turismo. La, pudemos analisar quanto é necessãrio que nossos Governos se
empenhem na questâo do turismo, não apenas por ser fonte de geraçao de
renda, mas também por integrar os paises do MERCOSUL e, ate mesmo, os
Estados. Entendemos que o turismo começa quando a brasileiro tern
condiçöes de conhecer a sua própria terra.

Esse tema foi muito discutido, a necessidade de se implementar uma
politica de turismo, para que a pessoa tenha acesso a sua prOpria terra.
Temos visto que o povo brasileiro nào tern essa condiçào. Ele, infelizrnente,
sofre muito corn a poiltica econômica do Pals, que dificulta o acesso a sua
prOpria pátria.

Parabenizo a nobre Deputada, porque vem desempenhando urn trabalho
muito importante e vem sendo uma voz para abrir uma série de discussôes
sobre o assunto. Coloco-me, inclusive, pronto a colaborar, para que
possamos, por meio da Comissão de Turismo, lndüstria e Comércio, muito
bern presidida pela nobre Deputada, alcar a nossa voz, para que o Brash
desperte para a realidade de que o turismo é, sem düvida, a solução
econômica e financeira para a próximo milénio. Muito obrigado.

A Deputada Elbe Brandão* - Agradeço o aparte do companheiro Deputado
Pastor George. Discordo apenas de urn fato. Se essa Comissão é urn
sucesso efetivo na Assembléia Legislativa, não é pela minha Presidéncia,
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mas sim por contar corn companheiros do calibre de V. Exa., que enriquecem
o trabaiho não apenas da Comissão, mas também deste Poder, que precisa,
a cada dia, aprimorar-se nas questöes legislativas e no respeito ao futuro do
povo das nossas Minas Gerais.

0 Brasil está em 30 0 lugar no "ranking" mundial do turismo. Recebemos
menos turistas do que Cancun e Punta del Este e já chegamos quase a
rnargem do Chile, que tern apenas oito anos de processo democrático. Isso
tern de ser analisado, porque não é permitido, não é possivel sustentarmos
esse modeho de politica econômica tao retrOgrado. Minas Gerais assume a
timida posicào de 70 lugar no Pals. Permanecendo o descaso governamental,
não tenho divida de que nosso Estado terá mais retrocesso, rnesmo corn 0

"trade" trabaihando duro para novas conquistas. Não devo aclarnar esse
Governo como culpado, porém ha que se fazer algo, pois aplicar recursos no
turismo é definir rumos mais apropriados para a sustentacão do setor em
Minas Gerais. Negar o complexo de atividades que envolve a turismo na
geraçao de emprego e renda e aproximar-se da insanidade, é recuar no
tempo e é atestar o descompromisso corn as poilticas püblicas
transformadoras que merece, precisa e exige o povo mineiro.

E necessário que o Governador Itamar Franco tome para Si esta
responsabilidade, para meihor reconduzir seu Governo ao formato esperado
por esta Casa, pela iniciativa privada do turismo e pela sociedade mineira.
Ainda é tempo.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de parabenizar a BELOTUR, porque
esteve e esta presente na ação de destacar a Capital mineira para o Pals e a
mundo.

Quero, ainda, fazer minhas as palavras da maioria dos parlamentareS,
porque nos causa indignacão o que disse o Presidente do Banco Central
sobre as nossas Minas Gerais. Protocolizei urn requerirnento para que
façamos urn levantarnento sobre o que Minas, como a 2a economia do Pals,
fornece de impostos para a Brasil em valor agregado e o que recebemos de
volta. A permanecer esse desrespeito corn Minas Gerais, é preciso
corneçarmos a pensar numa secessão deste Estado do Brasil. Esse é urn
ponto de reflexão para Minas Gerais, que tern dignidade, que tem urna
populacão que merece do poder piblico responsabilidade e coerencla.
Parece que a Brashl não nos quer. E preciso também que Minas Gerais tome
posição neste Pals.

* - Sem revisào do orador.
Questöes de Ordern

0 Deputado Hely TarqüInio - Sr. Presidente, corno V. Exa. pode verificar,
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não ha nOmero suficiente de Deputados para a continuacão dos trabalhos.
Solicito, portanto, o encerramento da reunião.

o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, pedimos que seja feita chamada
para recomposição de "quorum".

o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - E regimental. A Presidéncia
solicita ao Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 26 Deputados. Ha, portanto,

"quorum" para a continuação dos trabaihos.
o Sr. Pies idente - Corn a palavra, a Deputado Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente em exercicio, Deputado

Dilzon Melo; colegas Deputados; colegas Deputadas; nessa sociedade em
que cresce a violência, sabemos da importãncia de trabalhos para a
construção da paz. Conhecemos várias iniciativas, como as do Movimento
Viva e Deixe Viver, de familias que perderam entes queridos em acidentes de
trãnsito; a Agenda da Paz, da Secretaria da Educaçao; o Projeto Miguilim, da
Prefeitura de Belo Horizonte, e tantos outros.

No dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, a Pastoral da Criança
lançou a campanha "A Paz Corneça em Casa", em 3.166 municipios de todos
os Estados brasileiros. A campanha visa a redução das estatisticas que
indicam que, no Brash, mais da metade dos casos de violéncia contra a
criança acontece dentro de casa e é praticada pelos próprios pals.

Corn essa campanha, a Pastoral da Criança quer repetir, no campo da
violéncia, o mesmo sucesso que vem tendo na redução da desnutriçao e da
mortalidade infantil no Pals. Atuando exciusivamente em bolsôes de pobreza
e miséria, a Pastoral da Criança está organizada hoje em 30.094
cornunidades carentes de 3.166 municipios de todos os Estados brasileiros,
acompanhando mais de 1.500.000 gestantes e crianças menores de 6 anos
de idade, indistintamente de raga, cor, credo religioso ou politico. Enquanto a
media nacional de mortalidade infantil está em 36.4 óbitos por 1.000 nascidos
vivos, a Pastoral da Criança ja conseguiu o Indice de 13.7 modes para cada
1.000 crcanças menores de 1 ano. E corn essa mesma determinação que a
entidade lança essa campanha, visando a construção da cultura do amor no
ambiente familiar, afirma sua fundadora e coordenadora nacional, a médica
Zilda Arns Neumann.

Intitulada "A Paz Começa em Casa", a campanha mobilizará os mais de 136
mil voluntários da Pastoral em todo o Pals, em 2 frentes de acão. Os 118.829
hideres comunitários farão urn grande mutirão nacional de visita a cerca de 1
milhão de familias, que ja são acompanhadas pela entidade em açOes
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básicas de saUde, nutrição e desenvolvimento infantil. Ao mesmo tempo, os
membros das 6.009 equipes de coordenaçao e treinamento da Pastoral da
Crianca em todo o Pals, acompanhados por autoridades civis e eclesiásticas,
entregarão urn documento, corn sugestoes sobre como ajudar a construir urn
ambiente de paz na famIlia, a todos os Governadores e aos Prefeitos desses
3.166 municipios. Esse mesmo documento será entregue pela Coordenação
Nacional da Pastoral da Crianca ao Presidente da Repüblica, Fernando
Henrique Cardoso, em audiência já marcada para as 16 horas desse mesmo
dia; na ocasião, estarã presente o Cardeal Dorn Paulo Evaristo Arns,
Arcebispo Emérito de São Paulo, e a Presidéncia da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil - CNBB.

Durante o mutirão, Os lideres cornunitários vão entregar a cada familia urn
folheto intitulado "Os Dez Mandamentos para a Paz na Familia", em que
constarn orientacOes e alertas, como "quem bate para ensinar está ensinando
a bater".

Unindo-se a campanha mundial convocada pela ONU, sob o titulo 'Urna
Vida sem Violência E urn Direito Nosso", a Pastoral da Crianca lanca essa
campanha, por "entender a paz corno uma cultura e, por isso, corno algo que
é conquistado pela da acão de todos, no seu dia-a-dia", destaca a Dra. Zilda.

"Este não é urn problema so de quem vive a situacão da violéncia, mas
necessita de açäo e educação para a paz de todos Os cidadãos", afirma ela,
lernbrando que, de acordo corn dados do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, o Brasil perde cerca de 10,5% de seu PIB anualrnente por
causa da violéncia. São US$8400000000000 que deixam de ser investidos
em educação, saUde e tantas outras necessidades vitals da populacão.
Citando, ainda, uma pesquisa da Organização Mundial de SaCide - OMS -, a
Dra. Zilda alerta para Os efeitos sociais da violência, que são preocupanteS,
pois urna crianca maltratada no primeiro ano de vida tern tendência
significativa a se tornar urn adulto violento e a reproduzir a agressão que
Sofreu. "Isto representa uma bola-de-neve correndo contra a prOpria
sociedade que não cuida de prevenir a violéncia, para preocupar-se apenas
em punir os infratores", afirma a rnédica pediatra e sanitarista.

A campanha, que se torna permanente, conta tarnbém corn a parceria de
diversas televisöes, radios, jornais e revistas, que passam a veicular
gratuitarnente diversas pecas publicitárias, criadas, tambérn, sem nenhum
CuSto, pela Agéncia Master, de Curitiba. Para a Pastoral da Crianca, a forma
mais eficiente de prevenir a violéncia e construir uma cultura de paz na
prátjca cotidiana Por isso, todos Os lideres receberam materials educativos,
corn orientaçôes sobre como detectar possiveis situaçOes de agressão contra
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a criariça em sua comunidade e o que fazer quando urn fato de violéncia e
verificado.

Recentemente, quando Dom Mauro Morelli esteve nesta Casa, falou da
importância da Pastoral da Criança e da importância de que, no Estado de
Minas Gerais, seja feito urn convënio, para que haja apoio efetivo a essa
Pastoral.

Já temos experiência em várjos rnunicipios, inclusive em Betim, quando,
através de convênio, pudemos acornpanhar de perto o trabalho dessa
Pastoral, que realrnente cria cidadania. Os dados a Pastoral da Criança
ganham ainda major importância, se comparados a media nacional de
mortalidade infantil. A Pastoral visa, sobretudo, ao trabalho corn as famIlias
carentes e a erradicacão total da desnutriçao infanti!.

Queremos dizer que, quando éramos Vereadora, acompanhamos esse
trabalho e, neste mandato, temos participado de várias atividades, como
conhecer de per-to essa Pastoral. Queremos registrar o nosso compromisso,
por meio de Carmen, 000rdenadora Estadual, para que possamos
cumprimentar a todas as rnonitoras, pessoas que tern dado sua contribuicão,
tern visitado e conhecido as famIlias carentes das periferias e, assim,
contribuem para que tenhamos mais qualidade de vida no nosso Estado. Isso
reforça a nossa convicçäo de que essa é uma contribuição fundamental para
a construçâo da cidadania, porque e uma Pastoral, uma ONG que näo tern
dependência completa sá de órgãos püblicos, precisa do apoio desses Orgãos
ptiblicos.

Queremos, de pablico, solicitar que, através da Secretaria da Saüde. o
Governador possa assinar urn convênio corn a Pastoral da Criança,
contribuindo efetivamente para que tenham seus direitos garantidos,
conforme reza o "Estatuto da Criança e do Adolescente" e, de fato, possam
contribuir para erradicar a vio!ência no Estado. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado Joào Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, Sr.

Presidente, temos acornpanhado, infelizmente, em nosso Estado, o aumento
da violéncia. Neste ano, já passamos de 400 homicidios em Belo Horizonte,
infelizmente homrcidjos de adultos, sem contar os de adolescentes e jovens.
Essa violéncia crescente preocupa-nos. Tivemos oportunidade de, junto corn
a Deputada Maria Tereza Lara, ir ao Centro de lntegraçao do Adolescente,
em Sete Lagoas, onde temos, aproximadarnente, 200 jovens.

Teremos, juntamente corn o Ministério Püblico, urn encontro corn o
Secretário de Justiça e Direitos Hurnanos, a fim de buscar uma soluçao para
a situação do adolescente infrator. A superlotação vivida no Monsenhor
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Messias - hoje, praticamente, o Unico centro de reeducacao do adolescente
infrator -, preocupa-nos rnuito. Preocupa-nos, sobretudo, a volta desses
jovens, que não tern nenhurna possibilidade de recuperacão nesse centro de
integração.

E, na Capital e na Regiào Metropolitana de Belo Horizonte, continua
aumentando a violéncia. Para nosso espanto, o Governador do Estado
anuncia hoje o inicio das operacöes em Furnas. Essas operacöes, segundo
informacào que ternos, teriam urn custo de mais de R$10.000.000,00 e
seriam cornandadas pelo Cel. Mauro LUcio Gontijo, por outros oficiais, corn o
envolvimento dos Prefeitos das cidades prOximas. Entretanto, 0 que mais nos
preocupa, Deputados e Deputadas, é que sera transferido para Furnas o
efetivo de 2.200 homens, que estarão envolvidos nessa brincadeira de
exército do Governador Itamar Franco. Dois mil e duzentos homens estarâo
em Furnas, corn a situaçao que estamos vivendo na seguranca pCiblica, nas
nossas cidades, corn os problemas que estamos vivendo não apenas em
Belo Horizonte, rnas tambérn nas médias e grandes cidades de Minas Gerais.
E o Governador do Estado leva para o Golfo de Furnas 2.200 homens!

Para sentir o que representarn para o Estado esses 2.200 homens, Ii, hoje,
dados do Sindicato dos Policiais Civis, que mostram que a PolIcia Civil tern
hoje menos de 8 mil homens, a grande maioria cuidando de presos e outra
parte no DETRAN. E agora o Governador do Estado retira 2.200 homens para
o Golfo de Furnas, para fazer manobra militar. Ora, isso e uma
irresponsabilidade que preocupa a todos nos.

Dizem os jornais que, ao todo, estarão envolvidos na operação 2.200
homens; as atividades corneçarão hoje e se encerraráo no dia 15 de outubro.
Estão previstas algurnas manobras de treinamento militar e 21 atividades
envolvendo as comunidades dos 7 maiores municIpios da região. 0 ponto alto
não serão tiros nem operaçoes na selva. 0 ponto alto vai ser o contato corn
as cidades.

Os Coronéis embarcaram hoje, as 8 horas, em helicopteros da PM e
estarão visitando o terreno, preparado ao lado da cachoeira da Cascata, a
5km da Usina de Furnas.

Já tivemos a terraplenagem da area, utilizada para acarnpamento turistico,
e agora usada para essa manobra. A partir de hoje, são operacionalizadas as
manobras. Urn agrupamento já está na região ha alguns dias, e urn novo
grupo de "sapa"- policiais que vão montar a estrutura fisica da operação -
chega hoje, para iniciar a montagem do acampamento principal, ao lado da
cachoeira da Cascata. Que situação estarnos vivendo! A seguranca püblica
precisando dos homens nas cidades, e eles vão para o lado da Cascata,
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ponto turIstico, para fazer manobras de exército.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte) - Obrigado, Deputado João Leite. Na
verdade, parece que está faltando uma definição melhor das prioridades.
Concordo plenamente, porque a falta de policiais nas ruas é reclamada por
todo o Estado. E urn desperdIcio de mão-de-obra, a não ser que seja uma
operacäo especial e não estejamos sabendo. Estamos precisando do policial
na rua, para dar seguranca a populacao.

Gostaria, também, Deputado João Leite, de usar urn pouquinho deste
tempo para falar ao povo mineiro sobre uma surpresa, hoje, no "Minas
Gerais", que é o Decreto n° 40.624, de 6/10/99, que revoga o Decreto n°
36.897, de maio de 1995, portanto do Governador Eduardo Azeredo. Corn
esse decreto de 1995, ficarn absorvidas pela Universidade do Estado de
Minas Gerais a Fundaçao Nacional de ltuiutaba e a Fundação de Ensino
Superior de Passos. 0 decreto tinha 185 dias para ser curnprido, rnas, na
verdade, não haveria necessidade de revogá-lo, se a intençâo do Governo do
Estado fosse instituir a Universidade. Tudo está direcionando no sentido de
que o Governo não a quer. Penso que é uma discussão que tern de passar
por esta Casa, porque aqui estao os representantes do povo de Minas Gerais.
Alegou-se que as duas faculdades nâo teriam curnprido os requisitos rnInirnos
para serern absorvidas. Ternos em mãos o relatório do Ministério PCiblico corn
relaçao a Fundacão de Ensino Superior de Passos. Vou ler o trecho em que o
Ministério Püblico reconhece que todos os critérios foram curnpridos. E a
seguinte:

"Corn o seu sanearnento financeiro e administrativo, a Comissâo Especial
de Administraçao curnpriu corn louvor Os objetivos que determinararn a sua
criação. 0 apoio da sociedade local, bern como as municipios vizinhos que
enxergam na Fundacao de Ensino Superior de Passos uma instituiçao
regional de ensino foram fundarnentais para o sucesso ate aqui verificado. A
entidade ja está preparada para ser absorvida pela Universidade. Foram
rernovidos todos as obstáculos que, anteriormente, existiarn".

Tenho em mãos urna acâo civil püblica contra o Governo do Estado, que diz
o seguinte: "Exposto isto, propöe-se a presente acao, corn fundamento no
que dispöe o art. 1 0 , inciso IV, combinado corn o art. 3 1, da Lei no 7.347/85,
requerendo seja o pedido julgado procedente, de forma a se compelir a
Estado de Minas Gerais a cumprir as deterrninaçoes insertas no art. 81 e
seguintes do Ato das Disposiçöes Constitucionais TransitOrias da Constituiçao
Estadual, combinado corn o art. 21, inciso Ill, da Lei n° 11.539/94, e o art. 10
do Decreto n° 36.897/95, a fim de que promova a imedlata e definitiva
absorção da Fundaçao de Ensino Superior de Passos pela Universidade do
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Estado de Minas Gerais, corn a conseqüente extincáo da Fundaçäo e a
transferência de seu patrimônio para o Estado e demais providéncias
exigiveis, sob pena de lhe ser aplicada sanção pecuniária diana em valor não
inferior a R$100.000,00.

Requer, rnais, seja determinada a citacãa do requerido, na pessoa do seu
representante legal, para que responda aos termos da presente".

Sr. Presidente, ha que se tomar uma definição corn relacão a UEMG. Se é
para existir, acho que devemos decidir, e parece que esta é a vontade do
povo. Mas nâo parece ser a vontade do Governo do Estado, sobretudo da
administraçâo, hoje, da UEMG.

Estamos propondo urn projeto de lei que direciona 1% das receitas do
Estado para dar cobertura a UEMG. Achamos que deve in a frente e deve
retroceder. Do jeito que está exposto, inclusive corn a projeto que está na
Casa, ha urn retrocesso. Mas quero parabenizá-lo pela observacao feita corn
relação aos gastos do Estado. Achamos que existem coisas rnais
irnportantes, em que se deve gastar o recunso do povo. Muito obrigado.

0 Deputado Joäo Leite - Deputado Paulo Piau, concordo corn a fala de V.
Exa., já que a questao é pnionidade. 0 orçamento deste ano trata de
R$3.000.000,00 para a construção do centro de reeducacao do adolescente
infrator em Bela Horizonte, mas ja estamos em outubro, e naa ha nenhuma
movimentaçao para a canstruçao. Assim, vamos ficar corn urn centro de
adolescentes infratores superlotado coma está, caracterizando que nâo se
trata de urna pnionidade o adolescente e a educacão. Está claro, pela fala de
V. Exa., que a Ministério Pblico cobra do Governo a absorçäo das
universidades. Nâo está claro ainda que a seguranca da cidade seja
prionidade, corn a retirada de tantos policiais para brincar de Exército no Golfo
de Furnas.

0 Deputado Hely Tarqüinio (em aparte) - Gostaria tarnbérn de
curnprimentar a nobre Deputado Joáo Leite pela oportuna intervencao,
charnando a atençãa para essa atitude do Governador, que está prornovendo

0 urn desvio de funcàa da Policia Militar. Como disse a Deputado Joâo Leite,
0 parece que a funcão precIpua da PolIcia Militar e dar seguranca ao povo de

Minas Gerais. 0 Governador está corn a espIrito de guerra ficticia, de coisa
0 que não existe, contra a proposta de, urn dia, talvez, privatizar Furnas. Isso

dependerá de estudos que demorarão mais de urn ano.
Mas a Governador está corn suas rnanobras de guerra. 0 pior é que S. Exa.

está reiterando essas manobras diariamente, deixando Belo Horizonte
desguarnecjda no que tange a Poilcia Militar, que tern urn contingente cada
vez menor. 0 Governador está gastando energia e psiquisrno preocupado
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corn guerra. E importante que nOs, do Legislativo, tenhamos essa
consciência. S. Exa. precisa acordar para a realidade do dia-a-dia, dos
nossos problemas econôrnicos e da rnoratOria declarada. Muito obrigado.

o Deputado João Leite - Neste final, gostaria de colocar uma questo que
precisa ser respondida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Estamos de posse
de mais urn contrato desse Estado sem licitaçao do Governo. TInhamos
contratos do DER e agora temos urn contrato ern que a Secretaria da
Segurança PUblica acorda corn uma construtora, sern licitaçào,
R$3.738.000,00 Para construçâo. Nâo ternos os dados de quantas celas
serão, rnas terernos o cuidado de fazer as contas de acordo corn as norrnas
da ONU.

o mais grave é que tivemos várias notificaçoes de embargo dessa obra.
Agora, inexplicavelmente, o Secretário de Atividades Urbanas da Prefeitura
levanta o embargo por se tratar de obra de ernergéncia.

E o mais grave: sem o parecer do Conselho Municipal do Meio Arnbiente,
sem o parecer da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sabernos da luta
de todo cidadào de Belo Horizonte para construir sua casa, e, agora, vemos
essa facilitaçao inexplicável por parte da prefeitura.

Assim, está corn a palavra a Prefeitura de Belo Horizonte, para explicar a
dispensa de parecer do COMAM, já que perdernos várias árvores nesse local,
e tarnbérn para explicar que emergéncia é essa que fez o Secretário de
Atividades Urbanas da Prefeitura de Belo Horizonte levantar o embargo dessa
obra. Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Presidente.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores, irnprensa, neste

pouco tempo, gostaria de apresentar os rneus protestos pela forma corn que a
Cornissào de Administraçao desta Casa tratou urn requerimento de nossa
autoria.

Apresentarnos, a exemplo do que ja havia sido feito nessa mesrna
Cornissão, urn ofIcio solicitando que a direço da COPASA-MG, na pessoa de
seu Presidente, Dr. Marcelo Siqueira, se reunisse nesta Casa corn o Prefeito
e corn os Vereadores de Montes Claros, para discutir a prorrogaçáo da
concessáo da exploraçáo de água e esgoto da COPASA-MG naquela cidade.

o requerirnento de Belo Horizonte teve urn tratamento todo especial. Foram
realizadas várias reuniães, incluindo uma audiência piiblica nesta Casa, e,
graças a Deus, a situação de Belo Horizonte e da area metropolitana está
avançando nas conclusöes e na busca de soluçoes.

Corn esse mesmo espIrito, apresentarnos urn requerimento solicitando a
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realizacão de uma reunião, porque o que aconteceu em Belo Horizonte
tarnbérn aconteceu em Montes Claros: a concesso da COPASA-MG termina
no ano 2000, e a Câmara Municipal daquela cidade, atendendo ao seu
chamarnento, a sua convocacão, ao seu apelo, prorrogou por mais 30 anos a
concessão de exploraçäo de água e esgoto de Montes Claros. Em
contrapartida, a COPASA-MG assinou urn protocolo de intençoes, em que
ficou estabelecido que a cidade, dentro de dois anos, teria urn atendimento de
100% na oferta de água tratada, 100% na coleta de esgoto e a construção de
urna unidade de tratamento do esgoto sanitário, evitando a poluicáo do rio
Verde Grande, o principal da regiäo.

Tudo correu bern: Os contratos foram feitos, as obras iniciadas, mas, corn a
mudanca de governo, houve uma paralisacâo. Estivernos na COPASA-MG
em companhia do Prefeito Jairo Ataide e, juntarnente corn o Dr. Marcelo,
acertarnos mais ou rnenos a forma como a COPASA-MG iria reiniciar as
obras, depois de 10 rneses de paralisação.

Mas gostariamos que essa discussäo tivesse acontecido na Casa, pois era
objetivo da Prefeitura e dos Vereadores de Montes Claros a denüncia do
contrato, do projeto de prorrogacão por mais 30 anos, porque abre, Sr.
Presidente, urn precedente grave em todo o território de Minas Gerais.

Apresentarnos o nosso ofIcio, o nosso requerimento, e, por uma questão de
näo poder estar no mornento, pois participávarnos de outra reunio na
Cornissâo de Agropecuária, eis que o nosso requerimento foi derrotado e -
creiam os senhores - pela defesa contrária ao nosso requerimento de urn
Deputado de Montes Claros. Dessa forma, meu requerimento foi derrotado, e
essa reunião não mais se realizará.

Fico preocupado e triste porque em mornentos como esse a politicagem fala
mais alto e o interesse privado fala rnais alto que o coletivo. EsperamoS que a
Cãrnara Municipal nào podendo vir a esta Casa, que é o fárum de discussàO
dos problernas do povo mineiro, juntarnente corn o Prefeito de Montes Claros
proceda a articulacöes corn o Presidente da COPASA-MG para reverter essa
Situação.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Agradeco a Presidéncia
e ao orador. Ernbora nâo se trate do assunto referente ao seu
pronunciarnento, gostaria de dizer que o Governador enviou paraestaCasa
urn projeto anulando a cobranca dos 3,5%, feita a titulo de previdencia, de
aposentadoria dos servidores püblicos do Estado. Louvamos essa atitude do
Governador e, urna vez que o Governo de Minas entende que e indevida e
I njusta essa cobranca, estamos apresentando uma emenda propondo que a
Cobrança indevida já realizada seja devolvida aos servidores do Estado de
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Minas.

o Deputado Carlos Pimenta - Perfeitamente. Para concluir, Sr. Presidente,
agradeço-lhe a tolerância. Quero dizer que a Casa não pode comungar corn
situaçOes como esta. Nossas cornissöes tern independência suficiente, sáo
idôneas, bern presididas, mas agir, nesta Casa, corn total falta de ética e
respeito aos companheiros e ao povo mineiro não podemos adrnitir em
hipótese alguma. Somos Deputados independentes o suficiente para náo nos
envoivermos corn politicagern barata e verdadeirarnente defendermos os
reais interesses do povo mineiro. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscricoes
o Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência

passa a 2 a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordern do Dia,
cornpreendendo as comunicaçães da Presidéncia e de Deputados e a
apreciaçào de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da próxima reuniào.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o Projeto de

Lei no 555/99, do Deputado Anderson Adauto, que dispoe sobre reforma de
rnilitar por incapacidade fisica, publicado em 18/9/99, passe a tramitar como
Projeto de Lei Complementar n o 16/99, em razão da natureza da matéria.

Assim sendo, a Presidéncia despacha o projeto as Cornissöes de Justica,
de Administraçâo Püblica e de Fiscalizaço Financeira, nos termos do art.
192, c/co art. 102, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 6 de outubro de 1999.
Dilzon Melo, 1 1-Secret6rio, no exercicio da Presidência.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacöes

apresentadas nesta reuniâo pelas Comissöes de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 26 a Reunião Ordinária, do Requerimento no 746/99, dessa
Comissao; de Assuntos Municipais - aprovação, na 20a Reunião Ordinária,
dos Requerimentos n

o
s 734/99, da Deputada Maria Olivia, e 745/99, do

Deputado Márcio Cunha; e do Trabalho - aprovaço, na 22 1 Reuniáo
Ordinária, dos Projetos de Lei n

o
s 114/99, do Deputado Jorge Eduardo de

Oliveira; 475/99, do Deputado Bené Guedes; 477/99, do Deputado Wanderley
Avila; 490/99, do Deputado Márcio Cunha; 491/99, do Deputado Durval
Angelo; e 494 e 495/99, do Deputado Chico Rafael (Ciente. Publique-se.); e
pelos Deputados Agostinho Silveira - informando que os Deputados José
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Milton e Sargento Rodrigues foram eleitos, respectivamente, Lider e Vice-
LIder do PL (Ciente. Publique-se. A Area de Apoio as Comissöes e cópia as
Liderancas); e Adelino de Carvalho - informando sua filiaçao ao PMDB
(Ciente. A Area de Apoio as Comissöes e cópia as Liderancas.).

Designaçâo de Comissôes
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Total a Proposição de Lei no 14.170. Pelo PSDB:
efetivo - Deputado AIlton Vilela; supiente - Deputada Maria Olivia; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado Antonio Roberto; pelo
POT: efetivo - Oeputado João Batista de Oliveira; suplente - Oeputado
Alencar da Silveira Junior; pelo PFL: efetivo - Deputado Eduardo Hermeto;
suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PL: efetivo - Oeputado Pastor George;
suplente - Deputado Sargento Rodrigues. Designo. A Area de Apoio as
ComissOes.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistOncia de

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas,
e de amanhã, dia 7, as 9 horas, e para a especial, na mesma data, as 20
horas, nos termos dos editais de convocacao, bern como para a ordinária,
tambérn de amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na ediçao anterior.). Levanta-se a reuirnâo.

ATA OA 39C REUNIAO EXTRAOROINARIA, EM 6/10/99
Presidência do Deputado José Braga

Surnário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordern do
Dia): Questão de ordern - Encerrarnento.

Comparecirnento
- Cornparecem os Deputados:
José Braga - Dur-val Angelo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo

Carneiro LeOo - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alvaro
Antonio - Arnbrósio Pinto - Arniicar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - Antonio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta -
Cesar de Mesquita - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Eduardo Herrneto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandào - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Aveiar -
Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio - Ivo José - J000 Batista de Oliveira -
João Paulo - Joào Pinto Ribeiro - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Regis - Maria Olivia - Mauri
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Tories - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rogerlo Correia -
Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hO9min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

10 Parte
Ata

- 0 Deputado Cristiano Canédo, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçöes.

2 a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçao, a Presidéncia vai

passar a 2a Parte da reuniao, corn a discussão e a votaçào da matéria
constante na pauta.

Questào de Ordem
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,

nâo ha "quorum" para a continuaçao dos trabalhos. Portanto, solicito o
encerramento da reuniäo.

Encerra mento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de

ni:imero regimental para a continuaçâo dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de amanhã, dia 7, as 9 horas, e convocando
os Deputados para a especial de amanhã, as 20 horas, nos termos do edital
de convocação, bern como para a ordinária tam bern de amanhã, as 14 horas,
corn a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10 REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAlS E FISCALJzAçA0 FINANCEIRA E

0 RAM ENTARIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte de marco de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissôes os Deputados João
Leite, Ivair Nogueira, João Batista de Oliveira, Durval Angelo e Miguel Martini,
membros da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentals; Miguel Martini,
Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira, Antonio Roberto e Durval Angelo,
membros da Comissáo de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
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trabaihos e solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda a leitura da ata
da reuniào anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião tern por objetivo a apreciação
dos pareceres para o 10 turno do Projeto de Lei no 514/95, de autoria do
Deputado Carlos Pirnenta, que dispOe sobre a politica estadual de amparo ao
idoso e dá outras providências. Foram designados relatores os Deputados
João Leite, no âmbito da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, e
Antonio Roberto, no âmbito da Comissão de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentária. Logo após, passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia. Corn a
palavra, o Deputado João Leite emite parecer mediante o qual conclul pela
aprovação do projeto corn as Emendas n

o
s 1, 3 e 4, da Comissão de

Constituicão e Justiça, a Emenda n 05, da Comissão de SaOde e Acão Social,
as Emendas n

o
s 6 a 9, que apresenta; pela rejeição da Emenda no 2, da

Comissão de Constituição e Justica, e da Subemenda no 1 a eta apresentada.
Logo após, o relator, Deputado Antonio Roberto, emite parecer pela
aprovação do projeto corn as Emendas n

o
s 1, 3 e 4, da Corn issào de

Constituição e Justiça, a Emenda no 5, da Cornissão de SaUde e Ação Social,
e as Emendas n

o
s 5 e 6 a 9, da Comissão de Direitos e Garantias

Fundarnentais, e peta rejeição da Emenda no 2, da Comissào de Constituiçao
e Justiça, e da Subemenda no 1 a Ernenda no 2. Colocados em discussão e
votação, cada urn por sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade.
Cumprida a finatidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das CornissOes, 20 de marco de 1997.
Miguel Martini, Presidente - João Batista de Oliveira - Sebastião

NavarroVieira - Durval Angelo.
ATA DA 15 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAcAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As quinze horas e trinta minutos do dia prirneiro de setembro de mil

flovecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes OS

Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho,
Rogerio Correia e Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Rêrnolo
Aloise, por indicacão da Lideranca do PFL), membros da supracitada
Comissão Havendo nOmero regimental, o presidente, Deputado Marcio
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento
do Deputado Sebastião Costa dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissao
Presentes. A Presidéncia informa que a reuniao se destina a examinar o
Parecer para Turno Cinico do Projeto de ResolucãO no 433/99. Passa-se
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Fase da Ordern do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha, que, na qualidade de
relator da matéria supracitada, anuncia que fará uso do prazo regimental para
emitir seu parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão para a
próxirna reunião extraordinárja, em 2/9/99, as l4h3Omin, para apreciação do
Parecer para Turno Linico do Projeto de Resolução n o 433/99, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 2 de setembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Paulo Piau - Mauro Lobo - Sebastião Navarro

Vieira - Ivo 	 José.
ATA DA 18 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAIIJDE

As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de setembro de mil
novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados Edson Rezende, César de Mesquita, Arlen Santiago, Carlos
Pimenta e Cristiano Canédo, membros da supracitada Cornissão. Está
presente, tarnbém, a Deputado Dimas Rodrigues. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado César de Mesquita , declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos
Fimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Deputado
César de Mesquita, no exercicio da Presidência, lê ofIcio da Prefeitura
Municipal da Capital convidando a Comissão para a VI Conferéncia Municipal
de Satde, dia 17 do corrente, as nove horas. A seguir, a Presidente, na fase
de distribuição de proposiçöes, avoca a si a relatoria do Projeto de Lei no
485/99. Prosseguindo, a Presidente passa discussão e a votaçao de
proposiçöes que dispensarn a apreciação do Plenário da Assernbléia. Ao
chegar a Deputado Edson Rezende, este assume regimentalmente a direçao
dos trabalhos. Ato continua, a Presidente submete a votação as
Requerimentos de n o

s 637 a 660/99, do Deputado Arlen Santiago. Usam a
palavra, para encaminharem a votação, as Deputados Carlos Pimenta,
Cristiano Canédo, Dimas Rodrigues, Arlen Santiago e César de Mesquita.
Submetidos a votação, cada urn por sua vez, são esses requerimentas
aprovados. Submetidos a votação, são aprovados as Requerimentos n os 624,
630 e 670/99. A Presidêncja determina a retirada de pauta dos
Requerimentos n

o
s 666 e 667/99, a pedido do autor, Deputado Carlos

Pimenta. A seguir, a Presidente passa a discussão e a vatação de
proposiçoes da Comissão. 0 Deputado César de Mesquista apresenta dois
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requerirnentos: a primeiro é do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja
realizada uma audiência püblica da Comissão, corn a finalidade de discutir o
Projeto de Lei no 169/99, que estabelece normas para a fornecimento, no
ãmbito do Sistema tJnico de SaCide - SUS -, de contraceptivos de emergência
na rede de saiide estadual e dá outras providéncias; o segundo é do
Deputada Hely TarquInio, em que solicita seja convidado o Sr. Télio Andrade
de AraUjo, Medico Perito Supervisor do INSS, para debater sobre as bases
éticas e legais da pericia médica do INSS e as novas ordens de servico sabre
doencas acupacionais (daencas do trabalha). Submetidos a votação, cada urn
par sua vez, são esses requerimentos aprovadas. 0 Deputado Carlos
Pimenta apresenta quatro requerimentos. No primeiro solicita que se convide
o Gerente Estadual do REFORSUS em Minas Gerais, para acompanhar a
Comissão de Saüde em Brasilia, quando ira encantrar-se corn a Gerente
Nacional do REFORSUS, para discutir as projetas de Minas Gerais que estão
aguardando pareceres técnicas. No segundo solicita que a Comissãa de
SaUde vá a Brasilia para acompanhar a processo de vatacão da Praposta de
Emenda a Constituicão 169, na Cãmara dos Deputados, dia 22 do corrente.
Solicita, ainda, seja encarninhado oficio a todas as prefeituras municipais de
Minas Gerais pedindo que encaminham oficia ao Presidente da Càmara
Federal, Deputado Michael Temer e a todos as Deputadas Federais mineiros
coma forma de apaio a apravaçãa da referida proposta de ernenda a
Constituiçãa. No terceiro solicita seja convidado a Sr. Marcelo Siqueira,
Presidente da COPASA-MG, para comparecer a reunião da Comissão, corn a
finalidade de prestar esclarecimentos sabre obras de saneamento básico e
abastecimento de água previstas para a Norte de Minas. No quarto solicita
seja convidada a comparecer a reunião da Comissão a Sra. Maria Beatriz
Manteiro de Castro Lisboa, Coordenadora do Pragrama de Apaia de Combate
as Carências Nutricionais par Minas Gerais, a fim de prestar esclarecimentas
sabre a referido pragrarna. Submetidas a votacao, cada urn par sua vez, são
esses requerimentas aprovados. 0 Deputado Edson Rezende passa a
direçaa dos trabalhos ac, Deputado Cristiana Canéda, para apresentar
requerimenta de sua autaria em que solicita que se adatem as pracedimentos
necessárias a fim de que esta Cornissão solicite explicaçöes aa Ministéria da
Saüde, ao Ministéria do Planejamento, Orçamento e Gestãa e ao Ministério
da Fazenda sabre a definicão de recursos financeiras para a aquisição de
medicamentos especiais destinados ao tratamenta de doencas coma DST
AIDS, hanseniase, tuberculose, hemofilia, diabetes "melitus", doencas
mentais, entre outras. Submetido a votação, é a requerimenta apravado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reuniâo
extraordinária, dia 21 do corrente, corn a finaUdade de debater a formação do
Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos do Portador de Deficiência FIsica,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 30 de setembro de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Cristiano Canèdo -

Agostinho Patrüs.
ATA DA 21 a REUNIAO ORDINARIA DA COM!SSAO DE CoNsTITulcAo E

JUSTIA
As dez horas do dia dezesseis de seternbro de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Ermano Batista,
Antonio Julio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Maria Tereza Lara e
Paulo Piau, membros da supracitada Cornissão. Havendo nOmero regimental,
o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Eduardo Daladier,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente, Deputado
Ermano Batista, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a ouvir o Sr. João Alberto Vizzotto, técnico da Secretaria
da Fazenda, a fim de colher subsidios para ernissão de parecer sobre 0
Projeto de Lei n o 467/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, que cria 0
Programa Especial de lncentivo a Arrecadação - PEIA. Nos termos
regimentais, a Presidéncia acusa o recebimento das proposiçOes a seguir
citadas, para as quais designou relatores: Projetos de Lei n

o
s 536, 540 e

547/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 525, 528, 532, 542 e 545/99 (relator:
Deputado Agostinho Silveira); 526, 529 e 538/99 (relator: Deputado Eduardo
Daladier); 531, 537, 541 e 546/99 (relator: Deputado AntOnio Julio); 527, 533,
534, 535, 539 e 548/99 (relator: Deputado Ermano Batista); 524, 530, 543 e
544/99 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). A Presidência passa a
palavra ao Deputado Agostinho Silveira, relator do Projeto de Lei no 467/99 e
autor do requerirnento que motivou o convite ao Sr. JoOo Alberto Vizzotto
para suas consideraçOes. A seguir, concede a palavra ao convidado para sua
explanação, seguindo-se amplo debate, conforme consta nas notas
taquigráficas. Passa-se a fase de discussão e votaçao de pareceres sobre
proposiçöes sujeitas a apreciacão do Plenário da Assembléla. Submetidos a
discussão e votação, cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de
Lei n

o
s 453/99 corn as Emendas n

o
s 1 a 4 (relator: Deputado Sebastião

Costa); 458 corn a Emenda n°1 e 487/99 (relator: Deputado AntOnio Julio);
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464 corn as Emendas n

o
s 1 e 2 e 534/99 na forma do Substitutivo no 1

(relator: Deputado Ermano Batista); 489 corn as Emendas n
o
s 1 a 3, 496 corn

a Emenda n o 1, 503 corn as Ernendas n
o
s 1 e 2 e 520/99 (relator: Deputado

Agostinho Sulveira); e Os pareceres que concluem pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei n

o
s 492/99 (relator: Deputado

Antonio Julio) e 509/99 (relator: Deputado Paulo Piau). 0 Projeto de Lei
Complementar n o 14/99 foi convertido em diligência por determinacOo do
Presidente, atendendo a pedido do relator; o Projeto de Lei no 424/99, que
recebeu parecer do relator, Deputado Ermano Batista, concluindo pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, teve sua discussão adiada em
virtude de pedido de vista deferido pela Presidência. Neste momento deixam
o recinto a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado AntOnio Julio, sendo
este Ultimo substituido pelo Deputado César Mesquita, indicado pela Bancada
do PMDB. Registra-se a presenca da Deputada Elbe Brandão. Os Projetos de
Lei n

o
s 450, 456 e 504/99 nào foram apreciados em virtude de pedidos de

prazo solicitados pelos relatores. Os Projetos de Lei n
o
s 506 e 521/99 foram

retirados de pauta atendendo a requerirnentos aprovados pela Comissão.
Passa-se a fase de discussão e votaçao de pareceres sobre proposiçOes que
dispensam a apreciacão do Plenário. Submetidos a discussOo e votação,
cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n os 286, 486
e 508/99, estes corn as Emendas que receberam o no 1 (relator: Deputado
Errnano Batista); 500 e 516/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 501/99
(relator: Deputado Paulo Piau) e 511/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier).
Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, a Presidéncia determina 0

envio dos Projetos de Lei n
o
s 492 e 509/99 ao Plenário para inclusOo dos

pareceres em ordem do dia. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os mernbros da Comissão
para a próxima reuniáo ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra 05
trabalhos

Sala das ComissOes, 28 de seternbro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa - Maria Tereza Lara -

Agostino Silveira.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DAS

OBRAS MUNICIPAIS
As quinze horas do dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa

e nove comparecern na Sala das CornissOes os Deputados AntOnio Julio,
Bilac Pinto e AntOnio Carlos Andrada, membros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente, o Deputado AntOnio Julio assume a Presjdência e,
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havendo nimero regimental, declara aberta a reunião. Em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antonio Carlos Andrada, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia informa que a
finalidade da reuniOo é programar Os trabaihos e indaga se ha alguma
proposição a ser apresentada. 0 Deputado AntOnio Carlos Andrada, corn a
palavra, apresenta trés requerimentos solicitando: 1°- que sejam convidados
para comparecer a reunião da Comissäo as seguintes autoridades: Srs:
Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva e Maria Luiza Leal, ex-Secretário e
ex-Diretora da Superintendéncia Central de Planejamento da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, respectivamente; VItor Penido
de Barros, Presidente da Associaçao dos Municipos Mineradores de Minas
Gerais - AMIG -; Tarciso Delgado, Presidente da Associaçao Mineira dos
Municipios - AMM -; Antânio José Gundim, Presidente da Federação Mineira
de AssociaçOes das Microrregioes de MunicIpios - FEMAM -; Gilson Liboreiro
da Silva, Presidente da Assocação dos Pequenos MunicIpios de Minas
Gerais; Manoel Costa, Secretário de Estado do Planejamento e Coordenacão
Geral; Ubiratam Scares de Sá e José Ulisses de Oliveira, respectivamente,
Secretário e ex-Secretário de Estado de Assuntos Municipais; 2 0- seja
enviado oficio as prefeituras municipais do Estado solicitando sejam
preenchidos e encaminhados a Comissão o quadro informativo que será a
elas encaminhado; 3 1- seja enviado oficio as Associaçoes Microrregionais, as
Câmaras Municipais, a AMM. a FEMAM e a Associação dos Pequenos
MunicIpios solicitando a colaboração dessas entidades para a
conscientizaçao e a mobilizaçao dos Prefeitos quanto ao preenchimento e a
devolução do quadro informativo enviado a cada Prefeitura, devido a
importância dessas informaçOes para o desenvolvimento dos trabalhos.
Colocados em votaçao, cada urn por sua vez, são os trés requerimentos
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 28 de seternbro de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva , Presidente - Bilac Pinto - AntOnio Julio - AntOnio

Carlos Andrada.
ATA DA 25a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e oito de setembro de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes a
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Deputada Elaine Matozinhos e Os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Antonio
Carlos Andrada (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por indicaçOo
da Liderança do PSDB), rnembros da supracitada Comissão. Havendo
nUrnero regimental, a Presidente Deputada Elaine Matozinhos, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovacáo de requerimento do Deputado Antonio
Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. A Presidente
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre as
providéncias adotadas pela Empresa Elétrica de Bragantina S. A. na
prevencâo do charnado "bug" do milénio e acerca da qualidade dos servicos
prestados peia referida empresa no Sul de Minas, especialmente corn relação
ao piano de expansao e de politica tarifária. A seguir, informa que se encontra
em poder da Mesa e a dis posiçao dos Deputados a correspond éncia do Sr.
Leonardo Lucena, Prefeito Municipal de Rio Manso, em que solicita sejam
tomadas providéncias para que a Diretoria de Transporte Metropolitano do
DER-MG näo desative os Onibus urbanos que trafegarn de Rio Manso a Belo
Horizonte e seja implantado o Onibus rodoviário, conforme foi publicado no
"Minas Gerais" do dia 219/99. A Presidéncia determina a assessoria da
Comissão que faça os encaminharnentos necessários para tal pedido. Dando
prosseguimento, a Presidente procede a ieitura do Requerimento n° 695/99 e,
em seguida. submete a votaçao essa matéria, que é aprovada. Passa-se a
discussao e a votaçào de proposiçOes da Comissão. 0 Deputado Dalmo
Ribeiro Silva apresenta requerimento em que solicita seja ouvido na reunião 0
Sr. Mario Batista da Silva Filho, Assessor do Prefeito Municipal de Bueno
Brandão Submetido a votaçao, e o requerimento aprovado. Ato continuo, a
Presidente passa a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para que
explique o objetivo da reunião e, logo após, registra a presenca dos Srs.
Pedro Oda e Jonas Gonçalves, Gerente-Geral e Chefe de Divisão do
Pianejamento, respectivamente, da Empresa Elétrica de Bragantina S. A.;
Jussara Xavier de Barros e AntOnio Eliso de Oliveira, Chefe de Departamento
de Suporte Técnico e Assessor de Producäo e Transmissâo,
respectivamente representantes do Sr. José AntOnio da Silva Marques,
Diretor Técnico e Comercial da Cornpanhia Força e Luz Cataguases
Leopoldina e Mario Batista da Silva Filho, Assessor da Prefeitura Municipal
de Bueno Brandào A Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem
suas exposiçoes e respondem as perguntas formuladas pelos Deputados
Presentes, conforme conta nas notas taquigráficas. Cumorida a finandade da
reuniào, a Presidéncia agradece a presenca dos convidados e dos
parlamentares convoca os membros da Cornissão para a prOxima reuniáo
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.
Sala das Comissães, 5 de outubro de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes - Antonio

Andrade.
ATA DA ioa REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

CONSTITuIçA0 E JUSTIA
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de setembro de mll

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Ermano Batista, AntOnio Julio, Agostinho Silveira, Eduardo
Da!adier, Maria Tereza Lara e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissáo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Ermano
Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissäo
presentes. 0 Presidente, Deputado Ermano Batista, informa que a reunião se
destina a apreciar matéria constante na pauta. Passa-se a fase de discussâo
e votação sabre pareceres sujeitos a apreciaçâo do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votaçào, cada urn por sua vez, são aprovados as
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
egalidade dos Projetos de Lei n os 424 corn as Emendas n

o
s 1 e 2 e 482/99

corn a Ernenda no 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 267/99 na forma do
Substitutivo n o 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 493 corn a Ernenda no
1; 497 e 523/99 (relator: redistribuldos ao Deputado Sebastião Costa); 518
corn a Ernenda no 1 e 521/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); e as
pareceres que concluern pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade dos Projetos de Lei n o

s 456/99 (relator: Deputado Sebastiao
Costa); 478/99 (relator: Deputado AntOnio Julio); 506/99 (relator: Deputado
Ermano Batista) e 514/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier). Os Projetos
de Lei n

o
s 356 e 502/99 não foram apreciados, em virtude de pedidos de

retirada de pauta do primeiro e de prazo regimental para a segundo. 0 Projeto
de Lei no 450/99, que recebeu parecer do relator, Deputado Agostinho
Silverra, concluindo pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na
forma do Substitutivo n o 1, e a Projeto de Lei no 515/99, que recebeu parecer
do relator, Deputado Eduardo Daladier, concluindo pela sua
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, tiveram sua discussão
adiada, em virtude de pedidos de vista deferidos pela Presidência. Passa-se a
fase discussão e votação de pareceres sabre proposiçOes que dispensam a
apreciaçäo do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussào e votação,
cada urn por sua vez, são aprovados as pareceres que concluern pela
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constitucionalidae, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos
526/99 (relator: Deputado Eduardo Da!adier); 527 e 535/99 (relator: Deputado
Ermano Batista); e 542/99 (relator: redistribuldo ao Deputado Sebastião
Costa). Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, a Presidência
determina o envio dos Projetos de Lei n

o
s 456, 478, 506 e 514/99 ao Plenário,

para inclusão dos pareceres em ordem do dia. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca as
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
avratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das CornissOes, 30 de setembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara - Eduardo Daladier -

AntOnio J011a.

TRAMITAçAO DE PRoPoslçOEs
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 346/99

Corn issão de Administração POblica
RelatOrio

0 projeto de lei em tela, do Deputado Amilcar Martins, tern coma objetivo
criar a Fundo Especial de Despesa de Reparacão de Direitos Difusos
Lesados, de que trata a Lei Federal no 7.347, de 24/7/85.

Publicada em 21/5/99, foi a proposição distribulda a Comissão de
Constituiçao e Justica, que emitiu parecer concluindo pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n o 1.

Agora, para atender ao que dispOe a art. 188, c/co art. 102, I, do Regimento
Interno, vern a praposicão a esta Comissão para receber parecer quanta ao
rnérito.

Fu ndamentação
Ate a momenta, os recursos arrecadados em razão da aplicação de

penalidades administrativas ou judiciais em face de lesão aos bens jurIdicos
protegidas pe!a Lei no 7.347, de 1985 (Lei da Acão Civil POblica), são

0 encarninhados aos cofres da União, por não existir, no Estada, urn fundo
C especifico para recebê-los.
0
	 0 projeto de lei em aná!ise visa a suprir essa falha na nossa legis!acão, que
C ainda rião foi totalmente adequada, vista que, no Estado, existe apenas a
0 Fundo Estadual de Protecão ao Consumidor, criada pela Lei no 13.009, de
e
	 9/11/98.

Em audiência pOblica realizada par esta Comissãa, várias autoridades
0 tiveram a oportunidade de manifestar-se acerca do projeta em estudo. Par

Unanimidade, recanheceram a sua importância e a necessidade da sua
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aprovacão o mais rápido possivel nesta Casa. Entendemos que o substitutivo
apresentado pela Comissão de Constituicäo e Justica corrige problemas
técnicos que constavam no projeto, razâo pela qual devemos acoihé-lo, corn
as rnodificacoes sugeridas na conclusão do nosso parecer, por rneio das
emendas apresentadas

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela aprovacao, em 10 turno, do Projeto

de Lei no 346/99 na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de
Constituiçào e Justiça, corn as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N O 1
D6-se aos incisos I a IX do art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10-
- Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Hurnanos, que é seu

Presidente;
II - urn representante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administraçâo;
III - urn representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
IV - urn representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvirnento Sustentável;
V - urn representante da Secretaria de Estado da Cultura:
VI - urn representante da Procuradoria-Geral de Justiça;
VII - urn reresentante da Coordenadoria das Prornotorias d€ Defesa do

Cidadão;
VIII - Secretário-Executivo do PR000N Estadual;
IX - trés representantes de entidades civis que atendam as exigéncias dos

ncisos I e II do art. 50 da Lei Federal no 7.347, de 24 de julho de 1985, corn
sede e area de atuaçáo no Estado.".

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Nos crimes ou contravençôes praticados contra o arnbiente e a

adrninistraçâo arnbiental, Os direitos dos consumidores, Os bens e direitos de
valor artistico, estético, histórico, turistico e paisagistico, a ordern econOmica,
o erário ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo, protegidos pela Lei
Federal no 7.347, de 24 de juiho de 1985, que sejarn da competéncia dos
Juizados Especiais Criminais, quando a transaçao penal a que alude o art. 76
da Lei Federal no 9.099, de 26 de setembro de 1995, proposta pelo Prornotor
de Justiça, consistir na aplicaçáo de pena pecuniária, o valor fixado reverterá
ac, fundo previsto nesta lei.

Paragrafo ünico - Caberá a Corregedoria-Geral de Justica e a Corregedoria-
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Geral do Ministério Püblico, no âmbito de sua competéncia, expedir os
regulamentos necessários ao cumprimento do disposto no 'caput' deste
artigo.".

Sala das Cornissöes, de de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Rafael

- Sargento Rodrigues - Arlen Santiago.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 389/99

Cornissào de Administraçao Püblica
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em epigrafe cria a
Ouvidoria do Sisterna Penitenciário do Estado.

A Cornissão de Constituicão e Justica emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposicão na
forma do Substitutivo n o 1, que apresentou.

Cumpre-nos, agora, exarninar a matéria quanto ao mérito, atendendo ao
disposto no art. 102, I, "a", do Regirnento Interno.

Fu nda mentacâo
A proposição ern exarne tern por objetivo criar a Ouvidoria do Sistema

Penitenciário, ligada a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Hurnanos.

0 projeto tambérn estabelece que essa Ouvidoria terá cornpetência para
acornpanhar o cumprirnento e a término das sentenças penais dos
presidiários; para receber e apurar denüncias que dificultem o curnprimento
das penas, quanto as condicöes da dignidade humana e do arnbiente fisico;
para integrar-se ao Poder Judiciário; para sugerir medidas necessárias a
meihoria das condiçöes da vida prisional; para elaborar relatários de suas
atividades e de seus quadros estatisticos.

A proposição determina, outrossirn, que esse órgão seja dirigido por urn
Ouvidor, norneado pelo Governador do Estado e subordinado ao Gabinete da
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, e por urn
representante de cada presidio estadual, que deverá ser servidor do quadro

e 	 efetivo do Estado.
A Conijssáo de Constituição e Justica apresentou o Substitutivo no 1 ern

0 que, respeitando Os objetivos do projeto, propãe alteracöes na Lei no 12.622,
0 de 1997, que cria a Ouvidoria da PolIcia do Estado de Minas Gerais e dá
0 Outras providéncias, no intuito de alterar sua denominação para Ouvidoria da

Policia e do Sisterna Penitenciário do Estado de Minas Gerais, bern corno
arnpl ar suas atribuiçöes, que abrangeriam, tarnbérn, questoes relacionadas
corn 0 sisterna penitenciáriO mineiro.

FIRM
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Parece-nos acertada a proposta da Comissão de Constituicão e Justiça,

urna vez que proporcionará as pessoas uma via de comunicação corn o poder
pibIico para fazerem suas dentjncias contra irregularidades e abusos
cometidos nas prisöes, sem risco de represália, tendo em vista que a
Ouvidoria, por nào compor a estrutura orgânica do sistema penitenciário, está
a salvo de pressöes corporativistas.

De outro lado, entendemos pertinente a Ouvidoria acumular as funcoes de
fiscalizacão dos serviços e das atividades da polIcia e do sistema
penitenciário, dada a semelhança entre tars atrvidades.

Acrescente-se, por fim, que a med ida proposta no Substitutivo no 1 evitará a
assunçao de novas despesas pelo Estado, o que é recomendável, em face da
séria crise econömico-financeira por que passa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 389/99

na forma do Substitutivo n o 1, apresentado pela Comissão de Constituiçao e
Justiça.

Sala das Comissöes, 6 de outubro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Sargento

Rodrigues - Chico Rafael.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 402/99

Comissão de Transporte, Comunicaçao e Obras Püblicas
Relatórro

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em pauta
estabelece norma para empresas de transportes coletivos intermunicipais.

Distribuida a Comisso de Constituiçao e Justica, esta concluiu peta
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição corn as Emendas
n

o
s 1 a 3, que apresentou.
Vern a proposição, agora, a esta Comissão para receber parecer, em

obediência ac, art. 188, c/c o art. 102, XII, do Regimento Interno.
Fundamentaçáo

A proposiçâo sob comento estabelece a obrigatoriedade de as empresas de
transportes coletivos intermunicipais proverem seus veiculos corn aparelhos
de comunicação, não especificando qual tipo de aparelho deverá ser
instalado.

Conforme disciplina a Lei Complementar no 95, de 27/2/98, que dispöe
sabre a elaboraçao, a redaçao e a alteracão das leis, uma lei deve ter a seu
objeto definido, não ensejando divida quanto a interpretaçao. No caso em
tela, não foi individualizado o meio de comunicação que se quer exigir,
tornando inviável o cumprimento desse dispositivo.
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Ha de se considerar, ainda, que certas concessionárias de transporte

intermunicipal já instalaram aparelhos de rádiotransrnissâo em seus veiculos,
possibilitando a comunicacao corn outros lugares.

Além do mats, a proposicao compromete o equilibrio econômico-financeiro
do contrato de concessâo, no qual foram definidos as direitos e as obrigacöes
reciprocamente contratados para assegurar o regular funcionamento de
serviço püblico delegado, no interesse geral. A modificaçao unilateral de
circunstância, no caso, a obrigatoriedade de instalaçao de meio de
comunicaçâo, ira gerar onus econOmico para as concessionárias desse
serviço.

Desse modo, entendemos que a proposiçâo em exame deverá ser rejeitada
por näo atender a técnica Iegislativa e par caracterizar quebra de condicoes
contratuais.

Conclusäo
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei no 402/99.
Sala das ComissOes, 6 de outubro de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Wanderley Avila.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 144/99
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei no 144/99, do Deputado Gil Pereira, que dá a denominacâo
de Arquiteto José Corrèa Machado ao distrito industrial de Montes Claros, foi
aprovado em turno Onico, sem emenda.

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

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçáo final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N O 144/99
Dá a denominaçao de Arquiteto José Corrêa Machado ac, distrito industrial

de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica denominado Distrito Industrial Arquiteto José Corrêa Machado

0 distrito industrial de Montes Claros.
Art. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 30 de setembro de 1999.
Dialma Diniz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 430/99
Comissâo de Redacâo
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326O Projeto de Lei n o 430/99, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
utilidade püblica a Loja MacOnica Mestre AntOnio Augusto Alves d'Almeida no
121, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foE aprovado em turno ünico,
sem emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 430/99
Declara de utilidade püblica a Loja MacOnica Mestre Antonio Augusto Alves

d'Almeida no 121, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utiEdade pOblica a Loja Maconica Mestre AntOnio

Augusto Alves d'Almeida no 121, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao
Art. 3° - Revogarn-se as disposicoes em contrOrio, especialmente a Lei n°

13.244, de 29 de junho de 1999.
Sala das CornissOes, 30 de setembro de 1999.
Djalma Diniz, Presjdente - Maria Olivia, relatora - Luiz Fernando Faria.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 6/10/99, as seguintes comunicacoes:
Do Deputado Marcelo Goncalves, dando ciéncja do falecimento do Sr.

Amadeu Pereira Costa, ocorrido em 21/9/99, em Sete Lagoas. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Goncalves, notificando o falecimento da Sra. OnIlia
Carvaiho lgnachitt, ocorrido em 24/9/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, dando ciéncja do falecimento da Sra. Maria
Leite de Oliveira, ocorrido em 3/10/99, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, dando ciêncja do falecimento do Sr.
Alexandre Nascimento ocorrido em 3/10/99, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-
Se.)

Da Deputada Elaine Matozinhos notificando o falecimento do Sr. Vicente de
Paula Fonseca, ocorrido em 22/9/99, em Conseiheiro Lafaiete. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado AntOnio Julio, notificando a falecimento do Vereador- José
HonOrio Policarpo da Silva, ocorndo em 3/10/99, em Maravijhas. (- Ciente.
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Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SABADO, 9 DE OUTUBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 79a REUNIAO ORDINARIA, EM 7/10/99
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Correspondencia: Oficios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentaçâo de
Proposiçoes: Proposta de Emenda a Constituição n o 25/99 - Projetos de Lei
n°s 600 a 605/99 - Requerimentos n°s 783 a 787/99 - Requerimento de
Emancipação n o 5/99 - Requerimentos da Comissão de Defesa do
Consumidor e dos Deputados Anderson Adauto e outros (3), Hely TarqUinio,
Dilzon Melo, Dalmo Ribeiro Silva, Alencar da Silveira Junior, Elbe Brandáo -
Comunicaçoes: Comunicaçoes das Comissôes de Direitos Humanos, de
Transporte, de Administraçào Püblica e de Educaçao e dos Deputados
Marcelo Gonçalves e Bilac Pinto - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Chico Rafael, Joäo Leite, Dimas Rodrigues, Ivo José, Chico
Rafael, Amilcar Martins e Márcio Cunha - 2 Parte (Ordem do Dia): la Fase:
Abertura de lnscriçöes - Acordo de LIderanças; Decisão da Presidéncia -
Questôes de ordem, chamada para recornposição de "quorum", existéncia de
nümero regimental para a continuação dos trabalhos Decisöes da
Presidência (2) - Leitura de Comunicaçoes - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Hely Tarquinio, Dalmo Ribeiro Silva, Elbe
Brandão, Dilzon Melo. Alencar da Silveira Junior, Anderson Adauto e outros
(3); deferimento - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho;
deferimento; discurso do Deputado Alberto Pinto Coelho - Encerramento.

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

Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Aliton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio
Andrade - Antãnio Carlos Andrada - Antonio Genaro - Antonio JUlio - Antonio
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elbe Brandâo - Elmo Braz - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio Ivo José - João
Leite - João Paulo - Joao Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio
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Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hlOmin, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniOo anterior.

ia Parte
la Fase (Expediente)

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

da reuniào anterior, que é aprovada sern restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado Bilac Pinto, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia:

OFICIOS
Do Sr. Sylo da Silva Costa, Conseiheiro Presidente do Tribunal de Contas

do Estado (2), informando, em atenção a requerimento da Comissão de
Direitos Humanos (auditoria na Prefeitura Municipal de Conseiheiro Lafalete),
que a solicitaçOo sera atendida quando da realizaçao de inspecOo ordinãria
no municipio e, em atenção a requerimento da Comissão do Trabalho
(programas e projetos de qualificaçao profissional financiados pelo FAT que
sejam objeto de análise desse Tribunal), que não foi constatada a existência
de inspeçOes ou auditorias que abrangessem o referido assunto.

Da Deputada Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo o convite para
participar da reunião especial em comemoracào do Dia Internacional do Idoso
e, em vista da impossibilidade de seu comparecimento, indicando seu
representante.

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, para
subsidiar o exame do Projeto de Lei n o 350/99, que foi consultada a
Secretaria da Educação a respeito do assunto e este Legislativo será
cientificado logo que esta se pronuncie.

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Planejamento, solicitando a indicação
de dois representantes desta Casa junto ao Conselho de Desenvolvirnento
EconOmico e Social - CDES.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil (2), encaminhando,



WO
330

em atencão a pedido de diligéncia para subsidiar o exame do Projeto de Lei
n° 283/99, cópia da informação prestada pela Secretaria de Administração a
respeito do assunto e, em atenção ao Requerimento n° 248/99, do Deputado
Dimas Rodrigues, cópia da informação enviada pela Secretaria de
Transportes e Obras Piblicas a respeito do assunto.

Do Sr. José Augusto Tropia Reis, Secretário da Fazenda (2), encaminhando
os "Demonstrativos Contábeis da Administraçao Direta, Indireta e Fundos",
referentes ao mês de agosto de 1999, e a nota técnica referente ao Projeto de
Lei n° 147/99. (- A Comissäo de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
PUblicas, atendendo 20 Requerimento n° 112/99, do Deputado Eduardo
Daladier, informando a custo estimado para a execução da obra solicitada e
esciarecendo que 0 serviço está previsto no Programa de Recuperação,
Conservacao e Manutenção Contratada de Rodovias do DER-MG.

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão
do Fundo Nacional de Assisténcia Social, do Ministérlo da Previdéncia e
Assistência Social, encaminhando informacOes referentes aos Serviços
Assistenciais de Acão Continuada e ao Programa Brasil Crianca Cidadã de
1999. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. João Nepomuceno de Castro Lobão, Presidente da Câmara
Municipal de São João Nepomuceno, encaminhando exemplar do Regimento
Interno dessa Câmara.

Do Sr. Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Cãmara Municipal de Juiz
de Fora, encaminhando a Representação n° 56, do Vereador João Carlos
Arantes. (- A Comissão de Educacao.)

Da Sra. Margarete Silva Macedo, Presidente da Cãmara Municipal de São
João do Oriente, e outros, solicitando a rejeicão do Projeto de Lei n° 356/99.
- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 356/99.)

Do Sr. César Masci, Presidente da Cãmara Municipal de Belo Horizonte,
encaminhando cópia da Moção n° 1.931/99, de sua autoria e de outros, em
apoio a frente parlamentarista instituida por esta Casa.

Do Sr. Sérgio Luis Amaral Ferreira, Diretor da Superintendência de
Desenvolvimento do Node de Minas, da Secretaria do Planejamento,
agradecendo a convite para participar de reunião da Comissão de Politica
Agropecuária e informando que está designando servidores da SEPLAN para
representar essa Superintendência na reunião citada. ( - A Comissão de
Politica Agropecuária.)

Do Sr. Marilio Malagutti Mendonça, Secretário Municipal de Saüde e Gestor
do SUS-BH, encaminhando informaçoes acerca dos centros de saüde
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subordinados a sua Secretaria.

Do Sr. Adalciever Lopes, Chefe de Gabinete da Secretaria da Segurança
PUblica, informando que o titular dessa Pasta indicou a Sr. Otto Teixeira Filho
para representá-lo, em 7/10/99, em reunião da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB - Seção de Minas Gerais,
comunicando que a Diretoria da 88a Subsecão dessa entidade manifestou-se
contra o desmembramento da Câmara de Monte Carmelo.

Do Sr. Luiz AntOnio Rocha Mascarenhas, Presidente do Conselho Municipal
de Assisténcia Social de ltaOna, manifestando-se contra o repasse de verbas
de subvenção social pelo Poder Legislativo e a favor da destinação desses
recursos ao Fundo Estadual de Assisténcia Social. ( - A Comissão do
Trabalho.)

Do Sr. Danilo Horta, Presidente do Sindicato dos Escritores do Estado de
Minas Gerais; da Sra. Lorelai Schneider, Presidente da Associacão
URBICULT; dos Srs. Djalma Alves de Azevedo, Presidente da Associacão
Mineira de Imprensa - AMI -, e Harley Carneiro, Presidente da Associacão
Mineira de Cineastas - AMC -; e do Sindicato dos Trabaihadores em
Entidades Culturais e Recreativas no Estado de Minas Gerais - SINDEC-MG -

solicitando a aprovação do Projeto Biografia para a Povo, do dramaturgo
Shelmer de Queiroga. (- A Comissão de Educacão.)

Do Sr. Cláudio de Souza, Presidente do Conseiho Regional de Medicina do
Estado de Minas Gerais - CREMEMG -, encaminhando cópia do parecer do
Conseiheiro Hermann Alexandre Vivacqua von Tiesenhausen, no qual conclui
que existe na Regiao Metropolitana de Belo Horizonte urn deficit de 115 leitos
de UTI pediátrica e neonatal e que a responsabilidade por essa situação nãa
é dos medicos, mas dos gestores da saüde. (- A Comissão de SaOde.)

Do Sr. Ivan Abrão, Presidente da Comissão Especial de Administracão da
Fundacao Educacional de ltuiutaba - FElT -, informando que a Reitoria dessa
Fundacao se enganou ao declarar publicamente, na reunião em que ocorreu
debate püblico sobre o Projeto de Let n° 453/99, que a unidade daquele
municipio n5o havia apresentado a relatório de atividades corn vistas a
Preparaçao para sua absorçào pela UEMG. (-Anexe-se ao Projeto de Let n°
453/99.)

Do Sr. Sebastião Mauro Figueiredo Silva, Presidente da Federacaa das
Cãmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais - FCDL-MG - , solicitando
que qualquer acão que envalva as interesses do comércia lojista no Estado
Seja estabelecida corn a FCDL-MG. (- A Comissãa de Turismo.)

Do Sr. Arthur Lopes Filha, Presidente da Federaçãa das AssociaçOes
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Comerciais, lndustriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas
Gerais - FEDERAMINAS -, agradecendo manifestaçâo de apoio a referida
enfidade, por meio do Requerimento n° 506/99, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposiçoes

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

- Nesta oportunidade, sao encaminhadas a Mesa as seguintes proposicöes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONST!TuIçAO N o 25/99

Acrescenta o art. 300 a Constituiçâo do Estado e revoga o inciso Ill do art.
139.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescentado a Constituiçao do Estado o seguinte art. 300:
"Art. 300 - 0 Estado manterá Sistema Estadual de Trãnsito organizado nos

termos da lei.
§ 10 - As polIticas e acöes do Sistema Estadual de Trãnsito atenderão aos

principios de preservação e de defesa da vida, da saOde e do meio ambiente.
§ 2° - No ãmbito de atuacão do Sistema Estadual de Trãnsito, competem a

policia civil exclusivamente as funcoes de policia judiciária e a apuracão das
infraçoes penais.".

Art. 2 0 - Fica revogado o inciso Ill do art. 139.
Art. 30 - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Reuniöes, 27 de setembro de 1999.
"CPI da Carteira de Habilitacao - Elbe Brandão - Rogério Correia - Miguel

Martini - Edson Rezende - Maria Olivia - Fábio Avelar - Rémolo Aloise -
Sebastião Navarro Vjeira - AIlton Vilela - Gil Pereira - Paulo Piau - Carlos
Pimenta - Amilcar Martins - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Maria Tereza Lara - Hely Tarquinio - João Batista de Oliveira
- João Leite - Marco Regis - Sebastião Costa - Alberto Bejani - Mauro Lobo.".

Justificação: A segurança pãblica é dever do Estado e direito do cidadão,
devendo ser exercida com o objetivo de preservar a ordem püblica e a
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essas são as atribuiçães dos
órgãos instituidos constitucionalmente para esse fim, entre eles, no âmbito
estadual, as PolIcias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros.

A Policia Civil incumbem, conforme estabelece o art. 144, § 4 1, da
Constituiçao da Repüblica, ressalvada a cornpetência da União, as funçoes
de policia judiciária e a apuração de infrag6es penais, exceto as militares.

O art. 139 da Constituicão do Estado, por sua vez, além de dar a Policia
Civil essas mesmas atribuiçöes, acrescentou-ihes, no entanto, algumas
atividades privativas de caráter não policial, nos seguintes termos:

"Art. 139 - A Policia Civil, órgão permanente do Poder Piblico, dirigido por
Delegado de PolIcia de carreira e organizado de acordo corn os principios da
hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competéncia da União, as
funçoes de policia judiciária e a apuração, no territOrio do Estado, das
infraçoes penais, exceto as militares, e lhe são privativas as atividades
pertinentes a:

- policia tecnico-cientIfica;
II - processamento e arquivo de identificacão civil e criminal;
Ill - registro e licenciamento de veiculo automotor e habilitacão de

condutor."
Essas atividades, especialmente a referida no inciso Ill, objeto desta

proposição, não estão previstas na Constituicao da Repüblica e não possuem
caracteristicas de natureza tipicamente policial. De acordo corn a rnelhor
doutrina sabre a matéria, a polIcia cabem duas funçoes: a administrativa e a
repressiva. Mirabete ("Processo Penal", 8a ed., São Paulo: Ed. Atlas, 1998)
afirma que, corn a primeira, de caráter preventivo, ela garante a ordem
püblica e impede a prática de fatos que possam lesar ou pôr em perigo as
bens individuais ou coletivos; corn a segunda, de caráter repressivo, após a
prática de uma infração penal, recolhe elementos que a elucidem para que
possa ser instaurada a competente acão penal contra as autores do fato.

0 que seria então, nesse contexto, a policia judiciária a que se refere a
Constituiçao? Hely Lopes Meirelles ("Direito Administrativo Brasileiro", 2a ed.,
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1966) nos ensina que: "PolIcia
Judiciária e a que se destina precipuamente a reprimir infracôes penais
(crimes e contravencoes) e a apresentar as infratores a Justiça, para a
necessária punição. Em face de sua missão especffica, a policia judiciária se
exterioriza em carporaçôes armadas e especializadas em repressöes,
prevençoes e investigacaes criminais, sob a forma de forças militarizadas,
poilcias civis, policias de choque, policias técnica e outras mais. Atua coma
serviço de vigilancia e de manutencao da ordem püblica interna e efetua
prisoes em flagrante delito ou em cumprimento de mandadas judiciais. Além
disso, destina-se a garantir a execução das determinacöes judiciárias e
administrativas. quando requisitada pelas autoridades competentes. Na
policia judiciária é que reside propriarnente a forca pUblica do Estado. PolIcia
administrativa é a que se destina a assegurar a bem-estar geral, impedindo,
através de ordens, proibicöes e apreensöes a exercIcio anti-social dos
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direitos individuals, o uso abusivo da propriedade, Cu a prática de atividades
prejudiciais a coletividade. A policia administrativa se expressa no conjunto de
órgãos e servicos püblicos incumbidos de fiscalizar, controlar e deter as
atividades individuais (não Os individuos) que se revelem contrárias,
inconvenientes ou nocivas a comunidade, no tocante a segurança, a higiene,
a sacide, a moralidade, ao sossego, ao conforto pUblicos e, ate mesmo, a
estética urbana".

A major parte da doutrina diferencia a policia administrativa - exercida. em
nosso ordenamento jurIdico, pela PolIcia Militar - da judiciária - de
competência da Pollcia Civil - de acordo corn sua atividade: a primeira exerce
uma atividade precipuamente preventiva, e a segunda, uma atividade
repressiva Cu auxiliar. Celso Antonio Bandeira de Mello ('Curso de Direito
Administrativo", iia ed., São Paulo: Editora Malheiros, 1999) observa que a
'mportãncia da distinçao entre policia administrativa e polIcia judiciária reside
no fato de que a segunda se rege na conformidade da legislação processual
penal, e a primeira, pelas normas administrativas.

Nesse sentido, desde a Constituição federal de 1988, a Policia Civil sá
compete a atividade de policia judiciária. Assim, ela so é acionada apOs a
prática de urn ilIcito penal, de urn suposto crime, e somente apOs a repressão
imediata feita pela Policia MiUtar na sua atividade de pofIcia ostensiva,
administrativa. Sua atividade se inicia apôs uma noticia-crime ou instrumento
equivalente, quando então ira instaurar urn inquérito policial Para apurar o
ilicrto que, em tese, tenha ocorrido. Todo a procedimento que terá de
observar, bern como todas as suas funçOes, encontram-se regidos peto
direito processual penal.

Alvaro Lazzarinni ("Estudos de Direito Administrativo", Escola Paulista de
Magistratura - "Coletânia JurIdica da Magistratura" - 2. ed., São Paulo: RT,
1996) observa que a atividade-fim da Poilcia Civil ficou sendo so a poilcia
judiciária, nos estritos lirnites previstos no art. 144, § 40, da Constituição da
RepUblica, não podendo nem devendo, por iso, exercer aquela de polIcia
administrativa, nos melhores termos da doutrina nacional e estrangeira. 0
mesmo autor afirma ainda que a filosofia da polIcia forte-americana é a de
que a melhor prevenção contra o crime consiste na sua apuração eficaz.

Nesse sentido, a Lei Federal n o 9.503, de 1997, que institui a Código de
Tránsito Brasileiro, não prevê competéncias de natureza administrativa Para a
Poilcia Civil nern a define como Orgão executivo estadual de trãnsito. A Pot Ida
Civil não integra, ainda, o Sistema Nacional de Tránsito, previsto no art. 23 do
COdigo, composto por diversos Orgãos, as policias militares inclusive.

Esse e também o entendimento do Departamento Nacional de Trânsito -
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DNT - sobre a questão. Em consulta feita pela Prefeitura Municipal de Santa
Luzia, o DNT respondeu que a apuração das infracOes de trãnsito é da
cornpetência exclusiva dos Orgãos e das entidades do sistema estadual de
trãnsito, no âmbito de suas respectivas jurisdicOes, e que a polIcia judiciária
cabe a apuracão dos crimes de trânsito.

Além dessas consideracOes, verifica-se que o desvirtuamento da função
precIpua da Policia Civil implica o enfraquecimento da própria policia no
exercicio de sua atividade-fim, qua] seja a investigacao criminal. Isso
acontece, por exemplo, quando policiais civis, treinados Para apurarem ilIcitos
penais e investigarem criminosos, são designados Para o exercicio de uma
atividade tipicamente administrativa do Estado, como a exame de candidatos
a obtencão de carteiras de habilitaçào. Alérn de estarern assumindo urn papel
que não é deles, esses policiais deixam a policia desfalcada na sua atividade-
fim, pois poderiam estar cuidando da investigacão dos inUmeros crimes
cometidos diuturnamente.

A administracOo dos DETRANs pela policia civil é justificada, por muitos,
por ser o trãnsito uma questão de segurança pOblica. De fato, como bern
observa Diogenes Gasparini ("Trânsito - Fiscalizacão e Policiamento -
Segurança POblica - Competéncia Legislativa", BDM, setembro/1 996,
p6gs.492 - 499), os servicos de trânsito integram atividade relativa a ordem
pOblica, cuja legislação pertinente é de atcada exclusiva da União, urna vez
que os interesses envolvidos são nacionais, embora prestados ou executados
sob a exclusiva responsabilidade dos Estados membros, que as viabilizam
por meio de suas policias militares. 0 mesmo autor nos ensina que ordem
piblica e uma situacão de Pacifica convivência em sociedade, livre de
violência ou de acOes criminosas. Por outro lado, segurança pUblica consiste
riuma situacão de preservação ou restabelecimento da convivéncia em
sociedade, que permite aos seus membros a fruição de direitos e a exercicio
de atividades sem pertubacão de terceiros. E o estado de preservacão da
ordem, da Paz, ou a garantia da ordem pOblica.

A ConstituiçOo Federal, como vimos, preceitua que a seguranca pOblica é
exercida Para a salvaguarda da ordem pOblica e Para a preservacão da
i ncolurnidade das pessoas e do patrimônio. DiOgenes Gasparini ("op. cit.")
muito bern afirma que, se em termos genéricos esse preceptivo constitucional
atribui o exercicio da seguranca pOblica a policia federal, a polIcia rodoviária
federal, a polIcia civil, a policia militar e ao corpo de bombeiros miktar, em
termos especIficos outorgou essa responsabilidade unicamente a polIcia
militar, na medida em que indicou, no § 50 do art. 144, que the cabem a polIcia
ostensiva e 2 preservação da ordem. 0 autor observa que, genericamente, a
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fiscalizacâo ou o policiamento de trânsito é atividade que integra a conceito
de segurança pUbUca. Alvaro Lazzarini ("op. cit.") enfatiza que trânsito,
dizendo respeito a ordem pUblica, nos seus aspectos de segurança püblica e
tranqullidade püblica, tern sua fiscalizaçao tomada pelo name de
policiamento.

As atividades exercidas nos DETRANs, tais coma emissão de carteiras de
habilitaçao, vistorias em carro e outras, estâo fora desse conceito e
constituem atividades tipicamente administrativas que devem ser confiadas a
técnicos, não a policiais. Muito menos a policiais civis, as quais, repita-se, tern
a funçâo constitucional de exercer tão-somente as atividades de polIcia
judicária.

No Estado de Minas Gerais, além da administraçao dos DETRANs, a
Policia Clvil se desvia da sua função precIpua para outras atividades. A
manutençao de presidios e presos sob sua guarda é atividade que vem sendo
insistentemente questionada, pois contraria a disposto no art. 170 da Lei de
Execuçoes Penais, que dá a Secretaria de Justiça essa competéncia, e a Lei
n° 12.895, de 1998, que determina a transferéncia da administraçào dos
estabelecimentos penais sob o controle da Policia Civil para aquela
Secretaria.

0 controle da Poilcia Civil sabre a pericia oficial também foi questiondado
pela Comissáo Parlamentar de Inquérito que apurou irregularidades no
sistema penitenciário, a qual chegou a apresentar propasta de emenda a
constituição dando autonomia a pal icia técnico-cientifica.

As falhas no exercicia adequado das atividades administrativas
relacionadas corn o trânsito tern gerado sérios problemas para a cidadão e
para a Estado. 0 descontrole sabre as multas, apurado pela Auditoria-Geral
do Estado, em relatôrio apresentado em 1995, causa prejuizos incalculáveis
aos cofres püblicos, ja profundamente debilitados e incapazes de financiar a
manutenção de nossa extensa malha viária. A emissão de carteiras falsas ou
facilitadas e uma prática quase corriqueira em diversas delegacias do Estado,
conforme vem comprovando a trabalho da CPI da Carteira de Habilitaçáo. Urn
grande ni.imero de inquéritos está aberto na Corregedoria-Geral de Poilcia
para apurar a envolvimento de paliciais civis em fraudes na administraçâo do
trânsito. A falsificação de guias de IPVA, a registro de carros raubados e ate
mesmo assassinato relacionado corn a esquema de facilitaçao de carteiras
foram naticiados insistentemente pela imprensa. Uma das conseqUências
desse descontrole está, ainda, no elevado nimero de acidentes de trânsito
envolvendo motoristas corn carteiras fraudadas nas prOprias delegacias.

Nos ültimos anos ocorreu urn extraordinário aurnento do nümero de
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velculos automotores e de condutores. Existem no Estado cerca de 3 milhôes
de velculos cadastrados, e a receita orcamentária anual relativa ao trãnsito
está em torno de R$370.000.000,00. As atividades relativas a essa matéria
exigem urn Orgâo moderno cam urn alto nivel de arganização e de urn carpo
de técnicos especializados em areas coma educaçao para a trânsito,
engenharia de trãnsito, administraçâo piblica e informática, entre outras. Sem
esses cuidados, a Estado corre a risca de perder o contrale sabre suas
próprias instituiçöes, seus funcionários e seus recursos, coma em parte já
vern ocorrendo.

A presente praposição tern par objetivo, ao retirar da Policia Civil a
competéncia para exercer atividades relacionadas corn a trânsito, permitir que
a Estado crie uma estrutura corn observãncia ao disposto na Constituição da
RepUblica e no Código de Trânsito Brasileiro, a qual atenda as suas
necessidades administrativas. Considerando a alta relevância pCiblica da
matéria, salicitamos dos nabres pares a apoio a proposta de emenda a
Constituiçãa que ora apresentamos.

- Publicada, vai a prapasta a Comissão Especial, para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 600/99
Declara de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Januária, cam sede nesse rnunicipio.
A Assernbléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta.
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçàa de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Januária, corn sede nesse municipio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em cantrário.
Sala das Reuniôes, de outubro de 1999.
Sebastiào Navarra Vieira
Justificaçao: São inegáveis as servicas prestados pelas APAEs em toda a

Estado, notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforco, a
0 abnegaçao e, sobretudo, ao espIrito de arnor ao prOximo de seus dirigentes.
C
	 Sem possuIrern orçamento fixo, sobrevivem de subvençöes, de promoçao
0 de eventos rentáveis, de daaçoes e de gestos de pessoas caridosas.
C 	 A declaraçao de utilidade piiblica da APAE de Januária permitirá que a
0 entidade desenvolva projetos rnaiores.
C
	 Assim sendo, espero a apoio dos meus pares a aprovaçáo deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, Para exarne preliminar,
e do Trabatho para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regirnento Interno.
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PROJETO DE LE! N o 601/99

Autoriza o Poder Executivo a permutar imOvel de sua propriedade nas
condicoes que especifica.

A Assembléia Legislabva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a permutar irnávei de

sua propriedade situado na Rua Dom Viçoso, s/n 0, composto de duas partes
de urn terreno na cidade de Mariana, havidos por compra conforme registro
no Livro 3-F, a fis. 88, nümero de ordem 2.935, dentro das seguintes divisas:
pela frente, corn a citada rua; fundos, corn o córrego do Seminário, hoje
campo de futebol do Guarani Clube, dessa cidade; pelo lado direito, corn
Nativo de Tal; pelo lado esquerdo, corn casa de Francisco Camelo, pelo
móvel de propriedade de Maria das Dores Gornes Gonçalves, situado no
local denominado Beichior, corn area total de 9,07,05ha (nove hectares sete
ares e cinco centiares), no Municiplo de Mariana, Minas Gerais, matriculado
no Cartário de Registro de lrnóveis da Cornarca sob o no. 4-3-413, Livro 2-J,
a fls.208, ressalvados urn quarto do imOvel, correspondente ao usufruto
vitalicio de Sergia Alves Ferreira.

Art. 2o - A perrnuta se dará sem torna para as partes.
Art. 3o - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 4o - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 6 de outubro de 1999.
Ivo José
Justificaçáo: Maria das Dores Gomes Goncalves é a legitima proprietária de

uma gleba de terras no Municipio de Mariana, incluida no Parque Estadual do
tacolomi, area esta de preservaçào permanente, conforme determina a Lei no

4.495, de 4/6/67, o que impede que nela possa exercer atividades produtivas,
conforme é de seu interesse.

Por outro lado, o Estado de Minas Gerais é possuidor de urn terreno na Rua
Dom Viçoso, que se encontra em desuso e ocioso. Esta proposiçâo visa
possibilitar urna permuta dos imóveis entre o Estado e o particular, sem onus
nem encargo financeiro para o Executivo e sern que represente decréscirno
no patrirnônio imobiliário, visto tratar-se de perrnuta, e não de doaçao.

Por esses motivos, contamos corn a aprovação da rnatéria por todos os
nobres pares.

- Publicado, val o projeto as Cornissöes de Justica e de Fiscalizaçao
Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
nterno.

PROJETO DE LEI N o 602/99
Declara de utilidade pOblica a Associaçao dos Trabaihadores Aposentados
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e Pensionistas de Baro de Cocais, corn sede no Municfpio de Baräo de
Cocais.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pOblica a Associaçâo dos Trabalhadores

Aposentados e Pensionistas de Barâo de Cocais, corn sede no MunicIplo de
Barâo de Coca is.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes ern contrário.
Sala das Reuniöes, 5 de outubro de 1999.
Mauri Torres
Justiflcacao: A Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas

de Barâo de Cocais é urna sociedade civil sern fins lucrativos, de duraçao
indeterrninada e tern corno finalidade organizar serviços assistenciais de
recreaçào, prornover os trabahadores aposentados e Os pensionistas
urbanos e rurais, defender os interesses dos associados, atuando junto a
órgãos püblicos e entidades privadas, a firn de buscar a promoçao hurnana e
social dos seus fihiados.

Considerando a irnportância e a relevância dos serviços assistenciais
prestados pela entidade, espero contar corn o apoio dos nobres pares a
aprovaçao deste projeto.

- Publicado, val o projeto as ComissOes de Justica, para exame prelirninar,
e do Trabalho para deliberaçao, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N'603/99
Estabelece norrnas básicas para a realizaçao do censo dos portadores de

deficiéncia e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1° - 0 censo a que se refere o art. 295 da Constituicâo do Estado será

realizado, de dois em dois anos, ern todos os municipios e terá por finaidade
o levantamento do nimero de portadores de deficiência, de suas condicoeS
Sócio-econOmicas, culturais e profissionais e das causas da deficiêflCia.

§ 10 - A coordenaçáo do censo rnencionado neste artigo ficará a cargo da
Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assistência Social, da Crianca e do
Adojescente - SETASCAD -, e 0 levantamento dos dados sera de
responsabijidade de cada rnunicipio. 	 -

§ 2° - As causas das deficiências a que se refere este artigo servirao para
Orientar, na forma a ser definida em regulamento, o planejamento de acoes
Püblicas a serem desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e pela Secretaria de Estado

Alb-
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da SaCide.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a elaborar, em conjunto corn as
associaçöes de defesa das pessoas portadoras de deficiência. cartilha
contendo Os dispositivos consUtucionais, legais e regutamentares que tratam
dos direitos dos portadores de deficiência.

Parágrafo ünico - A cartilha mencionada neste artigo será entregue a cada
portador de deficiência quando da realizacão do censo.

Art. 3 0 - A forma e a data da realizacào do censo de que trata esta lei serào
definidas em regulamento, devendo o Poder Executivo uniformizar
procedimentos a serem observados pelos municipios quando da efetivaçào
do censo.

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias
contados de sua publicaco.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 6° - Revogam-se as disoosiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 5 de outubro de 1999.
Chico Rafael
Justificaçáo: A finalidade deste projeto de lei é o de definir normas básicas

para a efetivacao do censo dos portadores de deficiência a que se refere o
art. 295 da Constituiçào do Estado.

Em obediência ao comando constitucional, nossa proposta estabelece que
o supracitado censo terá por finalidade o levantamento do nümero de
portadores de deficléncia, de suas condiçoes sócio-econOmicas, culturais e
profissionais e das causas da deficiéncia. Estas servirão para orientar 0
planejamento de acôes pUblicas a serem desenvolvidas pelo Estado.

Estamos propondo, também, que o censo seja realizado de dois em dois
anos, em todos os municIpios mineiros, e seja coordenado pela Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da Criança e do Adolescente.

Segundo este projeto, o Poder Executivo fica autorizado a elaborar, em
conjunto com as associacöes de defesa das pessoas portadoras de
deficiência, cartilha contendo os dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares que tratam da defesa dos direitos do portador de deficiência,
que será entregue a cada portador de deficiência quando da realizaço do
censo.

Tendo em vista a constitucionalidade e a oportunidade deste projeto de lei,
esperamos contar corn o apoio de nossos nobres pares a sua aprovacáo.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, do Trabalho e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.
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PROJ ETO DE LEI N o 604/99

Declara de utilidade pUblica a Associaçao Habitat para a Hurnanidade, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade ptiblica a Associacao Habitat para a

Humanidade, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Adelmo Carneiro Leão
Justificaçao: A Associacâo Habitat para a Hurnanidade é urna entidade

beneficente sern fins lucrativos.
Conforme consta em seu estatuto, possui como meta principal promover 0

desenvolvimento social por meio da construção do maior nUmero possivel de
casas simples e duráveis. Sem visar a obtençáo de lucros ou cobrança de
juros, beneficia famIlias de baixo poder aquisitivo que vivem em condicöes
inadequadas e não possuem condição financeira para adquirir uma moradia
digna e compativel corn suas necessidades elementares.

Além de rnerecer o titulo declaratório de utilidade pUblica em virtude dos
bons servicos prestados, a entidade preenche os requisitos legais para ser
declarada de utilidade püblica, razáo pela qual contamos corn a anuência dos
nobres Deputados a aprovacäo deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 605/99
Autoriza o Poder Executivo a fazer reversäo de irnóvel que especifica ao

MunicIpio de Santo Antonio do Monte.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Municipio de

Santo Antonio do Monte, imóvel de propriedade do Estado constituldo de
terreno com area de 9.856m2 (nove mil oltocentos e cinqüenta e seis metros
quadrados) situado nesse rnunicipio, registrado no Livro 2-D, matricula no
2.082 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antonio do
Monte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 31 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Agostino Silveira
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Justificaçâo: 0 projeto de lei em apreço tern par objetivo fazer reverter ao

Municipio de Santo Antonio do Monte imOvel anteriormente doado pela
municipandade ao Estado, para que o Poder Executivo instalasse nele a
Centro Social Urbano. Tendo em vista que ate esta data no se cumpriu o
encargo adscrito, a Chefe do Executivo Municipal pleiteia a devoluçäo do
terreno.

Efetivada a reversOo, a Prefeitura Municipal de Santo AntOnio do Monte
pretende construir no local quadras esportivas, creches, salão comunitário e
area de lazer para a comunidade.

Feitas essas consideraçOes, esperamos contar corn a indispensavel apolo
dos nobres pares nesta Casa a aprovaçäo deste projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, e de Fiscalizaçao
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
I nterno.

REQUERIMENTOS
No 783/99, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja consignado nos

anais da Casa voto de congratulaçOes corn a governadoria do Distrito LC-4 do
Lions Clube pelo Dia Mundial do Serviço Leonistico. (- A CornissOo do
Trabalho.)

N° 784/99, da Cornissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que se conceda audiência aos
aprovados no Ciltimo concurso realizado pela Poiicia Civil do Estado, os quais
ainda não foram norneados.

N° 785/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que se pague a indenizag5o
devida aos herdeiros da Fazenda Ferrugern, localizada no MunicIpio de
Contagern. (- Distribuldos a Comissão de Direitos Humanos.)

N° 786/99, da Comissâo do Trabalho, solicitando seja encaminhado ao
Ministério Püblico Federal e a Câmara dos Deputados pedido feito pelo Sr.
Edilson Silva Pereira, representante do Sindicato dos Vigilantes.

N° 787/99, da Comissão do Trabalho, solicitando seja encarninhada a
DATAPREV manifestação de repUdio desta Casa pela atitude dessa
empresa, que advertiu forrnalmente a Sra. Wania Costa Val, Diretora da
FederaçOo Nacional de Trabalhadores em Processamentos de Dados, par ter
sido distribuido urn boletim sindical em que se fizerarn referéncias a referida
empresa. (- Distribuidos a Comissão de Direitos Humanos.)

Requerimento de Emancipaçao n° 5, do Deputado Carlos Pirnenta,
solicitando a recebirnento dos docurneritos relativos ao Distrito de Vista
Alegre, no MunicIpio de Clara dos PocOes, e a ernancipação desse distrito. 

(-
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A ComissOo de Assuntos Municipais.)
Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja autorizada

liberaçãa de verba para a elaboracão do Manual do Consurnidor. (- A Mesa
da Assembléia.)

- São tarnbérn encaminhados a Mesa requerimentas dos Deputados
Anderson Adauto e outros, Hely Tarquinio, Dilzon Melo, Dalmo Ribetro Silva,
Alencar da Silveira Junior, Elbe Brandão.

ComunicaçOes
- São tambérn encaminhadas a Mesa comunicaçOes das CornissOes de

Direitos Hurnanos, de Transporte, de AdministracOo POblica e de Educação e
dos Deputados Marcelo Gonçalves e Bilac Pinto.

Oradores Inscritas
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Chico Rafael.
0 Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, colegas Deputados, pOblico

presente, senhores da imprensa, conforme anunciado desta tribuna, ha
poucos dias a Conselho Estadual de Educacãa aprovou a criacão da
Universidade de Pouso Alegre, urn sonho antigo do pova dessa cidade,
acalentado par muitos daqueles que dirigirarn a instituiçãa.

No prOxirno dia 19, Pouso Alegre estará comernoranda seus 151 anos de
ernancipação politico-adrninistrativa, e nessa oportunidade estarOo Ia a
Governador do Estado, Itamar Franca, e autras autoridades, quando, em
praça püblica, se assinará o decreto de criaçãa da Universidade de Pousa
Alegre.

Nesta oportunidade gostaria de fazer urn convite pOblico aos Deputados
que estiverarn conosco nessa ernpreitada e que muita colaborararn para
atingirmos a nosso objetivo: Deputados Alberta Pinto Coelho, Bilac Pinto,
Ambrosia Pinto, Dalrna Ribeiro Silva, Jorge Eduardo de Oliveira, SebastiãO
Navarro Vieira. Coma se unirarn conosco nessa empreitada, e se porventura
puderern estar presentes em Pouso Alegre, em 19 de outubro, terernOS urn
prazer rnuito grande em recebé-las, para juntas campartilharmOS desse
momenta de alegria.

No dia 25 de outubro sera realizado, tarnbém em Pouso Alegre, urn
COngressa prornovido par todos as municIpios e liderado pela cidade, em prol
da recuperaçaa da BR-459. Estarão presentes IiderancaS polIticas da nossa
região, Deputados Estaduals, Deputados Federals, dirigentes do DNER, do
Ministério dos Transportes, do DER-MG, da Secretaria de Obras e tambern
nosso Vice-Gavernadar, Newton Cardoso. ObjetivarnOs corn esse encontro,
engrossar a luta na busca de recursos e mecanismas para recuperar rodovia,
que liga Pocos de Caldas a Lorena, no vale do Paraiba.
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Gostariamos que Os Deputados da nossa região, já aqui mencionados,

estivessem em Pouso Alegre, em 25 de outubro, para fazermos gestöes junto
as entidades maiores do nosso Estado e do Governo Federal, na tentativa de
viabilizarmos a recuperacão da rodovia, Clue faz uma integração nao so
regional e estadual, mas também nacional.

Gostaria também de registrar a posse do Sr. Errnélio Santos Soares como
Presidente da Federaçâo dos Aposentados do Estado de Minas Gerais, na
segunda-feira passada, assumindo mais urn mandato a frente da entidade,
Clue congrega cerca de 20% dos aposentados do Estado e corn a qual tenho
tido alguma oportunidade de poder contribuir.

Gostaria também, Sr. Presidente, de fazer uma sugestäo a esta Casa, no
Clue diz respeito as comissöes parlamentares de inquérito.

Durante os primeiros meses do ano tivemos algumas situaçoes que
envolveram comissöes parlamentares de inquérito. Tenho para mim que a
comissão é urn rnecanismo de que o Deputado e a Casa dispöem para
exercer urn papel fiscalizador. Porérn, ternos Clue estabelecer aqui alguns
critérios, alguns mecanismos, para Clue nao se faca injustiça a determinadas
pessoas.

Preocupa-me sobrernaneira a forma corn Clue alguns rnembros das CPIs -
em particular da Clue está investigando as denéncias sobre a Carteira de
Habilitação - colocam a matéria, em entrevistas de ordern pessoal, sern a
conclusão final dos trabathos das CPIs.

o Deputado Bilac Pinto (em aparte)* - Neste rnornento, gostaria de
parabenizá-lo e ser solidário corn todos os outros Deputados da região do Sul
de Minas, corn respeito a aprovaçao, no Conselho Estadual de Educação, da
nossa universidade do vale do Sapucal, a Universidade de Pouso Alegre.

lsso demonstra Clue a sua atuaçào dentro da Assembléia Legislativa, corno
representante do MunicIpio de Pouso Alegre e, por conseqUência, da nossa
região, tern urn enorrne valor.

V. Exa. conseguiu consagrar urn trabalho Clue vinha sendo feito Na rnuitos
anos por parlarnentares representativos da nossa regiao. E o consagrou
justarnente corn a sua eleiçao e corn a sua posse. Quero, de certa forma,
tornar-me solidário corn vocé pelo seu ernpenho na criacão da universidade
do vale do Sapucal, Clue é a nossa Universidade de Pouso Alegre. Muito
obrigado.

o Deputado Chico Rafael - Obrigado pelo aparte, mas quero dizer que o
resultado final desse trabaiho teve rnuito da sua participaçäo. V. Exa.
contribuiu muito e tern contribuido bastante corn o povo de Pouso Alegre, em
particular, nesse caso da fundaçao.
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Mas, continuando, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a forma como muitas
vezes mernbros da CPI se colocam perante a midia e a imprensa para fazer
declaraçöes é ternerária, é perigosa. Não poderia deixar de fazer aqui alguns
questionarnentos, em particular quanto ao relatOrio final da CPI da Carteira de
Habilitaçao. 0 Deputado Joäo Leite, Presidente dessa Cornissão, deu
algurnas entrevistas dizendo que em Pouso Alegre existia urna quadrilha de
facilitacao de carteiras. Não you descer a detalhes de ordem técnica, porque
dependeriarn de uma apuração rnais aprofundada, conforme o proprio
relatório disse. Não chegou a ser conclusivo, mas nào poderia deixar de fazer
uma pequena defesa quanto a uma injustiça Clue foi cornetida contra a Auto-
Escola Sapucal. A comissão parlamentar de inquerito ouviu urna Onica aluna
da Auto-Escola Sapucai - D. Terezinha GOis -, Clue foi reprovada sete vezes
no exarne de legislacâo, trés vezes no exame de rua e ate hoje nâo tern
carteira. Essa auto-escola ficou corn a fama de estar facilitando carteiras em
Pouso Alegre, sem haver sequer urna tinica prova contra ela. Não existe nos
autos, nao existe no relatório nenhurna conclusão. Alias, o relatOrio final da
CPI fala claramente Clue o caso de Pouso Alegre vai depender da reabertura
do inquerito policial, sern ser conclusivo.

Na edicâo do "Estado de Minas" de 24 de setembro, o Sr. Presidente da
citada Comissão, Deputado Joào Leite, disse que urn delegado local é
acusado de dar aula numa auto-escola, por sinai a que mais aprova alunos no
DETR.AN-MG, e sua fllha é secretaria de outra auto-escola da cidade. Entre
as auto-escolas denunciadas está a Auto-escola Sapucal, que estaria sendo
protegida pelo CIRETRAN.

Srs. Deputados, colegas, querido Deputado João Leite, não existe nos
autos da CPI qualquer elemento Clue leve qualquer leigo ou prirneiro-anista de
uma faculdade de direito a acreditar no Clue foi colocado no jornal. Não existe
dentro dos autos provas suficientes capazes de incriminar a Auto-escola
Sapucal e, rnuito menos, o Delegado Antonio Camilo, que está em Pouso
Alegre ha rnais de dez anos e Clue, pelo fato de ter feito conferéncias nas
auto-escolas para explicar aos centros de forrnadores de condutoreS as
rnudanças do novo COdigo de Trãnsito, está sendo tachado de professor da
auto-escola que rnais aprova em Pouso Alegre. NOo existe nerihuma prova
disso, rneu querido Deputado JoOo Leite. For isso, sugeriria, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Clue uma CPI, enquanto em andamento, os seus membros
sejam proibidos de emitirjuIzo de valor, juizo pessoal sobre depoimentos que
sOo colhidos na cornissão. Penso que a CPI existe corn o objetivo de colher
provas e emitir o relatório final, e al, sirn, no refatorio final, corn bases solidas,
e nao corn base em suposicOes, fazer as seus questionamentos, Os
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apontamentos, as suas acusaçöes, mas corn base e corn firmeza. Temos de
ter essa responsabilidade.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - 0 Deputado Joo Leite, integro
em sua vida piblica, pois foi Vereador, depois Deputado Estadual, nào
precisa de defesa. Os seus atos falam por si mesrno, e nâo é a toa que hoje é
uma das figuras püblicas mais respeitadas de Minas Gerais. Levantei-me
indignado quando vi as insinuacOes que V. Exa. faz a seu respeito, para
rnanifestar essa palavra de protesto contra qualquer insinuaçâo feita a
respeito do seu comportamento ético. A sua trajetória ptblica e o seu
cornportamento respondem plenamente, perante a opinião püblica de Minas
Gerais, por tudo que ele faz, e sobretudo agora, como Presidente da
Cornissão de Direitos Humanos e corno Presidente dessa CPI.

Agora, quero dizer mais para terrninar a minha fala. V. Exa. participou da
major de todas as farsas de CPI e vem agora manifestar ao Plenário que
Presidente e relator de CPI não devem se manifestar antes da conclusão do
relatório. V. Exa. participou da CPI da CEMIG e sabe muito bern que o
Presidente e a relator, ao longo de toda a CPI, já prejulgaram e anunciaram
as suas conclusöes, que já estavam prontas antes mesmo de a CPI ter sido
criada, porque estava a serviço desse homern que tanto mal tern feito a Minas
Gerais, que é o Governador Itamar Franco.

Portanto, acho que não é possivel ter dois pesos e duas medidas, Deputado
Chico Rafael. V. Exa. deveria pensar a mesma coisa quando participou, ao
lado dessas outras pessoas, da major farsa que já houve na histária do
parlarnento de Minas Gerais, que foi a chamada CPI da CEMIG. Obrigado.

O Deputado Chico Rafael - Agradeço o aparte de V. Exa., que vern
enriquecer e abrilhantar os modestos argurnentos deste Deputado. Estou
fazendo consideraçaes. Não estou fazendo ataque a trajetória poiltica do
nobre Deputado João Leite. Estou apenas exercendo o meu direito de critica,
o de emitir a rninha opinião e o meu juIzo, corno todos as Deputados aqui tern
esse direito. So nâo P0550 concordar corn o que foi feito neste caso. Corn
relação a CPI da CEMIG, V. Exa. não vai encontrar urn sO pronunciamento
rneu ernitindo juizo de valor antecipadamente, antes da conclusão do
relatório.

O que a irnprensa está trazendo e a que a Poder Judiciário está dizendo
falarn por si so do resultado do trabaiho da CPI. 0 Poder Judiciário acatou
tado o resultado da nossa CPI, quando dissernos que o Acordo de Acionistas
era rnaléfico ao Estado. E o resultado está aI hoje, ilustre Deputado. Então,
nào ernitirnos juizo de valor antes da hora. Ernitirnos juizo de valor no relatórjo
final da CPI. E ele está sendo acatado pelo Poder Judiciário. Foi urna CPI que
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trabalhou de forma séria. E coma V. Exa. fez parte dela, se disser que ela não
foi séria, V. Exa. tambérn näo a foi e não colaborou.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria deixar consignado em ata e
registrado perante Os senhores a rneu protesto contra o que vem se
passando nesta Casa, que é a greve branca que está sendo feita,
infelizmente, pela malaria dos meus calegas Deputados.

Não podernos, nurn momento tao dificil para a vida pUblica deste Pals, num
rnomento em que a povo clama par alguma coisa, por uma reacão da classe
pailtica, estar aqui boicotando as projetas de lei em tramitacão para defender
a nossa verba de subvençãa. Penso que não é por al. Devemos ter coragem,
enfrentar a PlenOrio, rejeitar as projetas de lei, mas não podernos parar a
Casa da forma como vern acontecendo. Penso que ternos de cornecar a
tomar consciência e honrar a tradicão dos politicos de Minas. Será que nesta
Casa sO estarnas pensando ern nos? Será que sO estamos pensando na
verba de subvenção a que temos direito? Para qué? Gostaria que os
Deputados fizessern uma reflexão sobre a que está acontecendo nesta Casa,
sobre a que vem acontecendo neste Pals. Será que não vamos conseguir ter
urn pouco de desprendirnento e tentar fazer algurna coisa? Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado João Leite.
O Deputado João Leite* - Obrigado, Sr. Presidente. Não esperava nunca

chegar ao ponto de ser atacado desta maneira pelo Deputado Chico Rafael e
também nunca pensei que teria de revelar alga no Plenário da Assembléia.
Quero relatar que - e são testernunhas as meus colegas na CPI, Deputado
Doutor Viana, que está presente, e a relator, que não está presente, rnas
também é testernunha - fomos procurados pelo Deputado Chico Rafael, que
nos trouxe urna denüncia da situacão de Pouso Alegre, que seria grave e
difIcil.

Dissemos ao Deputado que tInhamas de investigar. 0 Deputado disse que
não queria aparecer. Então, usamos as meias de investigacão corn a
seriedade que as representantes de Minas Gerais devem ter. Investigamas e
verificamos que tudo a que a Deputado dissera era verdade. Estã tudo no
relatOrjo Quase no final da CPI, quando trauxemos as pessaas que foram
denunciadas coma aquelas que tiveram facilitação para receber as carteiras
em Pauso Alegre, essas pessoas revelaram - está nas notas taquigraficas e
também no video da Assembléia - que fizeram urna reuniao corn a presença
do Sr. Luiz, da Auto-Escola Sapucal, corn a Sr. Gilberto, da Auto-Escala Beto,
de Pouso Alegre.

Agora, temos a Deputado Chico Rafael defendenda as auto-escolas e
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atacando a CPI, corn todos Os dados que recebemos de Pouso Alegre
iniciados pelos próprio Deputado denunciante, que agora, não sei por quê,
mudou de ]ado. Provavelmente corn a pressâo dos Delegados, passa a nos
atacar, a nôs, que ouvimos as pessoas de Pouso Alegre. Não posso aceitar
uma acusação dessas. 0 que diria urn representante do povo mineiro, se o
Delegado, urn dos responsáveis de Pouso Alegre, tern a sua filha secretária
de urna auto-escola que tern mais vagas para os exames de carteira e de
legislaço?

Eu ficaria calado ao ver uma situacäo como essa? De urn Delegado que
ministra palestras nas auto-escolas e e escolhido para ser o Presidente de urn
inquerito que. ao final, incrimina a pessoa que trouxe a denUncia? No entanto,
o Deputado Chico Rafael quer defender a situação de pessoas que ouvimos -
de outra auto-escola -, reprovadas várias vezes, mas quando passam para
outra auto-escola, conseguern a carteira de habi!itaçao. Algumas pessoas que
tern dificuldade de ler urna manchete de jornal tern carteira de habilitação
conseguida ern Pouso Alegre!

Não dá para entender como o Deputado Chico Rafael mudou de idéia tao
rapidamente a ponto de trazer uma denüncia grave a CPI e agora entender
que somos nôs que estarnos desrnoralizando Os Delegados. 0 Deputado tern
de provar que temos uma atitude errada nessa situaçâo. Deputado Chico
Rafael, o errado está em Pouso Alegre, onde, para incriminar uma pessoa, 0
Instituto de CriminalIstica está dentro da delegacia, urn dos peritos também é
examinador da banca da CIRETRAN de Pouso Alegre. E V. Exa. vem ao
Plenário da Assembléia Legislativa atacar seus colegas e a CPI e dizer que
ha uma greve na Assembléia Legislativa? Creio que V. Exa. tern de ter as
provas para atacar dessa maneira o trabatho feito petos Deputados da CPI e
explicar também P01 que V. Exa. muda de id6ia tao rapidamente. Depois de
trazer urna denüncia, agora quer denunciar a nos!? E lamentável.

* - Sem revisào do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
o Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores que ocupam as galerias, imprensa, assessoria da Casa,
temos acornpanhado, nesta Casa, inümeras acôes que demonstram a
preocupaçao da Assembléia Legislativa corn a necessidade de se adotarem
polIticas püblicas que vão ao encontro das demandas sociais.

Sobretudo no que diz respeito a segurança piblica, acompanharnos Os
noticiários e constatamos que o tema é bastante polérnico, exigindo resposta
imediata do poder püblico.

A criminalidade campeia corno nunca, desafiando todo e qualquer aparato
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repressor. Em Minas Gerais, somente no prirneiro semestre de 1999,
segundo levantamentos da Secretaria da Segurança Püblica, quase 40 mu
inquéritos foram instaurados pela nossa policia judiciária. Mais de 80 mu
termos de ocorréncia foram lavrados. A Policia Civil rnineira indiciou mais de
1.500 traficantes.

Essa pequena arnostra permite urna avaliação positiva das acoes da
Secretaria e de todo o trabalho realizado pelo Secretário Mauro Lopes e sua
equipe, o qual, apesar das dificuldades, tern sido o malor defensor da
sociedade mineira.

Sob sua responsabilidade estão mais de 8 mil policiais civis e todo urn
complexo de atividades que envolve a Academia de Policia Civil, a
administração de infra-estrutura, o planejarnento e a coordenacâo de
operaçoes policiais e informaçöes, acöes de adrninistração financeira, acöes
de modernizacão administrativa, planejamento e orçarnento, administraçáo e
operaçoes policiais de trânsito, açöes de polIcia técnico-cientIfica, açôes de
correiçâo e muitas outras atividades que exigern versatilidade e capacidade
de raciocinio rápido.

Apesar das dificuldades que o Estado atravessa, da escassez de recursos,
somos testemunhas do esforco do Secretário Mauro Lopes e sua equipe para
alcançar o máximo de eflciência. Seu desempenho a frente da Secretaria
permite urn balanço extremamente positivo. Os primeiros seis rneses foram
marcados pelo aprimorarnento dos serviços em todos os sentidos.

Cinquenta e trés municIpios tiverarn suas atividades de trànsito
i nformatizadas, e tarnbém foram beneficiados outros 46, corn a rnanutencao
do sisterna de rádio-comunicaçao e telefonia; 37 novas unidades foram
ConstruIdas, incluindo cadeias e cornplexos adrninistrativos; 84 unidades
foram reformadas.

Como se pode notar, o Secretário tern investido corn a maxima
racionalidade Os poucos recursos que arrecada, demonstrando grande
responsabilidade e zelo corn a segurança do nosso Estado.

Por isso, quero, desta tribuna, manifestar o devido reconhecirnento a urn
homem püblico, digno da maior consideraçâo e respeito, que é 0 Secretário
Mauro Lopes, e a toda a sua assessoria.

C	 0 Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
C agradeco ao Deputado Dimas Rodrigues, que concede este aparte, porque
C tenho manifestaçâo irnportante a fazer, nesta Casa.

Quero encaminhar a esta Presidéncia, em meu norne, em nome da
Bancada do PSDB, do PFL e de vários companheiros Deputados, urn
requerimento vazado nos seguintes termos: (- Lé requerirnento em que
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soticita seja encaminhada manifestaçao de repüdio ao Senador Roberto
Requio, em razào do tratamento antidemocrático, agressivo e deselegante
dispensado aojornalista Willian Santos, do "Estado de Minas", em 1°110199.)

Para os Deputados que nâo sabem do que se trata, ocorreu o seguinte: o
jornalista Willian Santos, no Iivre exercicio da sua profissào, indagou ao
Senador Requiao o que tinha a declarar sobre a denUncia existente sobre o
comportamento de sua esposa, que participava de rernessa ilegal de dôlares
para o exterior. A resposta do Senador para o jornalista fol: "Fiquei sabendo
que a sua muther está saindo corn outro homem, aqui, em Belo Horizonte".
Foi o que o Senador soube responder a urna pergunta respeitosa e correta do
jornalista, que respondeu: "V. Exa. está dizendo urna coisa que é apenas do
seu conhecirnento pessoal, e a pergunta que estou the fazendo é do
conhecimento pOblico, porque trata-se de uma denUncia piblica feita sobre o
comportamento da sua esposa. E, alérn de tudo, Sr. Senador, sou solteiro".
Não podemos conviver corn esse tipo de desrespeito aos jornalistas e,
particularmente, aos que cobrern as noticias nesta Casa. 0 Senador Roberto
Requiâo, conhecido como "Senador Ferreirinha", envolvido em escândalos
eleitorais, em escândalos de toda a natureza, vem a esta Assernbléia para,
além de emitir todo tipo de impropérios, desrespeitar os jornalistas mineiros.
Portanto, apelo a todos os Deputados para que participern conosco desse
protesto. Não vamos conviver corn esse tipo de desrespeito aos jornalistas de
Minas Gerais, muito menos partindo de urna pessoa que nào tern
credibilidade, não tern honorabilidade para responder de forma to
deselegante e desrespeitosa corno essa. Obrigado.

o Deputado Dimas Rodrigues - Encerramos nossas palavras dizendo do
grande trabalho do Secretário Mauro Lopes a frente da Secretaria da
Segurança Püblica. Trata-se, hoje, de urna Secretaria ágil, dinârnica. Está de
parabéns o Dr. Mauro Lopes e sua equipe.

o Deputado Chico Rafael (em aparte) - Gostaria de me solidarizar corn V.
Exa., ressaltando o trabalho que vern sendo desenvolvido pelo Secretário
Mauro Lopes, a frente da Secretaria da Segurança Püblica. Da forma como
tern sido colocadas algumas questoes, tern-se a irnpressäo de que o
Secretário e o ünrco responsável por toda a questáo da segurança no Estado.
Mas mu itos se esquecem de que o que ele está vivendo, hoje, é resultado de
urn processo que vern se arrastando ao longo dos anos e que ele, de forma
desesperada, tenta resolver. Quando procura construir novos presidios,
novas penitenciárias, vern outro cotega fazer crIticas, relatOrios de impacto
ambiental, falando de construçáo sern licitaçao. E dificil entender o que
nossos colegas querern. Se o Secretário nao age, existe critica; se, por outro
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lado, age, tarnbém se critica, mas não se apresentam sugestöes adequadas
para que se possa sanar a questão da seguranca no Estado. Solidarizo-me
corn V. Exa. e sou testernunha do grande trabalho do Secretário Mauro
Lopes, que vem tentando, em Pouso Alegre, obter urn terreno para a
construção de uma nova cadeia ptblica, mas, infelizmente, em razão de
reaçöes populares localizadas, ainda não conseguiu seu intento, o que,
certamente, acontecerá.

Para finalizar, gostaria de dizer, corn relação as palavras do Deputado Joäo
Leite, segundo as quais eu, Deputado Chico Rafael, fui, realmente, quem
encaminhei os hornens que vieram trazer a denüncia, nesta Assernbléia, para
O Deputado Ivo José. Nào tenho medo de assurnir isso, porque jamais me
calaria diante desse fato, sabendo que, na minha terra, poderia haver
pessoas dirigindo sem habilitação, mas nunca penset que o processo de
apuração fosse conduzido de tat forma, fazendo acusacôes sem provas
dentro dos autos. Muito obrigado.

0 Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Dimas Rodrigues, a
cada mornento constatamos sua experiência, seu trabalho, e tenho pautado
algurnas de minhas acães na sua atuacâo nesta Assembléia.

Uso pouco a tribuna, ate para apartes, mas dada a relevância do tema que
o senhor abordou nesta tarde de hoje, para falar de urn hornern que tern
serviços prestados ao Brasil, que e o nosso Secretário Mauro Lopes, solicitei
esse aparte a V. Exa. Achamos que toda a campanha que está sendo feita,
para tentar indispor Mauro Lopes contra essa Assembléia, corn certeza não
ira avante, porque fez urn grande trabaiho a frente da Policia Rodoviária
Federal e está fazendo urn grande trabalho a frente da Secretaria da
Segurança Püblica, conseguindo a inforrnatizacâo e a modernização das
cidades pequenas que representarnos.

Quero parabenizá-lo por estar fatando de urn hornem como Mauro Lopes,
que tern toda a sensibilidade para corn esta Casa. Quando procuramos a
Secretaria da Segurança Pübtica, sempre encontramos as portas abertas,
sempre corn respostas, sernpre tentando acertar. Mauro Lopes está de
parabéns corn seu trabalho e também o Deputado Dimas Rodrigues, por usar
a tribuna para falar em prol do nosso amigo, grande Secretário e Deputado
Federal. E urn membro do Legislativo, pessoa que respeita este Poder e que
sabe trabalhar e honrar a dignidade de Minas Gerais.

o Deputado Hely TarqUinio (em aparte)* - Assirn como o Deputado Arlen
Santiago, gostaria de parabenizá-to por fazer referênCiaS ao Secretário Mauro
Lopes. Entendo sua posicão. Por outro lado, não podernos concordar de
forma alguma e, em nome do PSDB nesta Casa, gostarlamos de prestar
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nossa solidariedade ac, Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta
Casa. 0 Deputado Joâo Leite é urn hornern exemplar, náo precisamos falar,
pois a presença dele fala por si so, já fez sua defesa.

Entendernos as dificuldades de segurança neste Estado, mas, a partir do
momento em que se estabeleceu uma CPI e que ela está em funcionamento,
ha todo urn processo no nosso Regimento Interno que tern que ser bern
entendido. 0 Deputado Joäo Leite tern que ter liberdade Para apurar as
irregularidades. A irnprensa tern por obrigação anunciar, "pari passu", 0 que
acontece, e V. Exa. nao quer assimilar isso, corn espIrito de bairrisrno ou,
tafvez, de amizade por alguns envolvidos?

Mas, em norne do PSDB, apresentamos nosso repOdio e ternos a certeza
de que, a rnedda que V. Exa. conviver nesta Casa, vai entender a posição do
Deputado. Talvez ainda não a tenha assimilado, pelo pouco tempo em que
está aqul. 0 Deputado João Leite tern feito a defesa da sociedade, tern a
apoio desta Casa, já é a Presidente da Comissão de Direitos Humanos par
duas vezes. Veja bern corno tern cumprido seu dever. E V. Exa., neste
momento, se levanta contra o seu trabalho? V. Exa. está tendo noticias de
que está recebendo arneaças de vida, e estamos tentando apagar incéndios
nisso al, numa Comissão deterrninada pelo Presidente desta Casa.

Em name do PSDB, gostariamos de apresentar nosso repUdlo e censura a
fala de V. Exa. e dizer que a PSDB está, sim, apoiando a Secretário Mauro
Lopes. Sabemos das dificuldades de segurança, mas ele tern dificuldades
corn o Governador, que está brincando de guerra, gastando dinheiro Para
fazer urn projeto de guerra fictIcia no Sul de Minas. Esse Governador atua
sempre de forma imperial, e a Oposição, no curnpnimento do seu dever nesta
Casa, é taxada de, coma V. Exa. disse, estar obstruindo as trabalhos e
brincando de ser Deputado. Mas não é isso, é a papel do controle, buscando
a conciliaçâo nesta Casa. Essa obstruçao é exatamente Para alertar a
Governo, provar que é uma Oposiçao inteligente e responsável, buscando a
conciliaçao e, neste momento, equilibrando a poder, porque a poder do Sr.
Governador é imperial, é intempestivo e sem juIzo. Declara moratôria e se
esquece de que tern urna vida coletiva, que tern que dar satisfação a
sociedade e que tern uma imagem coletiva que a povo está assirnilando. 0
inconsciente de percepcáo coletiva dele está zerado, está tendo urn
corn portarnento de quem não tern noção do perigo.

A Oposiçao nesta Casa é exatamente Para chamar a atenção dos
Deputados que dão apoio ao Governo, que estão convivendo corn o
Governador todo dia: que possam dar-lhe conselho Para o bern do povo de
Minas Gerais.
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0 Deputado Dimas Rodrigues - Quero dizer ao meu amigo Hely TarqüInio
que não estamos nos refenindo ao Deputado João Leite, estamos nos
referindo ao grande trabalho do Secretánio da Seguranca PUblica, Mauro
Lopes, que tern feito uma administraçäo brilhante. Quando as Deputados a
procuram, todos são muito bern recebidos. A Secretaria da Seguranca
PUblica está de parabéns, porque age com eficléncia e transparéncia.

Quero também defender o nosso Governador, que tern se preocupado corn
o nosso Estado e tern feito de tudo Para fazer de Minas urn Estado melhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Ivo José.
0 Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, esta CPI foi urn trabalho da

Assernbléia Legislativa, nào foi urn trabalho apenas do Deputado João Leite.
Foi muito bern presidida por ele e todos as Deputados aqui desta Casa não
podem tirar a mérita da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia.
Coincidenternente, ele tambérn foi o Pnesidente da CPI da Carteira de
Habilitação. Não é urn trabalho Onico e exclusivo do João Leite.

0 relator pnocurou, desde a pnimeiro dia desta CPI, fazen urn tnabalho
coletivo. 0 relatOrio em debate, hoje, aqui, neste Plenanio, é urn produto
coletivo de todos as Deputados que participanarn dos seis rneses da CPI,
muito bern presidida pelo Deputado João Leite e também muito bern
compartilhada pelos nossos colegas de todos as partidos que dela
participanam, indicados pelos nossos lidenes Para nepresentan a Assernbléia
nesta atnibuicão.

Em momenta algum, pracurarnos, ao lango do trabalho, desmoralizar ou
desnespeitar qualquer dos nossos representantes no Govenno, seja Secnetánio
de Segunanca POblica ou qualquen outro representante do Governo em
qualquer óngão aqui envolvido.

Podemos aqui, na condição de relator, afirmar que as conclusOeS foram
fruto do depoimento de muitas testernunhas, de muitos documentos, corn a
transparência possivel, corn toda estrutura que o Presidente Anderson Adauto
nos proporcionou Para que a transparéncia acontecesse ao longo da
realizaçâo desta CPI.

0 relatónio é urn documento inquestionável. Pode sen que a interpretacaO e
Os interesses escusos agora se manifestem, talvez porque uns duvidassem
que apresentarlamos propostas ousadas na mudanca da gestao do
Departarnento de Trânsito do Estado.

As propostas colocadas no relatOrio da CPI são de fatos ousados, e
sabemos que as mudancas apresentadas significarão não so a melhoria na



W

a

C

3 5
qualidade do servico do trânsito em Minas Gerais e eficiência que a
populaçao espera corn essa mudança, mas também significa, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, a meihoria de receita para o nosso Estado.

Quero aqui, Sr. Presidente, afirmar que o relatório é urn produto coletivo dos
Deputados e também urn produto do trabaiho da Assemb!éia. F a instituição
que está em jogo quando apresentamos o re!atOrio.

Não estarnos aqui, de maneira algurna, querendo dirninuir, como,
infelizmente, foi feito pela Secretaria de Segurança, corn relaçäo ao
Presidente da CPI, Deputado Joäo Leite. Queremos apenas resgatar a
verdade, pois a Assembléla Legislativa tern que cumprir 0 seu papel, não
podendo fugir as suas responsabilidades. Portanto, quero aqui registrar, rnais
urna vez, que o trabalho da CPI não pode ser descaracterizado, nern ter seu
efeito mudado. Querernos afirmar, também, que terernos a responsabilidade
de apurar a denincia vinda de qualquer cidade, seja Pouso Alegre, Ipatinga,
Juiz de Fora, etc. Alérn disso, registrarnos aqui que recebemos, em nosso
gabinete, o Deputado que usou a tribuna, questionando a análise feita corn
relação a Pouso Alegre. Nós o recebemos assim como fariamos corn
quaiquer cidadào, e o encarninhamos devidamente, coma membro da CPI e
corno relator. Querlamos esclarecer as fatos e dizer que estarnos esperando
que as mudanças aconteçam, pois já vém ocorrendo em outros Estados do
Pals, e Minas Gerais nào pode ficar nesse débito corn a populaçao no que se
refere a rnoralização do Departamento de Trânsito. Alérn disso, a Policia Civil
deve exercer suas funcoes enquanto polIcia, deixando a area adrninistrativa,
como a emissão de documentos, para as pessoas rnais apropriadas,
garantindo, assim, rnaior eficiência e transparéncia no setor. Muito obrigado.

* - Sern revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Chico Rafael.
o Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, como parlarnentar e dernocrata

que sou, entendo que a CPI é urn dos maiores instrurnentos de que dispOe 0
parlamento para exercer o seu papel de fiscalização. Acornpanhei todo esse
processo, preocupado corn os acontecirnentos, e solidarizo-me corn a
Deputado João Leite corn relaçáo as arneaças sofridas. Não estou aqui para
desmoralizar a trabalho da CPI. Fui a tribuna apenas para fazer urn
questionarnento corn relaçâo a declaraçäo do Deputado João Leite referente
a Auto-Escola Sapucal, que sequer fol citada na conclusào final de seu
relat6rio. Ele ernitiu urn juizo expresso, dizendo que essa auto-escola fazia
parte de uma quadrilha, mas, em seu relatório, näo ha nada. A conclusão do
relatôrio é a de reabrir a inquérito policial de Pouso Alegre. Encarninhel essa
sugestào e estive corn os acusadores, no gabinete do Deputado Ivo José.
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Nesse caso, não houve, como disse a Deputado Joäo Leite, revelacão ao
Plenário. Estive 16 cumprindo meu papel parlarnentar. As pessoas estiveram
no gabinete para fazer suas denüncias e entendi que eram graves e deviarn
ser apuradas pela Comissão. Nào estou fazendo a defesa de todas as auto-
escolas da cidade, nem de todos as examinadores, nern de todos as
Delegados. Foi dito aqui que o Deputado Chico Rafael está sofrendo pressão
de Delegado, mas nunca tive medo de nenhum Delegado, ernbora as respeite
por sua autoridade, nern nunca sofri nenhurna pressào por parte deles. Os
Delegados de Pouso Alegre, que 16 estão ha mais de dez anos, podem
confirmar essas palavras, pois conhecem a rninha pessoa e a rneu
comportamento. Portanto, Srs. Deputados e Sr. Deputado Joäo Leite, não
estou tentando desmoralizar o trabalho da CPI, pois tern de ser valorizado.
Disse, da tribuna, que precisamos criar mecanismos de ordern regimental
para evitar que a Deputado membro da CPI emita juizo de valor, antes da
conclusáo do relatôrio. Foi dito que essa auto-escola fazia parte de urna
quadrilha, mas nâo ha urna virgula para provar isso. F a notIcia chegou a
televisão. Essa auto-escola é a maior de Pouso Alegre e está 16 ha 30 anos,
sendo cornandada por uma professora, seu marido - urn militar reformado - e
seu filho - urn engenheiro. Ela tern quase 20 funcionários e filiais em outras
cidades. Como se pade jogar lama em urna famIlia de tradicãa, de homens de
bern? F a representante de Pouso Alegre tern de ficar calado? Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Amilcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos nos,

nos 61timos dias, tivernos a oportunidade de manifestar a nosso desacorda
corn a rnanifestacâo infeliz, indevida e incorreta feita pela Presidente do
Banco Central, a economista ArmInio Fraga, quando, respondendo a urn
questionamenta de urn grupo de investidores, disse que Minas Gerais era
uma excecão do quadro brasileiro, que o Brasil curnpria, honrava seus
comprornissos, mas que, neste momenta, apenas a Estado de Minas Gerais
nao honrava as seus. Na verdade, deveria ter tida mais sensibilidade para
Contornar, de forma que atingisse menos as interesses econörnicos de nosso
Estado. ja rnanifestei publicarnente a minha opiniäa, coma a fizeram a PSDB
e a PFL, que fazern parte da Oposiçãa nesta Casa. Todos já deixamos isso
de forma absolutamente clara e inequlvoCa. Entretanto, nâo posso concordar
corn que uma manifestacão infeliz do Presidente do Banco Central sirva de
desculpa, sirva de cortina de fumaça, coma boi de piranha para encobrir as
verdadeiros responsáveis pela situacâo de dificuldade em que vive a Estado.
Sabemos que, infelizrnente, Minas Gerais - e sao indicadores apurados por
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vários institutos independentes do Brasil - lidera a queda da produção
industrial; lidera a queda da massa salarial na atividade industrial; lidera a
queda das exportaçães industriais; enfirn, Minas lidera tudo a que ha de pior
na atividade econômica. E preciso resgatar a verdade desta tribuna, de onde
falo para todos os mineiros: a grande responsável por essa situação tern
name, sobrenorne e endereça certo. Ele se charna Itamar Franca e pode ser
encontrado as vezes, nem sempre, rnas narmalmente deveria ser encontrado,
no Palácio da Liberdade. Digo issa porque a causa da queda da atividade
ecanômica em Minas Gerais pode ser encantrada em duas atitudes de
extrema irresponsabilidade e inconseqUência, que partiram do Governador
Itamar Franca e de sua equipe, criando urn clima de hostilidade aos
investimentos privadas em nosso Estado. Evidentemente, refiro-me a duas
coisas. Em primeiro lugar - e tenho dito isso desde a inicia dos trabalhos
legislativos, partanta todos hào de fazer-me justica, - foi essa malfadada
moratória que somente trouxe prejuizas para Minas Gerais, a panto de a
prOprio Governador reconhecer issa e tentar, agora, carrer para diminul-los.
Quero relembrar alguns dados dos prejuIzos causadas par essa maratória. Já
denunciei - e recebi uma resposta pIfia, que confirrnou a minha denüncia -
que grupos industriais estavam evitando investimentos em nossa Estada,
saindo de Minas Gerais, ou evitando ampliar investimentos nas suas
atividades. Numa lista que me foi entregue pela FIEMG, 34 indüstrias
deixaram de investir em Minas, sairam de Minas au deixaram de ampliar as
seus investimentas.

Neste momenta, quero refarçar urn impacta muito maiar, muito mais grave
que Minas sofreu em virtude dessa tal moratória do Governadar Itamar
Franca e de sua equipe. São dados conhecidos. No entanto, pela sua
impartãncia numérica e pelo impacto que issa tern sobre a ecanarnia mineira,
e precisa repetir as financiamentos das grandes agências internacionais de
fomento e financiamento. Refira-me, sobretudo, ao Banco Mundial. E sabido
que Minas ja tinha acertado - cam a apravaçâo do Cangresso e do Gaverna
Federal - urn financiamento, pelo Banco Mundial, de US$33500000000,
para dais programas; US$170.000.000,00 para a programa denominado
Reforma do Estado e US$165.000.000,00 para a programa de construçao de
estradas. Isso representou, grosso mado, R$670.000.000,00. Ainda cam
financiamento do Banco Mundial, é sabido que o pragrama PrO-Qualidade na
Educaçãa representa investimentos de US$52.700.000,00, que foram
Interrompidas par causa da maratôria. E mais: no PROSAM,
US$2.300.000,00 e no SOMMA, US$29.400.000,00. Tudo isso também
perfaz urn volume importante em termos de reais. E ainda quero lembrar urn
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dada, pauca conhecido dos mineiros, sabre financiamentos nacionais que
foram iriterrompidas par causa da maratOria. Refiro-me aa financiamenta do
Banco do Nardeste, para a PRODETUR, de R$60.000.000,00, e ao
financiamenta do BNDES, de R$90.000.000,00, a serem aplicadas na regiâo
do vale do Rio Dace. Tudo issa, traduzido em reais, representa urn prejuizo
para Minas Gerais, durante nave meses, de R$990.000.000,00. Estou falando
de R$1.000.000.000,00, pela atitude incanseqUente do Governador Itamar
Franca, que trauxe prejuizas a Minas Gerais. Essa quantia, hoje, geraria
em pregos para a nossa juventude e renda e riqueza para a nossa gente tao
safrida. Essa é a canseqüência desse programa.

Par autra lado, quanda falo na criação de urn clima de hostilidade, que näo
e prapIcio para atrair investidores, sobretudo em Minas Gerais, nâa estou
falando sozinha. Quero citar aqui e ver quern deste Governa vai contestar a
autoridade do Dr. Roberta Vedovato, Presidente da FIAT no Brasil, numa
noticia publicada antem no jamal "Estado de Minas", a pág. 15, que
curiosamente nãa constou no "clip" de nossa Assembléia Legislativa. Vau ler
textualmente a que disse Roberta Vedovata, numa palestra na PUC-MG.
L6-.)

"0"0 Presidente do Banco Central, ArrnInio Fraga, fai infeliz ao desacanselhar
investimentas em Minas Gerais. No entanto, a anulaçãa do Acardo de
Acionistas firmado entre a CEMIG e a Cansórcio liderado pela Southern
Eletric do Brasil 'vai causar impacta muito pior nos investidares estrangeiras
do que a afirmacão do Presidente do Banco Central do Brasil, sexta-feira
passada, em Nova York.

Os acionistas da Southern tern suas previdências privadas investidas na
empresa e representam grande volume de pequenos e médios investidores
que estão sabendo dos desacordos que vém ocorrendo no setar elétrica de
Minas Gerais. Os fatos são reals, e nào foi porque ninguém falou para investir
ou nâo investir', afirmau Vedovato."

Peco transcriçãa desse texto nos anais da Assembléia Legislativa, para que
0 fique registrado o mesponsável pelo afastamento dos investimentos privados
C em Minas Gerais.

Não e apenas o Presidente da FIAT no Brasil que tern essa VISaO dos
C Prablemas que estão ocorrendo em Minas Gerais. Permitam-me citar outros
C analistas importantes da canjuntura ecanômica brasileira, que tern a
0 

autoridade de ser as principais analistas da econarnia brasileira, para
-ç saberrnos se é ou náa verdade a minha afirmaçãa.

A colunista Dora Kramer, no "Jamal do Brasil" do dia 5/10/99, pág. 2, afirma
0 seguinte. (- Lé:)
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"Se ao Presidente do Banco Central, ArmInio Fraga, faltou habilidade para

saber que certas verdades dão problema, exageraram na ausência de
discernimento os que enxergaram no alerta dele sobre o comportamento do
Governador de Minas Gerais a investidores estrangeiros urn crime de lesa-
pátria passivel de punicão e desagravo a soberania mineira.

o mandato obtido pelo Governador nas urnas dá a ele o direito de decretar
a moratória, de ameaçar levantes da poilcia, contestar na justiça acordos que
considera lesivos ao bern coletivo e mais providëncias que considerar certas
no exercicio dessa delegacão popular. So não lhe é conferido o direito de
pairar acima do bern e do ma!, como se seus atos não rendessem
conseqüência, nem obrigar todo cidadão a abdicar do próprio direito a opinião
ou capacidade de avaliacäo".

Da mesma forma, a jornalista Miriam Leitão, nojornal "0 Globo" de 3/10/99,
pág. 38, tern urn texto longo - por isso não you 16-lo na Integra - que começa
corn o sugestivo tItulo: "Quern Afasta os Investidores?". Para qualquer
Deputado que quiser saber quern afasta os investidores, tenho esse texto
para rnostrar a todos. Quem afasta os investidores de Minas Gerais é o
Governador Itamar Franco, corn o seu posicionamento retrOgrado, de urn
homem atrasado, de urn homern que nao sabe conviver de forma democrática
corn o investimento privado ern nosso Estado. E não basta isso. Também o
jornal "0 Estado de São Paulo", que é urn jornal mais do que centenário,
respeitado pelas aná!ises que faz da conjuntura econOrnica de todo o Brasil,
publicou no dia 6/10/99, ontem, na p0g. A3, urn longo artigo que tern também
urn sugestivo nome: "0 Flagelo Mineiro". Prestem atencao no titulo do artigo
do "Estado de São Paulo", que corneça da rnesma forma que aqueles dos
outros analistas da economia brasileira:

"0 Presidente do Banco Central, geralmente cuidadoso na escoiha das
palavras, errou o torn quando desaconse!hou os investidores estrangeiros a
investir em Minas Gerais. Bastaria ter dito que Minas Gerais, governada pelo
Sr. Itamar Franco, que decreta rnoratórias e rompe acordos, não é o Brasil
governado pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, que não apenas curnpre os
acordos que assina, corno cobre o calote dado pelo Governo mineiro nas
instituiçOes financeiras estrangeiras. 0 escorregão verbal do Presidente do
Banco Central abriu velhas feridas - o Senador Roberto Freire lembrou a
antiga ligação do Sr. Arrninio Fraga corn o investidor George Soros - e deu
alento politico ao Sr. Itamar Franco".

Foi o que disse no começo da minha fala. Isso estO servindo de cortina de
furnaça, de boi de piranha, para esconder os verdadeiros responsáveis pelo
crime que se cometern hoje contra a economia de Minas Gerais.
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Solicito que todos esses artigos que estão sendo citados aqui hoje sejam

reproduzidos nos anais desta Casa, para que não paire di:ivida para as
geracOes futuras e para os nossos contemporâneos que em Minas Gerais
hoje existe urn fiagelo, que se chama ltarnar Franco, e está destruindo a
credibilidade do nosso Estado, que está destruindo a economia mineira, que
estO impedindo investimentos que gerariam empregos, renda e riqueza para a
população de Minas Gerais. Também nesse artigo do "Estado de São Paulo",
mais uma vez, a irresponsabilidade do crime que se cornete contra o nosso
Estado estO clara e inequivoca, tern norne, chama-se Itamar Franco. Muito
obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
o Deputado MOrcio Cunha - 0 que gostaria de dizer ao ilustre Deputado

Arnilcar Martins e aos demais Deputados aqui presentes é que Os nOmeros
que o Deputado Amilcar Martins traz aqui, em primeiro lugar, grande parte
deles contesto, peremptoriamente, porque conheco, não so eu, mas tambérn
os membros da Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária desta
Casa.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que esses nOmeros são
conseqüências, não são causas. São conseqüências de urn Governo anterior
desastroso, que levou Minas a situação em que estO hoje. Foi a
incompeténcia do Governo, representado pelo partido dele e por ele, que
levou Minas 0 situacão em que está hoje. Foi a incompeténcia do Governo e
do seu partido que levou Minas ao estOgio, a situação em que se encontra
hoje. Urn Governador, tendo a obrigacão de dizer a Nação, de dizer a nOs,
mineiros, o que, efetivamente, ocorre em Minas Gerais. Urn Governador que
teve, sim, a responsabilidade, o respeito de declarar a moratOria e não de
decretar a moratOria, porque o Governo anterior já vinha inadimplente, junto a
uma série de fornecedores, junto a uma série de segrnentos.

Portanto, os nümeros que o Deputado Amilcar Martins traz, aqui, São
conseqüências de urn Governo desastroso, irresponsOVel, inconseqüente que
foi o Governo anterior.

Portanto, o juigamento que se tern de fazer deste Governo deverá ser feito
no final, e ainda restarn rnais de trés anos, para ver se se conserta a bagunça
ou a irresponsabilidade que fez o Governo anterior. 0 Deputado Arnilcar
Martins, portanto, não tern o direito de julgar o inIcio difIcil desse Governo,
que a duras penas tern tentado trazer as finanças de Minas urna certa saUde
e uma certa condição para que possamos orgaruzar e adrninistrar este
Estado.

0 Deputado Amilcar Martins fala, por exemplo, do PRODETUR. Nunca vi
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irresponsabilidade malor do Governo passado, que não enviou absolutamente
nada. Verificamos, nós e a Deputada Elbe Brandâo, Presidente da nossa
Comissão de Turismo, que não existe nada deixado pelo Governo passado.
Foi uma irresponsabilidade, urn engodo, uma enganaçäo, essa é a verdade.
Foi urn Governo desastroso e que temos efetivamente de esquecer.
Trouxemos urn ex-Presidente da Repüblica, urn homem s6rio, honesto e que,
sem dOvida alguma, vai traçar os carninhos e as diretrizes de Minas Gerais de
uma outra forma. Acima de tudo em respeito, e acirna de tudo corn
transparência.

Aproveitando o desejo de aparte do ilustre Deputado Rogerio Correia, hoje,
na nossa Comissão de Fiscalizaçäo Financeira e Orçarnentaria - diga-se de
passagem, todas as vezes em que não houve "quorum", estávamos eu e 0
Deputado Rogerto Correia, e, vez por outra, outros Deputados como o Mauro
Lobo, sempre presentes -, aprovamos o manifesto do Deputado Marco Regis
de repCidio ao Sr. Armlnio Fraga. Aproveitamos ainda uma emenda do ilustre
Deputado Rogéno Correia solicitando que o Presidente da Repüblica demita
esse cidadão, Arm inio Fraga.

o Deputado Rogénio Correia (em aparte) - Vou ser rápido, Deputado Mrcio
Cunha. As vezes, fico perplexo ao ver que existem vozes contrárias a Minas
que insistem em permanecer e em falar. Vozes derrotadas nas ültimas
eleiçöes, e talvez o que mais incomode a eles - e podemos ter divergéncias
corn o Governo atual, isso é natural - e que hoje realmente existe Governo no
Estado. Não existe mais capacho do Presidente da RepOblica, como existlu
no passado Governador capacho do Presidente da Repüblica. Essa diferença
talvez incomode muito. Al os defensores do "Mr." Armlnio Fraga ainda
aparecem. São as "viüvas da Southern", que foram agora retiradas da
mamata que ganharam, como provou a CPI da Assembléia Legislativa a
resperto desse acordo feito, onde se compram 33% das acoes corn dinheiro
do próprio Governo Para mamar nas tetas do povo rnineiro. Isso não existe
mais, as "viüvas da Southern", como são também as "viUvas do Sr. Arminio
Fraga", que tern coragem de vir a tribuna falar contra o povo mineiro.

Quero parabenizar V. Exa. Já aprovamos urn importante requerimento do
Deputado Marco Regis propondo essa moção. Acho que devemos dar
continuação a nossa critica ate Para que "Mr." Arminlo Fraga e outros
"misters" que insistem em defender o sócio estrangeiros e as multinacionais
não coloquem a mao também em Furnas. Parabenizo V. Exa. por abordar
esse assunto. Muito obrigado.

0 Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, na Ultima segunda feira foi comemorado o Dia Mundial do
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Tunismo, e não podemos deixar data tao importante passar despercebida.
Como todos sabernos, o turismo rnovimenta bilhães de dOlares e constitui
uma das maiores fontes de divisas do planeta. Sem dUvida, trata-se de urn
negOcio que possibilita a criação de milhöes de empregos diretos e indiretos
em todo o mundo. A Espanha, por exernplo, é urn pals que vive hoje
praticamente sO dessa atividade.

No caso especifico do Brasil, apesar do inegável potencial que temos,
pouco se tern feito Para estimular esse irnportante segmento da economia
mundial.

Pnivilegiando o capital especulativo - de lucro fácil -, o Governo Federal tern
alimentado a ganância e a voracidade dos investidores estrangeiros. Corn
efeito, ao adotar Para o Pals urn rnodelo macroeconOmico suicida, a
administnacão central compnomete o setor pnodutivo - rnola propulsora de
qualquer naçao minimarnente preocupada corn o desenvolvirnento e o bern-
estar de seu povo.

Para urn Pals que detém a oitava economia do planeta, chega a sen nisivel a
verba de apenas US$25.000.000,00 constante no orçamento da União Para
este ano, destinada Para "marketing" e propaganda na area tunIstica. Isso,
sem düvida, dá bern a dimensão do descaso corn que a coisa piblica é
tratada em Brasilia, que não tern urna politica sénia e consistente nem Para o
setor nem Para a economia como urn todo.

Discordando frontairnente da onientacào do Poder Central, o Governador
Itamar Franco, consciente da importância desse segrnento da economia e
atento as demandas do "trade" turIstico, tern procurado incentivar essa
atividade, que pode significar a abertura de honizontes Para Minas.

Prova disso é a proposta de criacão de urna secretania de Estado exciusiva
Para o setor, cujo projeto estamos apreciando nesta Assernbléia. Agora está
ern nossas mãos a responsabilidade de aprovar ou não a proposicão.

A exemplo do que vem ocorrendo no Nordeste brasileiro, que encontrou no
turismo uma verdadeira galinha dos ovos de ouno, a chamada "indistnia sern
chaminés" pode-se tornar tarnbérn a redencão de nossa economia, muito
contnibuindo Para resolver urn dos problemas que rnais af]igern a populacão: 0
desem prego.

Mais do que as outras unidades da Federacão, Minas apresenta condicOes
singulares nessa area. Aqui, sem dUvida, pode-se investir em vánias
modalidades de tunismo: no segmento cultural, proporcionado por nossas
cidades histOnicas; no de lazer e saüde, que se pode buscar nas estâncias
hidrornjner-ajs do Circuito das Aguas; no de negOcios, a que está vocacionada
sobretudo a nossa Capital.
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Podemos igualmente incentivar o chamado ecoturismo, surgido na década

de 80, filão que oferece mUltiplas possibilidades. São amplos Os nossos
horizontes nesse segmento, como bern o exemplificam Os inümeros hotéis-
fazendas que se vém alastrando no território mineiro, e o tradicional passeio
de vapor pelas águas do veiho Chico, o qual precisa ser revigorado corn
rnelhor infra-estrutura.

Ainda nessa linha, vem-se disseminando outra modalidade turistica a que
se deve dar atenção: a reconstituição de trilhas outrora percorridas por
tropeiros e carros-de-boi, que evocam o nosso passado não muito distante.

Como foi divulgado recenternente pela imprensa especializada, urn grupo
de pioneiros a Expedição Spix e Martius - percorreu o trajeto da Estrada
Real que vat de Ouro Preto ate Diamantina. Urn dos objetivos dos
"aventureiros" era mostrar que é perfeitamente possivel "desenvolver o
tunsmo ecologico de maneira organizada na regiào", conforme declarou 0
coordenador da iniciativa.

No Brasil, tern crescido também o turismo educacional: num trabaiho
monitorado por professores, as escolas vém organizando viagens que
constituern interessante recurso pedagógico. Essa vertente é apenas mais urn
exempio das mUltipias potencialidades da "indUstria sem chaminés", que
podem e devem ser estimuladas.

Estamos convencidos, Srs. Deputados, de que o rnomento é dos mais
oportunos para se investir nesse segmento da economia. Sem d6vida, corn a
desvalorização do real, as opcöes turIsticas internas tornaram-se mais
atraentes para brasileiros e estrangeiros.

Por outro lado, numa prova de revigoramento do setor, proliferam, no Pals,
faculdades que preparam mão-de-obra qualificada para esse rnercado em
expansão, o que mostra a seriedade corn que vem sendo encarado esse
segmento.

Assim, está mais do que certo o Governador itamar Franco, ao propor a
criaçäo de uma secretaria especIfica. Nào será apenas urn apêndice de
outras Pastas: passará a ter a autonomia indispensávei para gerenciar e
produzir Os recursos necessários para o pleno desenvolvimento de nosso
potenciai.

Não tenho düvidas de que, levada a sério, a atividade turistica possibilitará
o resgate da combalida economia do Estado - fruto de desastrosas
administraçoes passadas - e reporá as divisas diiapidadas por governantes
inescrupulosos, que deixaram as nossas Minas vazias. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase
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Abertura de lnscriçöeS
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência

passa 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicacöes da Presidência e de Deputados e a
apreciacão de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçães
para o Grande Expediente da prôxirna reuniào.

ACORDO DE LIDERANcAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevern, representando a totalidade dos

membros do Colégio de LIderes, acordam em que sejam suspensaS as
atividades legislativas no dia 11/10/99.

Sala das Reuniöes, 7 de outubro de 1999.
Hely TarqülniO - Antonio Andrade - Berté Guedes - Sebastiào Navarro Vietra

- Djaima Diniz - Rogério Correia - Olinto Godinho - José Milton - Luiz
Fernando Faria - Paulo Pettersen - Carlos Pimenta - Marco Regis.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembiéia, 7 de outubro de 1999.
José Braga, 1 1-Vice-Presidente, no exercIcto da Presidéncia.

Questão de Ordern
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, de

piano, não existe n6mero para continuarmos a reunião, rnotivo peto quai
sohcitamos o seu encerramento.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Pero a recomposicâo de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai determinar que se

proceda a chamada para recomposicão de "quorum". Corn a paiavra, o Sr.
Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário ( Deputado AntOnio JUFo) - ( - Faz a charnada.)
O Sr. Presidente - Responderarn a chamada 31 DeputadoS. Portanto, ha

"quorum" para a continuacão dos trabaihos.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidéncia, no uso da atribuicãO que Ihe confere o inciso II do art. 83 do
Regimento Interno, deixa de receber requerimento da Deputada Elaine
Matozinhos em que solicita seja apreciado o recurso proposto pelos
Delegados de Pollcia Hiiário Alves Teixeira e Jair Héiio da Silva perante a
Cornissão pariamentar de lnquérito da Carteira Nacionai de Habiiitação, por
não preencher os pressupoStos regimentals.

Mesa da Assembiéia, 7 de outubro de 1999.
José Braga, 1°VicePresideflte, no exercicio da Presidéncia.
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DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia torna sem efeito despacho proferido em 22/9/99 sobre

requerimento da Comissão de Saüde, que Ihe atribula a no 724/99, e
oportunamente val submetê-b a apreciação do Plenário.

Mesa da Assembléja, 7 de outubro de 1999.
José Braga, 1 1-Vice-Presidente, no exercicio da Presidéncia.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, a Sr. Presidente dá cléncia ao Plenário das comunicaçães

apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Direitos Humanos -
aprovaçâo, na 24 a Reuniâo Ordinária, dos Requerimentos n os 755/99, do
Deputado Edson Rezende, e 757/99, da Bancada do PT: de Transpor-te -
aprovaçãa, na 23 1 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 750/99, da
Comissão de Transporte, Comunicaçao e Obras PUblicas; 751 e 753/99, do
Deputado Dalmo Rbeiro Silva; e 756/99, do Deputado Márcio Cunha; de
Admrnistraçao Püblica - apravação, na 21a Reunião Ordinária, do
Requerimento no 742/99, do Deputado Chico Rafael; de Educaçáo -
apravacào, na 18a Reuniao Ordinária, do Projeto de Lei no 511/99, do
Deputado Ivo José. e dos Requerimentos n os 754/99, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; e 760/99, do Deputado Arlen Santiago (Ciente. Publique-se.): e
do Deputado Bilac Pinto - informando que estará ausente do Pals no perlodo
de 9 a 30/10/99 ( Ciente. Publique-se. Cbpia a Area de Apoio as ComissOes.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Sr. Presidente defere, cada um par sua vez, nos termos do

inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Inferno, requerimento do
Deputado Hely Tarquinio em que solicita a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n o 85/99, uma vez que a Comissão de Fiscalizaçao Financeira
perdeu a prazo para emitir parecer; nos termos do inciso VIII do art. 232 do
Regimento interno, requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Elbe
Brandão em que solicitam, respectivamente, a retirada de tramitação dos
Requerimentos n o

s 24 e 379/99 (Arquivem-se as requerimentos.); nos termos
do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Dilzon Melo em que solicita a retirada de tramitaçáo do Projeto de Lei no
354/99 (Arquive-se a prajeto.): e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Alencar da Silveira Junior em
que solicita a desarquivamento do Projeto de Lei n o 1.495/97; defere, ainda,
cada urn por sua vez, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, deixando para fixar a data oportunamente, requerimentos do
Deputado Anderson Adauto e outros em que solicitam a realizaçào de
reuniOes especiais para homenagear Os Diários Associados, par seus 75
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anos de existéncia, e para comemorar as centenários de nascimento do
Governador Milton Campos e do Senador Gustavo Capanema.

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, que não h6 "quorum"
para a votação. Vern a Mesa requerirnento do Deputado Alberta Pinto Coelho,
Lider do Governo, em que solicita a palavra, nos termos do art. 70 do
Regimento Interno. A Presidéncia defere a requerimento e fixa para a orador
o prazo de 25 minutos.

• Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Alberta Pinto Coelho.
• Deputado Alberta Pinto Coelho* - Sr. Presidente, senhoras e senhores

Deputados, quero aqui iniciar minha fala lamentando que o Deputado Amilcar
Martins não esteja presente no Plenário, para ouvir a que temos a dizer.
Quero lamentar, também, que, da ültima vez que estivemos nesta tribuna,
coincidentemente, esse mesmo Deputado estava ausente. Nesse registro
Iamentável da conduta do Presidente do Banco Central, constatamos que
havia uma iinica voz discordante em todo o Pals, que, lamentavelmente, é de
urn mineiro de Itajuba, a Senador José Roberto Arruda, eleita pelo Distrito
Federal e Lider do Governo Fernando Henrique Cardoso no Senado Federal.
Apenas ele se pronunciou favoravelmente a postura do Presidente do Banco
Central. Aquele que todos aguardávamos que, por dever de oficio, se
pranunciasse, ernudeceu, ficando canivente. Alias, não é a primeira vez que
isso ocorre. Quando a Naçao necessita de uma vaz altiva, coma nesse
episódio, a Presidente Fernando Henrique Cardoso adota a solução mats
cOmoda e conveniente, que é, infelizmente, a da omissao

Lamentavelmente, escutei hoje, desta tribuna, a segunda voz discordante,
nesse pracessa, corn relaçãa a fala do Presidente do Banco Central, e fica
feliz corn a chegada do Deputada Amilcar Martins a este Plenário, para que
possa ouvir a que tenha a dizer, pals essa segunda voz é exatamente a dele.
Toda a bancada Federal de Minas Gerais se uniu, sem haver Oposicão ou
Situaçao. Houve apenas as mineiros, aqueles que tern preocupacãO com as
destinos do nosso Estado.

Esses, sim, fizeram urn manifesto a favor de Minas Gerais e contra a
postura do Presidente do Banco Central. Nesse sentido, foi corn muita
satisfaçao que recebi do ilustre Senador Arlinda Porto urn bilhete, que passo a
er: (- Lé:)

"Caro Lider, Deputado Alberta, tomo a liberdade de encaminhar a V. Exa.
cópias do pronunciamento que fiz, da tribuna do Senado Federal, em
respasta as palavras, politicamente incorretas, pronunciadas pelo Presidente
do Banco Central do Brasil, amplamente divulgadas, e de nota conjunta que
assinarnas coma membros da bancada mineira nesta Casa. Atenciosamente,
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Senador Arlindo Porto".

Acho que isso dispensa maiores comentários, dispensa que me alongue
nessa questão. 0 Senador Arlindo Porto respondeu e falou por todos as
mineiros, assim como o Deputado Hé!io Costa, que teve a sua proposição
aprovada na comissâo da Câmara Federal. 0 Brasil todo está respondendo
essa questào, o Brasil todo se uniu por Minas Gerais, e, unindo-se por Minas
Gerais, uniu-se pelo próprio Brasil.

Anteriormente, desta tribuna, rebatendo as colocaçoes feitas por
parlarnentares da Oposição, enumerei várias indUstrias que estão sendo
implantadas em Minas Gerais, porque acreditam no Governo e nos mineiros.
Enumerei várias e tenho aqui uma relaçao. Creio que não preciso citar urna a
uma, mas depois quero passar esta lista as mãos do Deputado Amilcar
Martins, a fim de que ele tome conhecimento da realidade. Assim, não
ficaremos apenas fazendo citacoes evasivas, pois teremos em mãos
elementos concretos. Quero convidá-lo, Deputado Arnilcar Martins, para, no
dia 13, as 11h30min, participar da solenidade de assinatura do protocolo de
irnplantaçao da Bauducco no Municipio de Extrema. Essa indiistria está vindo
para Minas Gerais corn urn investimento de US$3000000000, gerando 360
empregos diretos. Estou citando urn exemplo. Não you me ater a eles, mas
you passar as suas mãos esta relação que está em meu poder. Se houver
düvidas corn relação a esta lista, vamos debater, porque veio da Secretaria
da indCistria e Comércio, de urn órgão que tern a responsabilidade maior na
condução dessa politica no Estado de Minas Gerais. Precisarnos passar da
retórica para as fatos concretos. E nessa linha que desejo desenvolver a
debate corn V. Exa.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputado Alberto Pinto Coelho,
diante dos fatos não existe argumento, a não ser que o Deputado Amilcar
Martins entenda que investir no Estado é fazer a que foi feito corn a
Mercedes-Benz. Em dez anos, enterrarernos ali R$700.000.000,00, pois ate
para a produção de cada carro ha urn abatirnento, urna compensacão
tributária de R$1.080,00. A quantia de R$700.000.000,00 seria suficiente para
investir na micro, na pequena e na media empresa do nosso Estado, gerando
maior quantidade de empregas, a não ser que ele compreenda que born
negOcio, born investirnento no Estado é entregar 33% das acöes de uma
ernpresa que tern urn patrimônio histórico e respeitável como da CEMIG, e,
ao mesmo tempo, dar poder de mando ao sOcio estratégica, a que a Justiça
corrigiu. Se a cornpreensão for essa, não quero estar nesse Governo, se ele
agir dessa forma. 0 que quero deixar bern claro é que estamos nesse
Governo, entendendo que investimentos a serem atraldos pelo Estado vérn
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em funcão das condiçöes que a Estado oferece, da respeitabilidade do
Governo, mas vêm coma investimento privado, sem as benesses do poder
pü bl co.

Acho que essa compreensão é ele quern tern que esclarecer: a que entende
por atracão de investimentos e a que entende por seriedade de Governo,
porque, se for dessa forma, ate que do ponto de vista dele, pode ter razão.
Mas, na perspectiva que V. Exa. está colocando, e ate muito bern, a minha
visão e corn preensáo é totalrnente oposta.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Alberto Pinto Coelho,
de fata é preciso fazer urn balanço. Muita se fala da necessidade de
instalacão de grandes indüstrias. Disso ninguérn discorda. As vezes pademos
discordar dos métodos par meio dos quais issa é feito, par exemplo: acho
indefensável a que a Sr. Antonio Carlos Magalhães está fazendo para levar a
FORD para a Bahia. Issa indignau a Brasil inteira, a excecão dele prOpria e
dos interesses que defendia. 0 próprio Governador de São Paulo, do PSDB,
Sr. Who Covas, se mostrau indignado corn o oferecimento feito a FORD,
pela Bahia.

Portanta, issa tern que ter urn térrnino. Temos que ver que tipo de
investirnenta e necessário; quanta custa urn investimento que o Estado passa
fazer par emprego gerada.

O caso da FORD é absurdo, e estamos corn uma Comissão Especial para
analisar o acordo do canvênio feito para a instalação da Mercedes-Benz, que
é autro problerna. Temos que ver a valor, julgo ser muito melhor
investirnentos em micro e pequenas ernpresas, a que vai gerar rnais
empregos, do que a Estado se submeter a dar, por exernplo, 10 anos de
isenção de impostas, rnais terrenas e outros presentes, para a instalação da
Mercedes-Benz. Via de regra, nãa obedecern sequer ao convênio, no sentido
da contratacão do pessoal na região.

A denincia que tenho do Sindicato dos Metalürgicos de Juiz de Fora e
exatarnente essa: as principais cargos, as rnais irnportantes, as cargos de
forrnaçao especial, mesrno as operários vieram de fora - de fora do Pals ou
do Estado. 0 niimero de empregas criados na região foi menor do que foi
dito.

Essa é urna discussão, a outra é aferecer a ernpresas corno a Southern urn
negocio em que elas, mesmo sendo rninaritárias nas açOes, tenharn na
prática a direito de veto e, de certa forma, a controle da propria CEMIG.

A CEMIG carrigiu esse erro enorme, feito no Governo do Sr. Eduardo
Azereda. E a fez bern. E cornpreensIvel que ainda haja vozes em Minas,
coma disse V. Exa., apenas três vozes se levantaram ate agora para
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defender a que Arm inio Fraga disse nos Estados Unidos. Diria que sào vozes
defensoras de investimentas tipo a Southern. Acho que a Governador estava
correto ao entrar na Justiça contra esse tipo de acordo feito e ganhou na
Justiça, a que demonstrou que a CPI, instalada, aqul, na Assembléja
Legislativa, não era, de forma alguma, nenhuma farsa inventada. Mas uma
CPI que trabalhou s6rio, teve contusöes, a Presidente que presidiu a CPI,
Deputado Antonio Andrade, sabe disso, fez urn trabalho sério, escutou e
comprovou, e isso teve influência na Justiça. As "viOvas da Southern"
certamente näo estão satisfeitas.

o Deputado AntOnio Andrade (em aparte)* - Faço coro e comungo das
mesmas id6ias desses pronunciamentos. F tamentável que esse rapaz, de
dupla nacionandade - americana e brasileira -' e a serviço dos americanos,
corn o "de acordo" do Presidente da Repüblica, venha difamar a Estado, que
é a segunda economia do nosso Pals, dizendo que aqui não se deve investir.

E lamentável que a Presidente ainda mantenha na Presidência do Banco
Central esse cidadäo. Quando diz respeito a Southern na CEMIG, ate falou
corn muita propriedade: estava all defendendo interesses norte-americanos.
Ele não estava all, em nenhum momento, defendendo interesses dos
brasileiros.

Acredito que a minimo que o Presidente da RepOblica poderia fazer, depois
de todos as partidos - PMDB, PSDB, PFL -: condenar aqueta atitude
insensata do Presidente do Banco Central, é afastá-lo da Presidéncia do
Banco Central e não comungar corn o que declarou. Caso cantrário, comunga
corn as mesmas idéias de Armlnio Fraga. 0 Presidente da RepOblica esta
reahzando, neste momento, urn trabaiho contrário aos interesses nacionais,
coma vem fazendo sempre. Como não podernos afastar a Presidente da
RepUblica, que pelo menos ele afaste a Presidente do Banco Central.

o Estado de Minas Gerais, governado por ltamar Franco, tern procurado
acertar e bastante, levando a Estado a sénio, e as indUstrias tern vindo para
cá.

Evidentemente que a poder de investirnento dos brasileiros hoje, em todos
Os Estados, tern diminuido. Näo pela Governador Itamar Franco, mas, sim,
pela poiltica econOmica do Governo Federal, que näo tern sabido conduzir as
interesses pCi blicos nacionais. Muito abrigado.

o Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Obnigado, Deputado Alberto Pinto
Coelho, quero dizer que não é precisa repetir, porque tive opartunidade, de
püblico, de manifestar a minha opinião sabre a impropriedade e a
inadequaçaa do pronunciamento do Presidente do Banco Central nos
Estados Unidos. Existe urn consenso sobre isso, a nossa bancada já se

369

pranunciou, mas penso que isso não deve deslocar a eixa de urn autro debate
a que V. Exa. se prapOe realizar e que recebo coma urn desafio estimulante.
Nos termos em que V. Exa. aborda a questao, corn muita elegOncia, corn
rnuita clareza, corn a nivel que sempre tern ao propor as debates
parlamentares, praponho-me a participar, cam muito prazer: discutir a
esvaziamento econOmica de Minas Gerais, a auséncia de atraçao de
investirnentos econômicos pnivados para Minas Gerais. Quero discutir isso,
sirn. Quero discutir isso parque, neste Governo, foi preciso chegar ao dia 26
de agasta para a COIND se reunir pela primeira vez. 0 COIND, cuja estrutura
de funcionamenta V. Exa. conhece bern, é urn organismo para atrair
investimentas industriais para a Estada e se reOne todos as rneses.
Participam deles representantes do Governo do Estado e de todas as
atividades econOmicas. Par que se reuniu pela pnimeira vez so no final de
agasto? No Governa passada, 547 empresas foram atraidas para Minas
Gerais.

Respandendo a alguns dos questianamentos feitos aqui, creio que a
atraçãa da Mercedes-Benz é urn grande feito a sen comemorado par Minas
Gerais, parque tadas as Estadas brasileiros estavam querenda ficar corn essa
fábrica.

Lernbro-me bern - e muitas dos Srs. Deputados lembram-se também - de
que esse mesmo debate ocorreu quando a FIAT se instalou em Minas Gerais
ha 25 anos. Hoje existe urn grande consenso na opiniâo de todos as mineiros,
de que a economia mineira e uma antes da vinda da FIAT e autra depois, cam
as investimentos diretos dobrando, agora, na sua fábrica de Betim, e cam a
IVECO e corn autra unidade que está sendo implantada em Bela Horizonte.
Enfirn, quero discutir par que este Governo tern a capacidade de afastar e de
criar urn clima desfavorável a atracão de investimentas para a atividade
ecanOrnica no Brasil. Minas lidera, Deputado Alberta Pinto Coelho,
i nfelizmente, as planes indicadares econOmicos. Minas lidera a malor queda
da atividade industrial no Brasil, a malor queda de exportação, a major
aumento de perda de massa salarial, e assirn par diante.

V. Exa. tern uma lista que, tenho a certeza, canheca parcialmente e sei que
é urna lista correta, parque V. Exa., coma hamem honrado que é, nàa
apresentaria uma lista falsa, rnas quera lembrar quantas desses
investirnentos foram negociadas no Governo passado. 0 Governa Itamar
Franca, quando camemorau 250 dias de governo, anunciau, coma uma
grande conquista deste Gaverna, a vinda da Walitta e da Camargo Carrêa. Já
existiarn as pratacalos assinadas, Deputado Alberta Pinto Coelho, pela
Gaverno passada, ou seja, 6 pauca mais do que uma farsa falar em atraçao
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de investimentos no atual Governo.

Nâo estou aqui para discutir decisöes da Justiça, mas discuto, sim, a forma,
o tratamento que o atual Governo de Minas dá aos investidores privados no
nosso Estado, criando esse ctima que, certamente, se espaiha por todo 0
mundo, por todos os investidores, pelos fundos de pensäo, petos investidores
minoritários, prejudicando corn isso, de maneira irreversivel, a nossa
capacidade de atrair investimentos em grandes e pequenas empresas, como
disse o Deputado.

Não importa. 0 que importa é que, no Governo passado, conseguirnos, no
primeiro ano de Governo, atrair 47 indüstrias, criar mais de 80.000 em pregos
diretos e mais de 320.000 empregos indiretos em atividade industrial. Isso é
para atender, nurn momento de dificuldade, a juventude pobre, a população
pobre de Minas Gerais. E para gerar renda, riqueza para o nosso Estado. Isso
é fundamental. E ainda me acusam de neoliberal. Sou eu quem estou
defendendo que o Estado deve ter urn papel indutor na atração de
investimentos econômicos em Minas Gerais. Sou eu quem estou defendendo
isso aqui, e os meus detratores é que me acusam de neotiberal. Estou
dizendo que a atracão da Mercedes-Benz para Minas Gerais foi uma bencào
de Deus, urna grande conquista de que todos nOs, mineiros, nos orguihamos.
E o povo de Juiz de Fora, certamente, não vai se arrepender. Ocorreu o
chamado efeito de encadeamento na economia. Qualquer economista,
mesmo os estudantes de economia, mesmo os desinformados podem saber o
que sao os efeitos de encadeamento. E a capacidade multipticadora que uma
atividade do peso e da importância como da fábrica da Mercedes pode gerar.
F já existem implantados 1.500 empregos que já foram gerados diretamente
para a economia, para a população de Juiz de Fora, para a regiao da Zona da
Mata, e para toda Minas Gerais. Sem falar nos impactos que isso gera nos
hotels da cidade, nos restaurantes, no comércio, no pipoqueiro que fica na
porta da fábrica, vendendo. Enfim, o efeito de encadeamento, a capacidade
de rnultiplicação que uma atividade dessa gera na economia é uma coisa
notável e fantástica. E, no entanto, os nossos economistas de plantâo estão
querendo negar o ábvio, tapar o sot corn a peneira. E afirmar que trazer a
Mercedes para Minas Gerais foi urn mat que se fez ao Estado. F o que
querem afirmar essas pessoas que tern uma mentalidade tacanha. E depois
me acusam de neotiberal. Muito obrigado, Deputado Alberto Pinto Coelho.

0 Deputado Antãnio JUlio (em aparte)* - Apenas quero parabenizar o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Lider do Governo, peto discurso e os demais
companheiros, e mostrar como se faz democracia nesta Casa. Não é como
esse neotiberal, ditador, que 6 ü Sr. Amitcar Martins, que quando está fazendo
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pronunciarnento não dá aparte a ninguém. Agora, quando V. Exa. está al,
fazendo urn belo discurso, pede-se urn aparte e faz-se urn discurso de quase
uma hora. E V. Exa. corn a maior paciência, ouviu. Quero mostrar para ele
que é isso que é democracia. Pregamos e praticamos a democracia. 0 nosso
Partido, PMDB, o Sr. Governador ttamar Franco, quer o confronto, mas urn
confronto leaL F ele foi desteat para corn todos nós. Quando sobe a Tribuna
para falar do Sr. Governador, para fatar da polltica de Minas Gerais,
agressivarnente, como tern sido, não dá aparte a ninguém. E temos dado a
ete o espaco que deseja. Atiás, extrapotou o tempo que foi dado a ete.
Precisamos de debate e ate de embate, mas que possarnos ter o direito de
falar. 0 que disse aqui, hoje, foi urn monte de asneiras. Nunca vi tanta
bobagern de urn Deputado, sO porque é vincutado ao ex-Governador Eduardo
Azeredo, parece que está corn a sina da desma ma. Toda vez que ha volta de
lua ete vem corn o mesrno discurso, dizer que o Governador Eduardo
Azeredo foi urn grande Governador de Minas. Não é verdade, não foi. Se
estarnos passando por dificuldades e o Pals também é por causa dessa
potitica do PSDB, pelo desmando que houve no Governo Eduardo Azeredo.
Não adianta criticar e dizer que a Mercedes Benz foi boa para Minas Gerais.
Foi uma desgraca para Minas Gerais e náo vai trazer os benefIcios que estao
propatando.

Não e possIvet o Governo do Estado, corn as dificuldades que tern hoje
investir para trazer urn investimento como está trazendo a Mercedes-Benz,
como dizern. mais de R$800.000.000,00 em 10 anos. Cada carro produzido, 0

Governo tern que investir além dos incentivos, mais R$1.080,00. Que
vantagem é esta? Enquanto estarnos passando por problernas sérios de
caixa, por causa desses desmandos e dessas vantagens que derarn a esse
capital internacionat.

Sem dizer corn relação a CEMIG. Como dizem: "A justica tarda, rnas não
faiha". Hoje, vemos o que fizeram, ou rnelhor, quiseram fazer, corn 0

patrirnônio pUbtico, porque a Justiça, em boa hora, no comando e na batuta
do Governador Itamar Franco impediu que continuassem a dilapidar 0

patrimônio da CEMIG. Entao, e isso que precisamos defender. No entanto, na
hora em que estão fatando, nâo querem dar aparte. Mais uma vez querernos
demonstrar a eles que fazemos democracia. Todos devem ter o seu tempo
para debate e discussão. Obrigado.

0 Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Podernos observar que a maior
parte dos brasiteiros se sentiu ofendida corn essas patavras indevidas desse
Armlnio Fraga, ou ArmInio Praga, nem sei o nome correto. Observamos
tambérn que alguns parlamentares e pessoas concordarn corn esse
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posicionamento infeUz, indevido, incorreto e impatriOtico. E democracia,
conforme o Deputado Antonio Julio acaba de dizer, é o exercIcio pleno da
democracra.

No entanto, como mineiro autêntico, da ra!z, de verdade, como parlarnentar
que tern grande amor pela nossa querida Minas Gerais, quero, neste instante,
ser solidário corn aquelas vozes que gritaram por Minas Gerais, pelo nosso
Brasil e que querem respeito ao nosso povo, que é trabaihador, luta e busca
constanternente o seu ideal. Entre essas vozes, entre esses grandes homens
pUblicos, quero ser solidário a todos os parlarnentares que se posicionaram a
favor de Minas. Quero ser solidário ao nosso Lider, Deputado Alberto Pinto
Coelho, que se posicionou corn muita clareza e, acima de tudo, de forma
muito patriótica em defesa dos interesses maiores de Minas Gerais.

Ao seu ]ado, também testemunhamos o bravo trabaiho de grandes homens
püblicos, da estirpe do querido amigo Senador Arlindo Porto, sernpre
guerreiro e defensor do nosso povo, ao lado do Governador Itamar Franco.
Não poderia deixar de citar as palavras, o posicionamento sério, aguerrido e
verdadeiro do prezado amigo Deputado Federal Hélio Costa, que, em todos
os momentos, empunha a bandeira de Minas corn lealdade, correçãO e
dignidade.

São esses valores, esses exemplos que enaltecem o nosso povo e dão
coragem e entusiasmo ao Governador para continuar esse trabalho serb,
correto e autêntico, pautado pela serenidade e, acirna de tudo, pela boa
administração.

Fico olhando o Deputado Amilcar Martins dizer que não existern
investimentos, que Minas está perdendo e ficando para trás. Ora, todos
sabernos da seriedade, da credibilidade do nosso Governador. Por issO
estamos recebendo novos investimentos, mesmo sem a colaboração do
Presidente da Repüblica. Queremos empregos, querernos progresSO
conforme o Deputado Durval Angelo disse, rnas sem sacrificar a nossa
comunidade, o povo sofrido, o povo deserdado da sorte.

Quero citar, de forma particular, o grande investimento que está sendo feito
na minha querida terra natal, lbirité, da ordem de quase USS500.000.000,00,
organizado e patrocinado pela PETROBRAS, pela FIAT e, sobretudo, pela
colaboraçao imprescindivel do nosso Governo, tendo a frente o Secretáno de
Minas e Energia, Dr. Paulino Cicero, sempre atuante e brilhante em defesa de
nossa Minas.

E essa a nossa palavra, meu Lider Alberto Pinto Coelho.
o Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Alberto Pinto Coelho,

agradeço a consideração. Quero parabenizá-lo por estar na tribuna durante
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todo esse tempo, concedendo apartes e trazendo urn tema importante, que,
realmente, interessa a Minas Gerais. A discussão, agora, começou a ficar
boa. Paramos o discurso de ataques pessoais e partimos para aprofundar urn
tema que interessa, que é a atração de investimentos e a geracáo de
empregos para o povo de Minas Gerais. Então, quero parabenizá-lo por isso.

Gostaria de trazer uma informação. Essa discussão pode trazer urn pouco
mais de cultura para esta Casa, a qual anda urn pouco pequena.

A FIAT foi, sim, urn grande investimento para Minas Gerais. Na época, os
mineiros se voltaram contra o Governador Rondon Pacheco, que era
designado, e não eleito. Minas Gerais entrou corn US$300.000.000.00,
dinheiro vivo do Tesouro do Estado, apesar de, depois, ter vendido essas
açOes para a própria FIAT. Hoje, sabemos quanto a FIAT tern presenca
marcante na economia de Minas Gerais: são mais de 20 mil ernpregos
gerados, se considerarmos os paralelos, como disse o Deputado Amilcar
Martins.

Mas, corn relação a Mercedes, e interessante, sO se fala que o Governo
Eduardo Azeredo foi fracassado. 0 Fundo de Apoio as Empresas
Estrategicas do Estado de Minas Gerais - FUNDIEST -, corn investimentos
acima de US$10000000000, é urn projeto inteligente. Vamos reconhecer.
Acho que fazer oposicão ao Governo anterior é permitido, mas que se
reconheça também o que de born foi feito, porque isso e inteligente.

Na Mercedes-Benz. o Governo não investiu R$1,00 sequer. 0
financiarnento da Mercedes-Benz é do prOprio imposto gerado corn a venda
dos carros. Portanto, esse é urn projeto inteligente: o Governo não coloca
nada. Deixa de receber algum imposto a rnais, mas a economla que gira em
torno dessa empresa para o Estado é rnuito grande.

Portanto, não podemos, sobretudo em se tratando da iniciativa privada,
começar a achincaihar nomes de empresas nesta Casa. Devemos, sim, ter
orgulho das que vém para Minas, sejam estrangeiras, sejam brasileiras,
evidenternente, tudo feito sob o devido controle, para que não tenhamOs 0
mercado interno absorvido pelas multinacioflaiS. Concordo corn que 0
mercado interno e nosso e temos que brigar por ele.

Enfim, gostaria de parabenizar V. Exa. por duscutir esse tema. Muito
Obrigado.

0 Deputado Alberto Pinto Coelho* - Para encerrar minhas palavras, gostaria
de apresentar, como fiz da outra vez, os nümeros, porque falam mais do que
qualquer palavra. Chega as minhas mãos uma relaçao que discrimina 46
projetos, corn investimentos de US$383.000.000, 00 e geracão de 5.370

empregos diretos.

I.
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Gostaria de lembrar aos ilustres Deputados Amilcar Martins e Paulo Piau,

que me apartearam, que a quadro de desemprego por que passa Minas
Gerais e que assola todo a Pals, as dificuldades par que passam todas as
empresas decorrem, cam tada a certeza, da macrapalitica do Gaverna
Federal. 0 reflexa que sentimas em tadas as Estadas é fruta dessa palitica
maléfica. Espera que camunguem desse pensamenta, parque, se nàa
mudarmas essa poUtica ecanômica, cam tada a certeza, estaremas fadados a
dias muita piares para tada a Naçâa.

GastarIamas, apraveitando a que fai dita pela Deputada Paula Piau, de
dizer que devemas tirar a discussãa do faca pessaal, ate parque - e chamaria
a atençâa do Deputada Amilcar Martins -, acima de qualquer adjetiva, fala
pela pessaa a sua biagrafia. E a biagrafia do Gavernadar Itamar Franca é a
de urn hamem püblica irretacável, que a destina levau a Presidència da
Repüblica em momenta de grave crise institucianal, tenda dela salda cam
mais de 80% de aprovaçâa popular. Volta a insistir que devemos fundamentar
nassas palavras nos nümeros, nas pesquisas, nos instrumentas. E a que me
prapanha a fazer no debate, que, nessa linha, será enriquecida. Devemas
deixar a faca da miapia que desvirtua a debate püblica. Muita abrigada.

* - Sem revisãa do aradar.
Encerramenta

o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de
"quorum" para a prasseguimenta dos trabalhas e encerra a reuniäo,
canvacanda as Deputadas para as reuniöes especiais de logo mais, as 20
haras, e de amanhâ, dia 8, as 20 haras, nos termas dos editais de
canvacação, bern carna para a reuniãa de debates de amanhã, as 9 haras.
Levanta-se a reuniãa.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES, EM 8/10/99
Presidência do Deputada AIltan Vilela

Sumária: Camparecimenta - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Camparecimenta

- Comparecem as Deputadas:
AIlton Vilela - Antonio Julio - Dimas Rodrigues - Eduardo Daladier - Fábio

Avelar - Marco Regis - Maria Olivia - Rémala Aloise.
Falta de 'Quorum"

O Sr. Presidente (Deputada Aliton Vilela) - As 9hl5min, a lista de
camparecirnenta nâa registra a existéncia de nimero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniãa, par falta de "quorum", e canvaca as
Deputadas para a especials de hoje, as 20 haras e de quarta-feira, dia 13, as
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20 haras, e para extraardinária, também de quarta-feira, as 9 horas, nos
termas dos editais de convocaçâa, bern coma para a ardinária na mesma
data, 14 haras, cam a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a
publicada nesta edicaa.). -

ATA DA 12 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CEMIG
As quinze haras e dez minutas do dia nave de setembro de mil novecentas

e naventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as Deputadas
Adelmo Carneira Leão, Bilac Pinto, AntOnio Andrade, Arnilcar Martins,
Eduardo Brandäo e Eduardo Hermeto, membros da supracitada Comissãa.
Encontram-se presentes tambérn as Deputados Sebastiâo Navarro Vieira,
Márcio Kangussu, Rogério Correia, Durval Angela, Rêmolo Aloise e Dimas
Rodrigues. Havendo nUmera regimental, a Presidente, Deputada Adelma
Carneiro Leao, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçào de
requerimenta do Deputada Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qua[ é dada par aprovada e subscrita pelas membros
presentes. A Presidéncia esclarece que, na reuniáo anterior, foi lido a relatório
final e, durante a discussOa, foi solicitada vista pelo Deputada Eduardo
Brandào. 0 Deputada Eduardo Brandãa apresenta requerimento solicitando
que sejam feitas as seguintes correçOes no relatória: 1) nos names dos
membros da CPI, no item 2.2, da Composição, pág. 5, uma vez que a name
do Deputado consta coma membro suplente, e é efetivo; 2) no ültimo
parágrafo da pág. 41, urna vez que, par equlvoco, a Prof. Eros Grau, em seu
parecer (pág. 1), citau a art. 12, § 4 0, inciso II, da Constituicâo do Estado, e,
na realidade, a artigo a que a douto professor se refere é a art. 14 da
ConstituiçOa Estadual; 3) solicita a juntada no processo ou remissão no
relatória dos documentos a que se referem as § 2 1 e 50 do item 6 da parte
das ConclusOes, pág. 45 do relatário. Caso tais dacumentas já se
encontrarem no processo, que a pedida seja desconsiderada. Colocado em
Votaçâo, é a requerimenta apravado. 0 Presidente solicita a assessaria que
proceda as correçOes aprovadas pela Camissào. Encerrada a prazo do
pedido de vista, continua em discussão a relatório final. 0 Deputado Amilcar
Martins apresenta requerimenta, solicitanda a adiamento da discussàa do
relatório. Colocado em votaçãa, votam pela rejeicâa do requerimento as
Deputados Adelmo Carneiro LeOo, Antonio Andrade, Eduardo Brandãa e
Eduardo Hermeto e pela apravacão as Deputados Amilcar Martins e Bilac
Pinto. Fica, portanto, rejeitado a requerimento. Ainda na fase de discussão,
usam da palavra, para discutir, as Deputados Amilcar Martins, Bilac Pinto,
AntOnio Andrade, Durval Angelo, Marcia Kangussu, Rogeria Correia e Adelmo
Carneiro Leão. 0 Deputada Adelmo Carneiro LeOo, durante a discussãa,
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apresenta proposta de emenda, para que seja acrescentado no item
Propostas, nas Conclusöes do relatório, solicitação ao Governador do Estado
para que tome as medidas administrativas necessárias para restabelecer os
princIpios constitucionais e legais lesados pelo Acordo de Acionistas.
Encerrada a discussão, o Presidente coloca o relatório final em votação, salvo
proposta de emenda. 0 relatbrio é aprovado, corn quatro votos a favor, dos
Deputados Adelmo Carneiro Leäo, Antonio Andrade, Eduardo Brandâo e
Eduardo Herrneto, e dois votos contrários, dos Deputados Amilcar Martins e
Bilac Pinto. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leo passa a Presidéncia ao Vice-
Presidente, Deputado Bilac Pinto, para que possa ser votada a proposta de
emenda, que e de sua autoria. Colocada em votaçOo, é a proposta de
emenda aprovada, corn quatro votos a favor e dais contra. 0 Deputado Bilac
Pinto retorna a direção dos trabalhos ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. 0
Presidente suspende a reunião por 10 rninutos para que possa ser feita a
nova redação do relatório final, incluindo a emenda aprovada Reaberta a
reuniOo, a Presidéncia solicita ao relator que faca a leitura da parte do
documento que foi alterada. Em seguida, consulta as membros da Comissão
se a nova redacao do relatOrio está de acordo corn a que foi deliberado
durante a votação. Não havendo quem se oponha, a Presidéncia declara
aprovada a nova redaçao do RelatOrio Final da CPI da CEMIG e solicita aos
membros da Comissão que a subscrevam. 0 Presidente suspende a reunião
por 15 minutos, para a lavratura da ata. Reabertos Os trabalhos e em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, o Presidente
dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos membros da
ComissOo que a subscrevam. Cumprida a finalidade da reuniào, a
Presidéncia agradece a presença e a colaboraçao dos parlamentares e dá
par encerrados as trabaihos desta Comissão Parlamentar de lnqu6rito.

Sala das ComissOes, 9 de setembro de 1999.
Adelmo Carneiro Leäo, Presidente - AntOnio Andrade - Bilac Pinto - Amilcar

Martins - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto.
ATA DA 22 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de setembro de mu

novecentos e noventa e nave, comparecern na Sala das ComissOes as
Deputados João Leite, Irani Barbosa, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza
Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, a
Presidente Deputado João Leite, declara aberta a reuniäo e, em virtude da
aprovaçáo de requerirnento do Deputado Marcelo Goncalves, dispensa a
leitura da ata da reunio anterior, a qual 6 dada por aprovada e 6 subscrita
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pelos membros da Comissào presentes. 0 Presidente procede então a leitura
da seguinte correspondéncia recebida: carta de Djanete Ferreira da Silva
informando sobre as condicOes de saOde em que se encontra seu pal,
Agamenon José da Silva, e denunciando as dificuldades encontradas junta a
Santa Casa; Parecer no 42/99, da Secretaria da Seguranca POblica a respeito
de expediente oriundo da Procuradoria-Geral de Justica, encaminhando urna
representação do Deputado João Leite contra a construcão de presidio na
Nova Gameleira; correspondência da Pastoral Carcerária da Arquudiocese de
Bela Horizonte intitulada 'Os Cadeiöes de ltama(, apresentando as motivos
pelos quals vários segmentos da sociedade se tern manifestado
contrariamente a construcOo de presidios na Regiâo Metropolitana de Bela
Horizonte. A seguir, a Presidéncia comunica que a Deputada Maria Tereza
Lara foi designada relatora do Projeto de Lei n o 393/99, e informa que a
reuniào se destina a ouvir esclarecimentos dos policials Francisco Sampaio
Lopes e Cabo Marcelo e do Sr. Emerson José Goulart sabre denOncia de
abuso de autoridade, usa de violência e prisao ilegal, de que foram vitimas Os

Srs. Mauricio Lopes de Almeida e Maria Conceicao de Oliveira, e a apreciar a
matéria constante na pauta. Passa-se a fase de discussão e votacão de
proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetido a discussão e votaçâo, é aprovado a Projeto de Lei no 488/99, do
Deputado César de Mesquita, corn a Emenda no 1, apresentada pela
Comissâo de Constituicâo e Justica. Em seguida, submetidos a votacão, cada
urn par sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 661, 662, 668 e
676/99. Nesse momento, o Deputado João Leite passa a Presidéncia ao
Deputado Marcelo Gonçalves em virtude de apreciacOo de matéria de sua
autoria. Submetidos a votação, cada urn par sua vez, são aprovadas OS

Requerimentos n
os 678 e 679/99. 0 Deputado Marcelo Gonçalves retorna a

Presidéncia ao Deputado João Leite. Passa-se, então, a fase de discuSSOO e
votaçào de proposiçOes da Comissão. Submetido a votaçãO, é aprovado
requerirnento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja reatizada
audléncia pOblica para que se averigOem as causas que levaram a Policia
Militar a agredir as torcedores presentes no jogo Atlético x VitOria, no Estadio
Independencia, no Oltimo dia 15; solicita, ainda, sejam pedidas as fitas
gravadas pelas emissoras de televisão que registraram a caso, canforme
emenda da Deputada Maria Tereza Lara. Nesse momenta, a Presidencia
informa que não será possivel realizar a parte especial da reuniao em virtude
da presenca de urn convidado apenas: Sr. José Roberta Gonçalves.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da CamiSSOO para a proxima reuniao
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apresenta proposta de emenda, para que seja acrescentado no item
Propostas, nas Conclusöes do re!atOrio, solicitaçäo ao Governador do Estado
para que tome as medidas administrativas necessárias para restabelecer os
princIpios constitucionais e legais lesados pelo Acordo de Acionistas.
Encerrada a discussão, o Presidente coloca o relatório final em votação, salvo
proposta de emenda. 0 relatOrio é aprovado, corn quatro votos a favor, dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antonio Andrade, Eduardo Brandào e
Eduardo Hermeto, e dois votos contrários, dos Deputados Amilcar Martins e
Bilac Pinto. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leào passa a Presidência ao Vice-
Presidente, Deputado Bilac Pinto, para que possa ser votada a proposta de
emenda, que é de sua autoria. Colocada em votaçäo, é a proposta de
emenda aprovada, corn quatro votos a favor e dois contra. 0 Deputado Bilac
Pinto retorna a direção dos trabaihos ao Deputado Adelrno Carneiro Leão. 0
Presidente suspende a reuniäo por 10 minutos para que possa ser feita a
nova redacào do relatório final, incluindo a emenda aprovada. Reaberta a
reunião, a Presidéncia solicita ao relator que faca a leitura da parte do
documento que foi alterada. Em seguida, consulta os mernbros da Comissão
se a nova redaço do relatOrio está de acordo corn o que foi deliberado
durante a votaçao. Não havendo quem se oponha, a Presidência declara
aprovada a nova redaçao do Relatôrio Final da CPI da CEMIG e solicita aos
membros da Comissão que a subscrevam. 0 Presidente suspende a reunião
por 15 minutos, para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos e em virtude
da aprovaçao de requerirnento do Deputado Eduardo Brandão, o Presidente
dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão que a subscrevam. Curnprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença e a colaboraçao dos parlamentares e dá
por encerrados os trabalhos desta Comissão Parlarnentar de Inqu6rito.

Sala das ComissOes, 9 de seternbro de 1999.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antonio Andrade - Bilac Pinto - Amilcar

Martins - Eduardo BrandOo - Eduardo Hermeto.
ATA DA 22 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de setembro de mil

novecentos e noventa e nove, cornparecern na Sala das ComissOes os
Deputados João Leite, Irani Barbosa, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza
Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo nUrnero regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual 6 dada por aprovada e 6 subscrita
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pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente procede então a leitura
da seguinte correspondéncia recebida: carta de Djanete Ferreira da Silva
informando sobre as condiçOes de saOde em que se encontra seu pai,
Agamenon José da Silva, e denunciando as dificuldades encontradas junto a
Santa Casa; Parecer no 42/99, da Secretaria da Seguranca Piblica a respeito
de expediente oriundo da Procuradoria-Geral de Justica, encaminhando urna
representacão do Deputado João Leite contra a construção de presidio na
Nova Gameleira; correspondëncia da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de
Belo Horizonte intitulada "Os CadeiOes de Itamar", apresentando os rnotivos
pelos quais vários segmentos da sociedade se tern manifestado
contrariarnente a construcão de presidios na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. A seguir, a Presidéncia cornunica que a Deputada Maria Tereza
Lara foi designada relatora do Projeto de Lei no 393/99, e informa que a
reunião se destina a ouvir esclarecimentos dos policiais Francisco Sampaio
Lopes e Cabo Marcelo e do Sr. Emerson José Goulart sobre denüncia de
abuso de autoridade, uso de violência e prisão ilegal, de que foram vItimas os
Srs. Mauricio Lopes de Airneida e Maria Conceiçao de Oliveira, e a apreciar a
matéria constante na pauta. Passa-se a fase de discussão e votação de
proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário da Assernbléia.
Subrnetido a discussão e votacào, é aprovado o Projeto de Lei no 488/99, do
Deputado César de Mesquita, corn a Emenda n o 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, submetidos a votacao, cada
urn por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 661, 662, 668 e
676/99. Nesse momento, o Deputado João Leite passa a Presidéncia ao
Deputado Marcelo Gonçalves em virtude de apreciação de matéria de sua
autoria. Submetidos a votacão, cada urn por sua vez, são aprovados os
Requerirnentos n

o
s 678 e 679/99. 0 Deputado Marcelo Gonçalves retorna a

Presidéncia ao Deputado João Leite. Passa-se, então, a fase de discussão e
votação de proposicOes da Comissão. Subrnetido a votacão, e aprovado
requerirnento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada
audiência püblica para que se averigüem as causas que levararn a PolIcia
Militar a agredir os torcedores presentes no jogo Atlético x Vitória, no Estãdio
Independéncia, no Ultimo dia 15; solicita, ainda, sejam pedidas as fitas
gravadas pelas emissoras de televisão que registrararn 0 caso, conforrne
ernenda da Deputada Maria Tereza Lara. Nesse momento, a Presidência
informa que não será possivel realizar a parte especial da reunião em virtude
da presença de urn convidado apenas: Sr. José Roberto Gonçalves.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os mernbros da Comissão para a prOxima reunião



W-7
378

ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissöes, 29 de setembro de 1999.
Joào Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - Irani Barbosa - Maria Tereza

Lara.
ATA DA 11  REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAcAO

As nove horas e trinta minutos do dia trinta de setembro de mil novecentos
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Djalma
Diniz, Maria Olivia e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada Comissão.
Devido a ausência do Presidente, o Deputado Djalma Diniz assume a
Presidência e, havendo nimero regimental, declara aberta a reunião. Em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissào presentes.ApOs, o Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui a
Deputada Maria Olivia os Projetos de Lei n os 30, 144, 247, 355, 359, 400,
406, 414, 417, 429, 430 e 431/99 e ao Deputado Luiz Fernando Faria as
Projetos de Lei n

o
s 437, 438 e 441/99. Encerrada a ia Fade dos trabalhos,

passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de
pareceres sobre proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redaçao Final do Projeto de
Lei no 30/99 (relatora: Deputada Maria Olivia). Passa-se a a Fase da Ordem
do Dia, corn a discussão e a votaçao de pareceres sobre matéria de
deliberaçao conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votaçao, são
aprovados as Pareceres de Redaçao Final dos Frojetos de Lei n

o
s 144, 247,

355, 359, 400, 406, 414, 417, 429, 430 e 431/99 (relatora: Deputada Maria
Olivia) e 437, 438 e 441/99 (relator: Deputado Luiz Fernando Faria). Registra-
se a presença do Deputado Elmo Braz, que, assumindo a Presidéncia e corn
a concordãncia dos demais rnembros, decide que a Comissão reunir-se-á
ordinariamente todas as quintas-feiras, as 15 horas. 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 Cornissöes, 7 de outubro de 1999.
Elmo Bras, Presidente - Maria Olivia - Djalma Diniz - Marco Regis.

AlA DA 22a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITuIcAO E
JUSTIA

As dez horas do dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ermano Batista, Antonio
Julio, Eduardo Daladier e Maria Tereza Lara, membros da supracitada
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Comissão. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Ermano
Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacãa de requerimento
do Deputado AntOnio JCilio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da ComissOo
presentes. 0 Presidente, Deputado Ermano Batista, informa que a reunião se
destina a discutir, em audiência pOblica, o Projeto de Lei Complementar
n°10199, do Deputado AntOnio Carlos Andrada, que institui as Aglomeraçöes
Urbanas Integradas e Planejadas, dispOe sobre sua organização e funcoes e
apreciar matéria constante na pauta. Nos terrnos regimentais, a Presidência
acusa o recebimento das praposiçOes a seguir citadas para as quais designou
os respectivos relatores: Projetos de Lei n

o
s 559/99 - Deputado Paulo Piau;

557; 563 e 564/99 - Deputado Agostinho Silveira; 558; 567 e 571/99 -
Deputado Eduardo Daladier; 560; 561 e 562199 - Deputada Ermano Batista;
568; 569; 570/99; e Projeto de Lei Complementar no 15/99 - Deputado Antonio
JOlio. A Presidéncia registra a presença do Sr. Paulo Frederico Hald Nober,
representante da FundacOo João Pinheiro, a quern convida para tomar
assento a mesa. A PresidOncia concede a palavra ao Deputado Antonio
Carlos Andrada, autor do Projeto de Lei Complementar 10/99, para suas
consideraçOes iniciais. A seguir, passa a palavra ao convidado para sua
exposiçOo. Abertos as debates, fazem uso da palavra as Deputados Eduardo
Daladier, Maria Tereza Lara, Ermano Batista e AntOnio Carlos Andrada, que
dirigem perguntas ao convidado, seguindo-se amplo debate conforme consta
nas notas taquigráficas. Encerrada essa fase, a Presidéncia agradece a
presença do Sr. Paula Frederico Hald Nober e os valiosos subsIdios
prestados a Comissão e suspende a reunião por 2 minutos para que ele se
possa retirar. Verificando a inexistência de "quorum" para a continuacãa dos
trabaihos, a Presidéncia determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara - Agastinho Silveira -

C Eduardo Daladier - César Mesquita.
0
	 ATA DA 3a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE SAILJDE

As quatorze haras do dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e
C nave, comparece no Flenário o Deputada Adelmo Carneiro Leão. 0
C Presidente e coordenador, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a

reuniäo e informa que ela se destina a discutir, em debate pUblico, a PolItica
Estadual de Medicamentos. A seguir, o Presidente convida para tomar
assento a mesa as seguintes pessoas: Suzana Avila, Assessora de
Assistência Farmacêutica do Ministério da SaOde; Geraldo Lucchesi,
Assessor Farlamentar da Càmara dos Deputados; Julio César Martins
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Siqueira, Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da
SaUde; Silas Paulo Gouveia de Resende, Gerente-Geral de Registros de
Medicamentos do Ministério da Saüde; Carlos Alberta Pereira Games,
Coordenador de Assisténcia Farmacêutica da Secretaria de Estado da SaUde;
Carlos Alberto Gama Pinto, Coordenador Operacional de Saüde da Secretaria
Municipal de Betim; Carlos Campos, representante dos usuários no Conselho
Estadual de SaOde; Rosa Maria da Conceiçäo e Silva, Coordenadora de
Medicamentos Excepcionais da Secretaria de Estado da SaUde; Orlando
Soeiro, Representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de
SaOde; Rilke Novato POblio, Diretor do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas
Gerais; e Abel de Braga Almeida, Diretor da Area de Medicamentas do
Sindicato das IndUstrias de Produtos Farmacêuticos e Quimicos para Fins
lndustriais do Estado de Minas Gerais. A Presidéncia esclarece que cada
debatedor disporá de 10 minutos e as expositores de 15 minutos. Informa
ainda que as perguntas poderão ser formuladas par escrito ou oralmente e as
telespectadores poderão formular suas perguntas pela telefone 0800 310888
ou pelo fax 031 290 7210. 0 Presidente passa a palavra aos convidados, pela
ardem acima mencionada. A seguir, participam dos debates as seguintes
pessaas: Ricardo Ribeiro, Marcelo Sizenando de Almeida, Geraldo Augusta
da Silva, Magna Dias de Lemos, Nelma, Juliana Vieira Monteiro, Ana Lucia
Malta Carneira, Wallinson de Abreu Miranda, Yara A.Drumond, Welida,
Gilberto AntOnio Reis, Gislem P.Reis, Magaly, José Alberta Rodrigues e
Marcia Ramos, conforme consta nas natas taquigraficas. A Presidéncia
prorroga a reunião par mais uma hora e meia, conforme a dispasta no § 11
do artiga 50 da Deliberaçao n° 1.728/99. Cumprida a finalidade da reuniãa, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 7 de autubro de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Cristiano CanOdo - Carlos Pimenta - Adelma

Carneira Leão - César de Mesquita.
ATA DA 7a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE FISCALIzAçA0

FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dezenave horas e quarenta e cinca minutos do dia quatra de outubro de

mil navecentos e naventa e nave, comparece aa auditório da Associaçàa
Comercial de Governadar Valadares a Deputado Sebastiãa Navarro Vieira,
membro da supracitada Comissãa. Nos termas do § 30 do art. 125 do
Regimento Interno, a Presidente, Deputado Sebastião Navarra Vieira, declara
aberta a reunião e procede a leitura da ata da reuniãa anterior, a qual é dada
par aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente,
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Deputada Sebastiáo Navarro Vieira, informa que a reunião se destina a
debater corn as convidados a Projeto de Lei n° 51/99, do Deputado Sebastiào
Navarro Vieira, que cria a COdigo de Defesa do Contribuinte do Estado. A
seguir, a Deputada convida a campor a Mesa a Sr. José Banifácio Mouráo,
Prefeito Municipal de Governadar Valadares, a quem passa a direção dos
trabalhas. São convidados a campor a Mesa as Srs. Luiz Alberta Jardim,
Presidente do CR01 - Gavernador Valadares; José Aparecido de Pádua,
Presidente do SINDFISCO; Geralda Brinati, Presidente da AFFEMG; e
Vicente Gabiroba, ex-Deputada Federal. Prosseguindo, a Deputada
Sebastião Navarro Vieira faz sua expasiçâa sabre a Projeto de Lei n° 51/99. A
seguir, fazem usa da palavra as convidados camponentes da Mesa. Na fase
dos debates, fazem usa da palavra as Srs. Renato Fraga, Vereador; Sem
Gancalves Gloria, Izalpino Bastos e José Carlos Marinha que apresentam
sugestOes 0 Mesa para alteracoes no referido prajeto. 0 Deputado SebastiOo
Navarro Vieira faz usa da palavra, agradece e infarma que tadas as
sugestaes apresentadas serãa devidamente encaminhadas ao relator da
matéria. Cumprida a firialidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença de todos, canvoca as membras da CamissOo para a próxima
reuniOa ordinOria de amanhO, 5/10, conforme a ardem do dia publicada,
determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 4 de autubro de 1999.
Marcia Cunha, Presidente- Ragéria Correia- Rémolo Aloise- AIltan Vilela-

Eduarda Hermeto.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 113/99

CamissOo de ConstituicOa e Justiça
RelatOria

O prajeta de lei em tela, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, visa a
declarar de utilidade pOblica a Assaciaçao Camunitária do Bairro Lajinha, corn
sede no Municipia de Caqueiral.

Publicada em 11/3/99, a prapasiçaa foi encaminhada a este órgOo
calegiada para ser examinada quanta aas aspectos juridicos, constitucianais
e legais, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimenta Interna.

FundamentaçOa
Verificada a documentaçOo que instrui a processo, constata-se que a

entidade em referéncia preenche tados as requisitas necessOrios para
receber a titulo declaratOrio de utilidade pOblica estadual, arralados no art. 10

da Lei n o 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria.
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De fato, a entidade encontra-se em funcionamento ha mais de dais anos,
tern personalidade juridica, sendo sua diretoria composta par pessaas
idãneas, no remuneradas pelo exercicio dos seus cargos.

Conclusão
Tenda em vista a aduzido, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucianalidade e pe!a legalidade do Projeto de Lei n o 113/99 na forma
apresentada.

Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999
Ermano Batista, Presidente - Paula Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agastinha Silveira - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 310/99

Comissâo de Constituição e Justiça
Relatário

O Deputado Paulo Piau, par meio do Projeto de Lei n° 310/99, pretende seja
declarada de utilidade püblica a Comunidade de Aliança Servos Mensageiros
do Amor - CASEMA -, corn sede no MunicIpio de Viçosa.

Publicada em 13/5/99, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento
lnterno.

Fundamentaçáo
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pblica estão enunciados na Lei n° 12.972,
de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui a processo, constata-se o
atendimento as exigéncias legais, razâo pela qual não vislumbramos Obice a
aprovaçäo do projeta.

Conclusão
Em face das razöes expostas, concluirnos pela juridicidade,

constitucianalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 310/99 na forma original.
Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 524/99

Comissäo de Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, a projeto de lei sob comento
tern por objetivo declarar de utilidade püblica a Jardim de Infãncia Santa
Cecilia, corn sede no Municlpio de Betim.

0 projeto foi publicado em 2/9/99 e, a seguir, encaminhado a esta
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Comissão, a qual compete examiná-lo, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 102, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentação
ApOs a análise do processo, reputa-se não haver óbice constitucianal nem

legal a tramitação da proposicão em tela, pals a entidade atende todas as
exigências das normas em vigor, quais sejam estar em funcionamento ha
mais de dois anos, ser sua diretoria corn pasta par pessoas idôneas e que não
percebem, a qualquer tItulo, nenhuma remuneracão, além de servir
desinteressadamente a coletividade.

Atendeu-se, partanto, ao disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98.
Conclusão

Em vista do aduzido, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 524/99 na forma apresentada.

Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 525/99

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, a projeto de lei em epIgrafe tern
por objetivo declarar de utilidade püblica a Casa dos Meninos, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte.

A proposicão foi publicada no "Diana do Legislativo", em 219/99 e a seguir
encaminhada a esta Comissão, a qua] compete examiná-la, atendo-se aos
lindes estabelecidos no art. 102, III, 'a", do Regirnento Interno.

Fundamentação
Pelo exame da docurnentação apresentada, verifica-se que a entidade de

que trata a proposição em tela é urna sociedade civil sem fins lucrativos, em
funcionarnento ha mais de dais anos e que sua diretoria é constituIda por
pessoas idôneas e que não são rernuneradas pelo exercIcio dos cargos que

0 ocupam.
0
	 De acordo corn a art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, constata-se que a

entidade citada no relatOrio está apta a receber a tItulo declaratório de
0 	 utilidade pUblica.

Conclusão0

Em face do aduzido, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade
0 	

e pela legalidade do Projeta de Lei n° 525/99 na forma original.
Sala das Cornissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira relator - Eduardo Daladier -
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Paulo Piau - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UN 100 00 PROJ ETO DE LEI N o 550/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, a projeto de lei em epigrafe
objetiva declarar de utilidade pUblica a Associacão Amigos Caminhoneiros de
Pratápolis - AACAMP -, corn sede no MunicIpio de Pratápolis.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 16/9/99, vern a projeto a esta
Comissào para ser examinado preliminarmente, conforme dispãe o art. 102,
Ill, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentação
A referida entidade e uma sociedade civil corn personalidade juridica, em

funcionamento ha mais de dois anos, e seus Diretores, reconhecidamente
idôneos, não são remunerados pelo exercIcio dos cargos que ocupam.

Verifica-se, portanto, que ela atende aos requisitos estatuldos pela Lei no
12.972, de 27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade püblica
estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 550/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Errnano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 565/99

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epigrafe tern
por objetivo declarar de utilidade pLiblica a Creche Comunitária Crianca Feliz
de Cuparaque - CCCFC -' corn sede no Municiplo de Cuparaque.

A proposição foi publicada em 23/9/99 e a seguir encarninhada a este órgão
colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente, nos termos do art.
102, III, "a", do Regimento lnterno.

Fundamentaçâo
A Creche Comunitária em referência, constituida e em funcionamento ha

mais de dois anos no Estado, não remunera as seus diretores, que são
reconhecidamente idôneos.

Constatamos, em vista disso, que a entidade está apta a receber a titulo
declaratOrio de utilidade, pois atende aos requisitos exigidos pela Lei no
12.972, de 27/7/98.
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No entanto, cumpre-nos apresentar emenda a proposicão, a fim de que a

texto do seu art. 10 esteja de conformidade corn a boa técnica de redação
legislativa.

Conclusão
Em face do expasta, conclulmos pela aprovação do Projeto de Lei no

565/99 corn a Emenda n o 1, nos termos que se seguem.
EMENDA N o 1

D&-se ao art. 1° a seguinte redacao:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Creche Cornunitária Criança

Feliz de Cuparaque - CCCFC -' corn sede no MunicIpia de Cuparaque.".
Sala das Comissães, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria Tereza Lara

- Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UNIC0 DO PROJETO DE LEI N o 566/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Ermano Batista, a projeto de lei em tela tern por
escopo declarar de utilidade pUblica o Hospital Evangelico de Mantena - HEM
-, corn sede no Municipia de Mantena.

Apos sua publicação, a prajeto foi distribuldo a este órgão colegiado para
ser objeto de exame preliminar quanta aos aspectos juridico, constitucional e
legal, conforrne dispöe a art. 102, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentação
De acordo corn o art. 1 1 da Lei no 12.972, de 27/7/98, para que possa ser

declarada de utilidade pUblica estadual, a sociedade civil deve comprovar que
possui personalidade jurIdica; está em funcionarnento ha mais de dais anos,
as cargos de sua direçãa não são remunerados, e seus Diretores são
pessoas idOneas.

Examinada a docurnentação que instrui a processo, constatamos a inteira
0 atendimento aos requisitos legais, pelo que se infere inexistir óbice a
0 aprovacao do projeto.
0
	 Apesar disso, entendemos oportuno seja aprimaradaa redacao do art. 1°,

de acardo corn a boa técnica de redaçãa legislativa. E cam essa finalidade
0 que apresentamos a Emenda no 1.
0
	 Conclusão

0
	 Em vista do aduzido, concluIrnos pela apravacão do Projeto de Lei no

566/99 corn a Emenda no 1, a seguir apresentada.
EMENDA N O 1

DE-se aa art. 1 0 a seguinte redaçãa:
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"Art. 10 - Fica declarado de utilidade pCiblica o Hospital Evangélico de
Mantena - HEM -, corn sede no Municipio de Mantena.".

Sala das ComissOes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria Tereza Lara

- Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

11/99
Comissão de Fiscalizaço Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epigrafe visa a

acrescentar parágrafo ao art. 152 da Lei no 869, de 1952, que dispOe sobre o
Estatuto dos Funcionários POblicos Civis do Estado.

O projeto foi examinado preliminarrnente pela Comissão de Constituiço e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, a Cornissão de Administraçao Püblica, examinando o mérito da
proposiço, opinou por sua aprovação.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua
cornpetência.

Fundarnentaçâo
O parágrafo que se pretende acrescentar ao art. 152 da Lei n o 869 -

Estatuto dos Funcionários Püblicos -, de 1952, visa a assegurar ao servidor
pOblico o direito de receber o valor correspondente as férias regulamentares
adquiridas em exercicios anteriores e näo gozadas, inclusive o 1/3
constitucional, nos seguintes casos: exoneração, Iicença para tratar de
interesse particular, colocação a disposiçao sem Onus para o Orgao de origem
e demissão.

As férias regulamentares são direito assegurado aos servidores, o qual não
pode ser negligenciado, sob pena de se contrariar o princIpio constitucional
do direito adquirido.

Apesar de estar em vigor desde 1952, o referido Estatuto é omisso em
relaçOo ao procedimento a ser adotado em caso de férias adquiridas e não
gozadas. Dai o mérito da iniciativa, ao trazer para o texto da lei o direito a
indenização pelas férias não gozadas pelo servidor püblico civil.

E ponto pacIfico na jurisprudéncia que o pagamento de férias não gozadas
por necessidade do servico tern a natureza juridica de indenizaçao, não
constituindo espécie de remuneração, mas reparação do dano sofrido pelo
funcionário.

O desembolso corn a remuneração é justificado, pois se trata de uma
cornpensação pelo não-gozo de urn direito cuja realização a administraçao,
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tendo em vista a sua conveniéncia, impediu. Quanto ao adicional
constitucional de 1/3, este já é previsto para as férias de todos os servidores,
nOo significando nenhum acréscimo de despesa.

Cabe ressaltar que tal indenização somente se dará quando o servidor for
deixar o serviço pUblico, temporária ou definitivamente, sem ter gozado as
férias adquiridas.

Estamos propondo a Emenda n o 1, visando a compatibilizar a redaçOo do
parágrafo proposto corn o "caput" do artigo a ser modificado. A expressäo que
se pretende retirar é desnecessária, podendo , em alguns casos, ser
imprópria, pois o "caput" do artigo veda a acumulaçOo de férias. Pode ocorrer
também, de as férias serem adquiridas no próprio exercicio, e não em
exercicios anteriores, corno, por exemplo, no caso do servidor que ingressa
no serviço püblico no més de janeiro. 0 § 3° do referido artigo estabelece que
tal servidor poderá gozar férias a partir do 110 mês de exercIcio. Portanto, ele
tern direito a férias a partir de dezembro do mesmo exercicio.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complernentar no 11/99, no 10 turno, corn a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N O 1
Suprima-se do "caput" do § 40 a expressão "nos exercicios anteriores".
Sala das ComissOes, 7 de outubro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rogerio Correia. relator - Rémolo Aloise - Ailton

Vilela - Eduardo Hermeto.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

16/99
Comissão de Constituicão e Justiça

0 	 Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, 0 projeto de lei complementar

em epigrafe dispOe sobre reforma de militar por incapacidade fisica.
0 	 Publicada em 18/9/99, no "Diário do Legislativo", a proposição, em face da
0 Decisão da Presidéncia de 6/10/99, foi distribuida a esta ComissOo e as

ComissOes de Administração POblica e de Fiscalizaçao Financeira e
0 Orcamentaria para receber parecer, nos terrnos do art. 192, c/c o art. 102, do

Regimento Interno, cabendo a esta Comissão o exame preliminar de sua
0
	 jurid icidade, constitucionalidade e legalidade.

Fu ndamentação
Confot-me salientou o autor, na justificaçâo do projeto, 0 objetivo da

proposição 6 sanar grave distorçao encontrada nos quadros da Policia Militar
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de Minas Gerais, no tocante as aposentadorias ocorridas, especialmente no
perIodo compreendido entre 5/7/52, data de inicio da vigéncia da Lei no 869,
que contém o Estatuto dos Funcionários PCbhcos Civis do Estado, e 14/8/58,
data da pub!icação da Lei n o 1.803, que passou a contemptar a aposentadoria
por invalidez de servidores militares.

Argumenta, ainda, o autor que as militares excluIdos daquela corporação
por motivo de sake, no perIodo entre 5/7/52 e 14/8/58, foram prejudicados
porque tiveram tratamento diferenciado em relacäo àqueles excluidos pelos
mesmos motivos a partir da Ciltirna data mencionada, par inobservância do
princIpio constitucional de que todos sâo iguais perante a lei.

Em suma, nos termos do seu art. 10, o projeto estende ao militar exciuldo
por incapacidade fIsica definitiva, antes da edicao da Lei n o 5.301, de
16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da PolIcia Militar do Estado de
Minas Gerais, o direito a estipêndio mensal vitalicio correspondente ao do
posto que ocupava a data da exclusão.

Verifica-se, de piano, que o projeto pretende reparar injustica cometida a
limitado nUmero de militares que se encontram na situacão descrita no
parágrafo anterior, que deveriam ter tido, pela administração püblica,
tratamento isonômico em relação a servidores püblicos estaduais, tanto civis,
que, desde 1952, passaram a fazer jus a esse beneficio, quanta militares,
que, posteriormente, vieram a gozar desse beneficio.

A matéria se insere no àmbito de abrangéncia da Lei n o 5.301, de 16/10/69,
que contém a Estatuto do Pessoal da Poilcia Militar do Estado de Minas
Gerais. De acordo corn o disposto no art. 65, § 2 1 , III, da Constituicão mineira,
deve ser objeto de lei complernentar. Nesse ponto, portanto, o projeto é
constitucional.

Do ponto de vista do processo legislativo, constitui matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado o regime juridico Onico dos servidores
püblicos dos órgaos da administracao direta, autárquica e fundacional,
inciuldo a provimento de cargo, a estabilidade e a aposentadoria, a reforma e
a transferéncia de mihtar para a inatividade, conforme estabeiece o art. 66, III,
"c", da Constituiçäo rnineira.

Em outras palavras, so 0 Chefe do Poder Executiva detém a exciusivo
poder de iniciar a processo legislativo em matéria dessa natureza, pois
apenas essa autoridade é possuidora da liberdade ou margem de escoiha
que o regime constitucional vigente defere 30 agente pOblico para a prática de
determinados atos. Trata-se, portanto, de liberdade de açáo segundo critérios
estabelecidos pelo nosso ordenamento juridico.

Por tratar-se de matéria cuja iniciativa 6 definida constitucionalmente coma
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privativa do Governador do Estado, a projeto, por ser de autoria parlamentar,
contém vIcio de iniciativa, que, entretanto, pode ser sanado corn a posterior
sançâo, expressa au tácita, do titular do Poder Executivo, nos termos do § 20
do art. 70 da Carta mineira.

Conclusão
Em face do expasto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei Cornplementar no 16/99.
Sala das CornissOes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria Tereza Lara

- Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 224/99

Comissâo de SaOde
RelatOrio

De autoria do Deputado Rogéria Correia, a proposicão em epgrafe obriga
as servidores das Delegacias de Poilcia a informarern as vitimas de estupro
sabre o direito ao aborto legal.

Distribuldo, a projeto foi encaminhado a Comissáo de Constituicão e
Justiça, que conciuiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Devido a perda de prazo pela Comissâo de Direitos Humanos e por forca de
requerimento apresentado pelo autor, vem a projeto a esta Comissáo para
receber parecer, nos termos do art.140, c/c o art. 183, do Regimento Interno.

Fundamentacao
O estupro, pela gravidade do ato e pelas nefastas conseqUências para a

muiher que a sofre, é tipificado coma crime hediondo, desde a advento da Lei
Federal no 8.930, de 1994.

O COdigo Penal, no Titulo "Dos crimes contra a pessoa", capItulo Dos
crimes contra a vida", em seu art. 128, institui a possibilidade legal de
realizaçao do aborto nos casos em que a gravidez resultar de estupro,
havendo a consentimento da vitima ou de seu representante legal, quando
aquela for incapaz.

O constituinte estadual se ocupou da matéria no art. 190, X, da ConstituicOo
do Estado, que garante 'a atendirnento prioritário nos casos legais de
interrupçao da gravidez". 0 dispositivo está entre as competéncias do Estado
noambito do Sistema Unico de SaUde - SUS.

E ineg6vel que estamos diante de urn tema de relevancia pUblica,
concer-nente, preponderantemente, a saOde da muiher.

A preocupaçao corn as muiheres, de fato, é importante, notadamente nesse
campo. 0 estupro é urn ato aborninável, par isso mesmo considerado coma
crime hediondo Como tat, deverá ser punido.
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o projeto sob análise é prático e racional, mas falta-Ihe sensibilidade. E
assunto não nos permite raciocinio desprovido de sensibilidade: é justo
preocupar-se corn a mulher, mas é preciso preocupar-se tarnbérn corn os
dernais envolvidos.

Trata-se de urn assunto polérnico, pelos aspectos ético, moral e religioso. A
obrigatoriedade que o projeto pretende impor aos servidores de delegacias e
de unidades de saüde poderia ferir esses servidores em seus principios.

Ademais, o assunto e protegido pelo Código Penal, que, desde 1940,
garante o exercicio desse direito àquelas que queiram utilizar tal
procedimento. Não cremos ser necessário fazer uma lei para reforçar urn
artigo do Código Penal, em vigor. Consideramos desnecessária a proposição
em tela, uma vez que propöe a divulgação de urn cornando legal existente. A
mdia ja garante a acesso a essa informaçao de rnaneira ampla e regular.

E, partindo do principio de que näo é licito a alguém fazer ou deixar de fazer
alguma coisa alegando desconhecimento da lei, crernos ser redundante o
Projeto de Lei n o 224/99.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeicao do Projeto de Lei n o 224/99.
Sala das Corn issOes, 7 de outubro de 1999.
César de Mesquita, Presidente - Cristiano Canédo. relator - Carlos Pirnenta.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 360/99
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado AntOnio Carlos Andrada, dispOe sobre

a obrigatoriedade da inclusão da disciplina Educaço FIsica em todos Os
niveis educacionais do sistema estadual de ensino.

Foi encarninhado a Comissão de Constituiçao e Justiça, que concluiu por
sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do Substitutivo no
1, que apresentou.

A seguir, a projeto foi encaminhado a Comissão de Educacäo, Cultura,
Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo
no 1, corn a Emenda n o 1, queapresentou.

Agora vem o prajeto a esta Cornissão para receber parecer nos termos
regirnentais.

Fundarnentaçao
O projeto em epigrafe estabelece norrnas para a prática da educaçao fisica

nas unidades do sistema estadual de ensino.
Para sanar as vicios de natureza constitucional e infraconstitucional

presentes na proposição, a Comissào de ConstituicOo e Justica apresentau a
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Substitutivo n o 1, em que especifica que a exerciclo da docência de Educacao
Fisica nas instituiçOes da rede estadual cabe a formando ou profissional de
nivel superior. Se cornprovada a inexistência de profissional, poderão
rninistrar a aludida disciplina técnicos em EducaçOo Fisica.

Poderão, alternativamente, as estabelecirnentos escolares firmar convénias
corn entidades esportivas municipais, e as alunos receberao créditos
escolares pelas aulas que frequentarem.

Para adequar o Substitutivo no 1 a Lei de Diretrizes e Bases da Educacào
Nacional, a Comissão de Educacao, Cultura, Cléncia e Tecnologia
apresentou a Emenda n o i.

Somos favoráveis aos objetivos do projeto em tela, que buscarn valorizar a
ensino da educacão fisica nas escolas pOblicas. Não ha Obice financeiro-
orçarnentário, urna vez que a irnplantaçao da medida não gerará despesa, por
já ser a educacao fisica praticada nos estabelecimentos de ensino estaduais.

Conclusão
Pelo exposto, sornos pela aprovacão do Projeto de Lei no 360/99, no 10

turno, na forma do Substitutivo no 1, da Cornissão de Constituiçào e Justica, e
corn a Emenda n o 1, da Cornissão de EducacOo, Cultura, Ciência e
Tecnologia.

Sala das CornissOes, 7 de outubro de 1999.
Marcia Cunha, Presidente - Rêrnolo Aloise, relator - Eduardo Herrneto -

Rogério Correia - Ailton Vilela.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 411/99

Corn issão de Fiscalizacão Financeira e Orcarnentária
Re!atOrio

De autoria do Deputado Eduardo Brandào, a prajeto de lei em epigrafe
deterrnina a obrigatoriedade de ampla publicidade dos editais de concurso de
designaçao de professores e servidores das escolas estaduals.

Curnpridas as formalidades regimentais, a projeto foi exarninado
inicialmente pela Cornissão de Constituição e Justica, que concluiu par sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn a Ernenda no 1, que
apresentou.

A Comissão de Administraçãa POblica opinou favoravelmente a proposiçaa
cam a Emenda no 1, da Comissão de Constituiçãa e Justiça.

Agora, cabe a esta Comissão analisar a rnatéria.
0
	 Fundarnentaçáo

A proposiçOo em tela obriga a que se dé ampla publicidade aos editais de
C 

cancursas para seleçaa de professores e servidores da rede pCiblica de
ensina, bern coma as charnadas para designaçâo.
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Quanto a repercussão financeira e orçamentária da medida, cuidou o art. 20

do projeto de explicitar que Os recursos financeiros para atender a proposta
correrão a conta de dotaçöes orçamentárias especIficas.

A publicidade dos atos da administraçâo pUblica é ditada pelo art. 37,
"caput", da Constituicao Federal e pelo art. 13, § 2°. da Constituiçao Estadual,
que exige a explicitação da finalidade dos atos que os agentes püblicos
praticaram.

A ampliaçäo das formas de publicidade na divulgacão dos editais de
concursos e chamadas para designacao do pessoal de ensino objetivam
facilitar o acesso de major nCimero de pessoas ao processo seletivo, em
regiöes onde ha dificuldade, inclusive, de consulta ao órgão oficjal do Estado.

A proposição atende ac, princlpio constitucional da igualdade, na forma do
art. 50 da Constituicao Federal, assegurando as pessoas condicOes
isonômicas de participacão no referido processo seletivo.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer e pela aprovacão do Projeto de Lei no

411/99, no 1° turno, corn a Emenda no 1, da Comissào de Constituição e
Justica.

Sala das Corn issöes, 7 de outubro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rogerio Correia, relator - Ailton Vilela - Eduardo

Herrneto - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 445/99

Comissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei no 445/99 dispöe
sobre a implantacao de agrovilas no Estado de Minas Gerais e dá outras
providéncias.

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo" de 9/7/99 e distribulda as
Comissöes de Constituiçao e Justica, de Poiltica Agropecuária e
Agroindustrial e de Fiscalizaçào Financeira e Orçamentária,para receber
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposicão.

Fundamentacão
o projeto determina, no art. 1°, que o Estado deverá implantar agrovilas em

terras do domInio pblico como uma das formas de assentamento rural, em
consonância corn o disposto no inciso XI do art. 10 da Constituiçao mineira,
para o fim de exploracào racional de atividades agricolas intensivas por meio
de sistema associativo e solidário. Para terem direito a esse tipo de
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assentamento, as familias de baixa ou nenhuma renda, corn vocação agricola
e nao proprietárias de imóveis deverào promover seu cadastramento junto a
Comissao Municipal de Defesa do Emprego, a ser criada em cada municIpio.
Essa Comissáo, de acordo corn o projeto, deverá ser composta de
representantes de órgãos oficiais ligados a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Prefeitura Municipal, do Movimento
dos Sem-Terra e do sindicato de trabaihadores rurais do municIpio ou da
base territorial respectiva. Os recursos financeiros e materials para a
aplicacao da lei deverao ser obtidos junto a agentes financeiros do Estado e
entidades federais e internacionais.

O projeto estabelece, ainda, no art. 10, que o Poder Executivo deverá
enviar a Assembléia Legislativa, no prazo de 180 dias, projeto de lei
regulamentando as agrovilas, no tocante a sua emancipaçao, bern como
provisionando recursos junto ao orcamento do Estado para custeá-Ias.

Os arts. 10, XI, e 11, VIII, da Constituiçao Estadual irnpöem ao Estado a
obrigação de instituir piano de aproveitamento e destinacão de terra pUblica e
devoluta, cornpatibilizando-o corn a pohtica agricola e corn o piano nacional
de reforrna agrária, e de fomentar a producao agropecuária e organizar o
abastecirnento alirnentar, corn a viabilizaçao da assisténcia técnica ao
produtor e da extensão rural.

O art. 247, § 30 , I, desse mesmo diploma, reafirma essa obrigação,
dispondo que a alienaçâo ou concessão de terra pUbtica previstas no piano
de reforrna agrária estadual, aprovado em lei, independem de autorizaçao
legisiativa.

Sem sombra de dtivida, o assentamento de famlias em pequenos nUcleos
rurais - agroviias - constitul urn dos instrumentos de reforrna agrária, de
aproveitarnento da terra. Consoante o Estatuto da Terra, a Lei Federal no
4.504, de 30/11/64, "considera-se Reforrna Agraria o conjunto de medidas
que visern a promover melhor distribuicao da terra, rnediante modificacoes no
regime de sua posse e uso, a firn de atender aos principios da justica social e

0 ao aumento de produtividade". Portanto, tanto as terras particulares como as
0 püblicas podem ser objeto de reforma agrária. Logo, o projeto coaduna-se

corn o ordenamento juridico, ao deterrninar que o Estado poderá prornover o
assentamento de trabaihadores rurais na forma de agrovilas em areas

C cedidas ou adquiridas pelo poder püblico.
Nao obstante, a proposiçâo contém urna série de irnpropriedades técnicas,

devendo, por isso, ser aprimorada. Nesse sentido, apresentamos, na
conclusáo deste parecer, as Ernendas n

o
s 1 a 7.

A Emenda n o 1 faz a fusao dos arts. 10 e 21 do projeto; conseqüentemente,
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a Emenda no 2 suprime a art. 2 0 . As Emendas n

o
s 3 e 4 dão nova redaco aos

arts. 41 e 5° da proposição, para ajustá-los a técnica legislativa. A Emenda no
5 suprime a expressâo "dando ênfase aos integrantes dos Movimentos dos
Sem-Terra (MST) e Sindicato dos Trabaihadores Rurais", contida no art. 60,
para nao se incorrer em discriminaçao quanto aos demais movimentos e
entidades que atuam em prol da reforma agrária. A Emenda no 6 tern por
objetivo corrigir omissâo, constatada no art. 9° do projeto, estendendo as
cooperativas a possibitidade de integração das benfeitorias ao seu patrirnônio.
Já a Emenda no 7 propoe a supressäo do art. 10, tendo em vista que,
constitucionalmente, cabe ao Executivo regulamentar as leis para a sua fiel
execucao, nos termos do art. 90, VII, da Constituicao do Estado.

Conclusao
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 445/99 corn as Emendas n°s 1 a 7, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
D6-se ao art. 1° a seguinte redação:
'Art. 1° - 0 Estado prornoverá, por meio de sistema associativo e solidário,

assentamento de trabaihadores rurais em terras do domInio püblico na forma
de agravilas, para o fim de exploraçao racional de atividades agricolas
intensivas.

§ 1 0 - A extensão de terra a ser alienada au concedida bern como o nümero
de beneficiários em cada projeto de assentamento serão definidos de acordo
corn as condiçOes oferecidas pelo municIpio interessado e o tamanho da area
total, vedada a ahenacáo au concessão de area inferior a 4ha (quatro
hectares), podendo ser adotada, excepcionalmente, a fracao minima de
parcelamento definida pela Instituto Nacional de Colonizacáo e Reforma
Agrária - INCRA - para a municipio.

§ 2° - Para os fins desta lei, considera-se sistema associativo e solidário a
condom Inia e a sociedade cooperativa.".

EMENDA N° 2
Suprima-se o art. 2 1 , renumerando-se as demais artigos.

EMENDA N° 3
D&-se ao art. 4° a seguinte redaçao:
"Art. 4° - Sào objetivos dos assentamentos rurais na forma de agrovilas:
I - gerar emprego e renda para trabaihadores corn vocacäo agricola;
II - meihorar as condiçöes de vida de trabaihadores rurais sern terra;
III - propiciar eqüitativa distribuição de terras pUblicas;
IV - aumentar a oferta de produtos hortifrutigranjeiros nos municipios
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mineiros;

V - reduzir custos de prod utos agricolas;
VI - estimular a mudança do perfil agropecuário das regiöes

subdesenvolvidas por meio da diversificaçao de culturas;
VII - incentivar a instalacâo de agroindüstrias de pequeno porte na forma

cooperativa;
VIII - capacitar técnica e gerencialmente as agricultores envolvidos, por

meio de cursos especificos, acompanhados por órgàos e entidades de
extensâo rural do poder pOblico.".

EMENDAN°4
DC--se ac, art. 5° a seguinte redaçãa:
"Art. 5° - Os projetos de assentamentos na forma de agrovilas serão

financiados par:
- entidades financeiras controladas pelo Estado, bern coma par dotaçaes

especialmente consignadas na lei orçarnentária;
II - recursos obtidos junto a órgáos e entidades da Uniâo e dos municIpios;
III - empréstimos e doacôes de entidades internacionais;
IV - autros recursas.".

EMENDA N o 5
Suprima-se, no "caput" do art. 6 1, a expressão "dando ênfase aos

integrantes dos Movirnentos dos Sem Terra (MST) e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais".

EMENDA N O 6
D6-se ao art. 90 a seguinte redaçao:
"Art. 9° - Após cinco anos da instalaçaa da agravila, as benfeitorias passarn

a integrar a patrimãnio do condominio ou da sociedade coaperativa
respectiva.".

EMENDA NO 7
Suprima-se a art. 10, renumeranda-se as demais artigas.
Sala das Cornissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - César de Mequita, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira - Maria Tereza Lara - Paula Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 502199

Carnissão de Constituição e Justiça
Relatôria

0 projeto de lei em tela, do Deputado Alencar da Silveira JUnior, tern coma
objetiva alterar dispositivos da Lei n o 6.763, de 26/12/75, e dar autras
pravidéncias.

Publicado no "Diana do Legislativo" de 19/8/99, foi a projeta distribuida a
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esta Comissào para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade,
constitucionandade e legalidade, conforme dispöe a art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundarnentaçâo
A matéria em estudo, de natureza tributária, procura alterar Os critérias de

recoihimento do ICMS relativamente as aperaçöes realizadas nos Municipias
de Monte Siâo e Jacutinga. Sugere-se, por essa via, que, em tais municIpios,
a imposto possa ser recoihido seis meses após a ocorrëncia do fato gerador
do tributo.

Preliminarmente, ha que se destacar que näo ocorre vIcio de iniciativa no
caso, uma vez que a atual Carta Estadual assegura ao parlamentar
legitimidade para deflagrar a processo legislativo em matéria de conteüdo
tributário (art. 61).

No que tange a competência do ente federado, nesse caso, ha que se
aplicar a regra do art. 25 da Carta da RepOblica, vista ser este urn assunto de
seu interesse. Lembre-se, ainda, que a tributo em análise pertence ao Estado,
que poderá disciplinar sua cobranca conforme sua vontade.

Procura-se corrigir uma flagrante injustiça corn relação ao setor de
tricatagem, instalado, principalmente, nos dois municipios citados na
proposicâo. A comercializacão dos produtos oriundos de Jacutinga e Monte
Sião (artefatos de tricotagem) ocorre, de maneira geral, corn pagamento a
prazo. A exigência do recolhimento do tributo no rnês subseqUente ao da
fabricaçäo dos pradutos, evidentemente, onera em excesso aquela regiao e
produz serbs reflexos negativos na sua economia.

Observa-se, no projeto em tela, a ocarréncia de uma das hipóteses das
limitacoes arroladas no art. 150 da Carta da Repiblica, em especial, a
tratamento desigual dado a contribuintes em situacao juridica similar. Para
corrigir tal vIcio, sem alterar a conteüdo e a abrangéncia da proposicàa,
apresentamos a Emenda n° 1, na conclusâo de nosso parecer.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 502/99 acrescido da
seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N o 1
Dé-se ao art. 10 a seguinte redacâo:
"Art. 1 0 - 0 art. 34 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo tinico:
"Art. 34 - ................................................
Parágrafo Onico - 0 prazo para recolhimento do tributo relativo a aperaçöes
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corn fabricaçâo e comercializaçao de artefatos de tricotagem será de cento e
oitenta dias contados a partir do més subseqüente a data de ocorréncia do
fato geradar.".

Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 513/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

0 projeta de lei em tela, de autaria conjunta dos Deputados João Paulo e
Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Elaine Matozinhos, dispOe sobre a
fiscalizaçäo de envasilhamento, comercialização e distribuiçâo de gas
liquefeito de petrOlea - GLP.

Publicado em 26/8/99, foi a projeto distribuido a esta Comissãa, nos termas
do dispasta no art. 182, c/c a art. 103, III, "a", do Regimento Interno, para
receber parecer quanta aos aspectas de juridicidade, canstitucianalidade e
legalidade.

Fundamentaçào
A prapasta de iniciativa parlamentar objetiva disciplinar a envasilhamenta, a

comercializaçao e a distribuiçáo fracionada do gas liquefeito de petrOlea no
Estada de Minas Gerais. Nesse cantexto, a projeta atribui campetência ao
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG -,
autarquia estadual, e aas Orgãas de prateçâo e defesa do consurnidor para a
exercicia da fiscalizaçâa das condiçoes de segurança dos veiculas e dos
equipamentas destinados aa transporte do GLP, do armazenamento e da
camercializaçãa do produto nos pastas fixos de venda e das condiçoes de
segurança dos botijOes..

A prapasta, plenamente campatIvel cam as preceitas de ordem
constitucional e legal que regem a matéria, tarna-se apartuna e necessária na
medida em que estabelece critérias para camercializaçaa, transparte e
armazenamenta de urn produta cujo maneja apresenta considerável grau de
periculosidade.

A Constituiçao da Repüblica dispöe, em seu art. 138, que "a lei ordenará a
venda e revenda de combustIveis de petróleo, álcool carburante e outros
cambustiveis derivados de matérias-primas renováveis", respeitados as
princIpias desse diploma legal.

A norma federal que trata da questäa está inscrita na Lei n° 9.478, de
6/8/97, que dispôe sabre a polItica energética nacional, as atividades relativas
aa monopólio do petrOleo, institui a Conselho Naciana! de PolItica Energética
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e a Agenda Nacional do Petráleo e dá outras providéncias.
0 art. 90 do referido diploma insere na órbita de competéncia da Agéncia

Nacional de Petrôleo a regulação e a autorizaçâo das atividades relacionadas
corn o abastecimento nacional de combustiveis, corno também a sua
fiscalizacäo direta ou rnediante convênios corn outros órgãos da União,
Estados, Distrito Federal ou munidIpios; inexiste, porérn, convênio que
possibilite a regulaçao dos serviços de envasilharnento, transporte e
armazenarnento do produto no Estado de Minas Gerais. Essa situacao impOe
a necessidade de providéncias, por parte desta Casa Legislativa, para se
editar urna norma jurIdica elegendo uma entidade especIfica para o exercIcio
da fiscalizaçâo.

A Lei no 9.478, de 1997, ha de ser considerada norma geral sobre o tema,
inserindo-se entre as prerrogativas do Estado membro, nesse caso, o
exerdicio da competéncia suplementar.

Lembre-se, ainda, por oportuno, a competéncia do Estado para legislar
concorrentemente sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consurnidor e a bens e direitos de valor artistico, estético, histórico, turistico e
paisagIstico. prevista no art. 24, VIII, da Carta da Repüblica.

Ressaitamos que o vicio no que tange a inauguraçâo do processo
leg islativo rnediante proposta parlamentar poderá ser corrigido corn a sancão
do Governador, nos termos do art. 70. § 2 0 , da Constituiçâo rnineira, razão
que nos leva a nos manifestar favoraveimente a tramitaçáo da matéria nesta
Casa.

Conciusão
Em face do exposto concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 513/99.
Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Eduardo Daladier, Fresidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 515/99

Comissão de Constituiçao e Justica
Relatário

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Junior, o Projeto de Lei no
515/99 autoriza o DETRAN a isentar de multas as infraçoes de transito
cometidas no perlodo de 0 hora a 5h30 min,nos semáforos corn vigias
eletrônicos.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 26/8/99, vem a projeto a esta
Com!ssão para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
Fundamentacäo

A Constituicao da Repüblica determina, em seu art. 22, que a competéncia
para dispor sobre o assunto em questâo é privativa da Uniao:

"Art. 22-. Compete privativamente a Uniâo legislar sobre:

Xi - trânsito e transporte;".
O eminente doutrinador José Afonso da Silva esciarece que competéncia

privativa "é a competêndia enumerada como prOpria de uma entidade'
(Curso de Direito Constitucional Positivo", iia ed., p.457).

O parágrafo ünico do referido dispositivo abre a possibilidade de as Estados
legislarem sobre questöes especificas estabelecidas naquele artigo, desde
que autorizados por lei complementar. Contudo, no que se refere ao trânsito,
nexiste qualquer autorizacáo nesse sentido, importando em vicio de
inconstitucionalidade a elaboração de lei que trate dessa rnatéria por Estado
membro da Federação.

O Codigo de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 1997) estabelece, em seu
CapItulo XV, as infraçoes de trânsito e as punicôes aos infratores. 0 projeto
em tela, por sua vez, em seu art. 1 0, "caput", dispöe que ficam isentos de
multas aqueles que cometerem infracoes de trânsito no periodo de 0 hora a
5h3Omin , como avanco de sinai e estacionamento proibido. Estas infragbes
estão previstas nos arts. 181 e 208, respectivamente, do referido Código,
sendo o avanço de sinai reclassificado como de natureza gravissima. V6-se,
pois, que a medida preconizada pela proposicão em tela está em flagrante
confronto corn as disposiçöes do COd igo de Trânsito Brasileiro.

Por outro lado, o que se pretende corn a medida, conforme a autor do
projeto esciarece em sua justificacão, é dar major seguranca aos motoristas
que ficam sujeitos a assaltos praticados em semáforos, comuns nos dias de
hoje. No entanto, do ponto de vista juridico, nãa seria razoável coibir a
violéncia urbana autorizando o cidadâo a cometer infracôes que possam y r a
provocar sérios riscos de acidentes e, conseqüefltemente, danos e ate a

C mode de pessoas inocentes.
Ademais, nada indica que medidas dessa natureza ajudariam a reduzir Os

C
	 indices de violéncia no Estado, vista que este é urn problema de ordem social
0 

de todo a Pals, para cuja resolucãa são necessárias acOes muito mais
complexas, tais coma investimentas em educacãa e seguranca püblica,
criação de pastas de trabaiho e uma distribuicäa de renda mais justa.

Canclusãa
Pelo expasta, conclulmos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

ILI
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pela ilegalidade do Projeto de Lei no 515/99.
Sala das Cornissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Maria Tereza Lara -

Agostinho Silveira - César de Mesquita.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 528/99

Corn ssâo de Constituiçao e Justica
RetatOrio

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n o 528/99, que
dispãe sobre o serviço Disque Denüncia de Agressöes ao Meio Ambiente no
territOrio do Estado de Minas Gerais, foi publicado no "Diário do Legislativo"
de 2/9/99 e distribuido as Comissöes de Constituiçâo e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturals para receber parecer, nos termos regimentals.

Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposição.

Fundamentação
O projeto em exame institui o serviço Disque Denüncia de Agressöes ao

Melo Ambiente em todo o território do Estado, visando a protecäo do meio
arnbiente por melo de acoes fiscalizadoras promovidas pelas instituiçôes
estaduais, a partir de denUncias feitas por qualquer cidadão, que terá sigilo
absoluto de sua identidade se assim desejar. Determina também que o poder
pUblico estadual deverá prornover ampla divulgaçäo do servico,
disponibilizando linha de telefone exciusiva para contato direto da populacão
corn a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, bern como faculta ao Estado a celebracao de convénios corn
municipios rnineiros para o desenvolvirnento de polltica conjunta de apuração
das denincias. Para custeio e financiamento do serviço, a proposicâo
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplernentar na Lei de Meios e
utilizar recursos provenientes de arrecadaçoes das Secretarias de Estado de
Meio Ambiente e de Agricultura.

Como se observa, o intuito da proposiçào é estabelecer parceria corn a
sociedade, por rneio de urn canal direto de cornunicaçào entre poder püblico e
a população, para major controle das acôes danosas e degradadoras do meio
arnbiente.

A Constituiçäo Federal dispöe, no art. 23, VI e VII, que é cornpeténcia
comurn da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios preservar
as florestas, a fauna e a flora, proteger o rneio arnbiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas. No art. 225, "caput", assegura a todos
direito ao melo arnbiente ecologicarnente equilibrado, irnpondo ao poder
püblico e a sociedade o dever de defendé-lo para as futuras geraçöes.
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Quanto a iniciativa parlamentar, tarnbérn não se verifica irregularidade, uma

vez que matéria de natureza ambiental náo está arrolada pela Constituição do
Estado, em seu art. 66, entre aquelas de competéncia privativa de órgão oi.i
Poder.

Apresentamos, na conclusão deste parecer, as Ernendas n°s 1 a 3, para
aprimorar o projeto e sanar rnácula de inconstitucionalidade. De conformidade
corn o art. 165, V a VII, da Constituiçào Federal, e vedada a abertura de
crédito suplementar na Lei de Meios sem a indicaçao dos recursos
correspondentes, como tarnbém a transposiçâo, o rernanejamento ou a
transferência desses mesrnos recursos de urna categoria de prograrnacâo
para outra ou de urn Orgâo para outro e a concessão ou utilização de créditos
ilimitados, norrnas não observadas pelo art. 5° da proposição.

Conclusao
Em face do exposto, conctuimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 532/99 corn as Emendas n°s 1 a 3, a seguir
apresentadas.

EMENDA N O 1
D6-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redaçào:
"Art. 1 0 - 0 Estado instituirá, no prazo de urn ano, a contar da data de

publicacao desta lei, o servico Disque Denüncia de Agressoes ao Meio
Arnbiente, sob a geréncia da Secretaria de Estado de Meio Arnbiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.".

EMENDA N o 2
Dê-se ao art. 2° a seguinte redaçào:
"Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos no artigo anterior, o

Estado poderá celebrar convênios corn rnuniclpios, visando a instituiçäo de
poiltica conjunta de apuracäo das denincias, por meio dos órgãos
cornpetentes.".

EMENDA N° 3
D6-se ao art. 5° a seguinte redação:
"Art. 50 - 0 custeio do servico Disque DenUncia de Agressoes ao Meio

Ambiente será feito pot meio de dotaçoes orçamentárias prOprias,
consignadas no orçarnento do Estado, e de recursos oriundos de convénios e
acordos celebrados corn entidades püblicas e particulares.".

EMENDA N O 4
Acrescente-se, onde convier, 0 seguinte artigo:
"Art . .... - Os órgâos de seguranca pUblica bern como as dernais

Secretarias de Estado deverao prestar apoio log Istico e operacional as
atividades de apuraçâo das denincias de agressöes ao meio arnbiente,
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sempre que solicitados.".

Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 532/99

Corn issão de Constituiçao e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, a projeto em epigrafe, dispöe sobre
as normas a serem observadas na promocâo e fiscalização da defesa
sanitária animal quando da realização de rodeios, fol publicado no "Diário do
Legislativo" de 2/9/99 e distribuIdo preliminarmente a esta Comissào para
exame quanta aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

A análise de rnérito da proposicao caberá a Comissão de Poiltica
Agropecuária e Agroindustrial.

Fundarnentaçao
0 Projeto de Lei n° 532/99 estabelece uma série de medidas de natureza

sanitária e de proteção da integridade fisica de animals, a serem observadas
na realizaçao de rodeio, conceituado como atividade de montana ou de
cronometragern, em que entrarn em julgamento a habilidade do ser humano
em dominar a animal, corn pericia e elegância. assim coma o desempenho do
próprio animal.

Corn efeito, a matéria insere-se no campo de competéncia legislativa do
Estado membro. Inicialmente, curnpre-nos observar que a art. 225, § 10, VII,
da Constituicao Federal impbe ao poder pOblico o dever de proteger a fauna,
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecologica, provoquern a extinção de espécies ou submetam as animals a
crueldade.

A legislaçao sobre fauna e proteção e defesa da saOde cabe,
concorrentemente a União, aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do
art. 24, VI, da Lei Major. A União, no ámbito dessa campetência
compartilhada, incumbe estabelecer normas gerais; aos Estados,
suplernentá-las para atender a suas peculianidades, padendo exercer a
corn peténcia legislativa plena, na hipótese de inexisténcia de lei federal. Corn
relaçao a rodeio, ainda não se editou lei federal especifica. Assim sendo, as
Estados membros dispöem, no momento, de competéncia legislativa plena.
Observe-se, contudo, que a superveniência de lei federal de normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que he for contrário, consoante a
regra do § 40 do mencionado artigo.
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Relativamente a iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo,

ela encontra respaldo no art. 65, "caput", da Constituicão do Estado.
Conclusâo

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 532/99.

Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 533/99

Cornissão de Constituicao e Justica
RelatOnio

De autoria do Deputado Alberta Pinto Coelho, a projeta de lei em epIgrafe
cria a Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cornércio Exterior do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PrO-Confins - e dã outras
providéncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 2/9/99, a proposiçâo foi distribuIda
preliminarmente a esta Cornissàa, para receber parecer quanta aos aspectos
dejuridicidade, constitucionalidade e Iegalidade, nos termos do art. 188, c/co
art. 102, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentacao
0 Prograrna de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins -' a que se refere a
proposição, tern par objetivo incrementar as atividades aerapontuárias desse
aeroporto e cansolidar a Estado coma polo de desenvolvimento e negócias
relacionados corn a cornércia exterior.

O projeta determina que compete aa Poder Executivo, na cansecucão dos
objetivos do Programa, apaiar a criaçãa de centros de prestacão de senvicos
na movimentaçaa, distribuição e arrnazenagem de mercadarias; facilitar a
realizaçaa do transporte multirnadal, intermadal e transbordo e a utilizacao,
consolidação e desconsolidaçâo de cargas; incentivar a criaçäa de parque
industrial voltado para a indüstria nao paluente de alta tecnalagia e de
pradutos de grande valor agregado; promover a incrementa de operaçöes de
impartaçâa e exportacao de mercadarias e a prestacâo de senviços, corn
utilização do transparte aéreo pelo Aeroporta Internacional Tancredo Neves;
incentivar a desenvolvimento ordenado dos Municipias de Lagoa Santa e
Canfins, assirn coma as demais no entarno do Aeroparto Internacional
Tancredo Neves, orientando-os para a instalação de empresas dedicadas as
atividades do cornércio exterior, de cargas e serviças e atividades
camplernentares a estes; atrain empresas seguradoras, de entrega de
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encomendas, de transporte e de turismo para o entomb do Aeroporto;
promover a criaçäo de centros de convenção e incentivar as setores hoteleiro
e de alimentaçäo; promover a criação ou ampliaçäo de terminais de carga.

A propos!ção estabelece, também, os requisitos que deverão ser
observados para as interessados em participar do Pró-Confins e as medidas
para a efetivacao do Programa.

Por fim, a projeto define a composição do grupo coordenador do Programa,
estabelecendo a sua competência.

0 objetivo visado pela proposiço é criar novo polo de desenvolvimento no
Estado, prOximo ao Aeroporto de Confins, que, por passuir infra-estrutura
privilegiada, poderá atrair empresas as mais variadas para a região. Essa
politica de revitalizaçao do aeroporto redundará em beneficios tanto para os
municipios circunvizinhos como para a própria populacão, que passará a
contar corn major oferta de emprego.

A Constituiçào da Repüblica, em seu art. 170, VII e VIII, estatui que a ordem
econômica, fundada na valorizaçâo do trabalho humano e na Iivre iniciativa,
tern por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da
justiça social, observados, entre outros, as princIpios da reduçâo das
desigualdades regianais e sociais e da busca do pleno emprego.

A Carta Magna, em seu art. 23, X, atribui campetência comurn a União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos rnunicIpios no que concerne ao combate as
causas da pobreza e aos fatores de marginalização e a promoçáo da
integraçãa social dos setores desfavorecidos.

A Constituiçào Estadual, por sua vez, no seu art. 61, XVII, XVIII, XIX,
determina que compete a Assembléia Legislativa dispor, com a sancào do
Governador, sabre matérias decorrentes da competência comum, da
leg islação concarrente e da corn peténcia reservada ao Estado federado.

Deve-se frisar, por outro lado, que a matéria em análise náo está
relacionada no rol daquelas de iniciativa privativa previstas no art. 66 da
Constituição mineira e, conseqüentemente, insere-se no campo de
competéncia em que atua a parlamentar, que pode, pois, iniciar a processo
Iegislativo em matéria dessa natureza.

Saliente-se que a Programa de que trata a proposição visa a estabelecer
diretrizes corn vistas ao estImulo das atividades econômicas na regiào do
Aeroporto de Confins, criando condiçöes que possam promover e multiplicar
as atividades comercial e produtiva, sendo, portanto, de grande alcance
social.

Constatamos, todavia, que a proposiçâa deve ser aperfeiçoada no que
tange a compasição do grupo coordenador, que inclui instituicOes nâo
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pertencentes a administracão pOblica estadual, como a Federação das
Indüstrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -, a Assaciaçáo Comercial do
Estado de Minas Gerais - ACM - e a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeropartuária - INFRAERO -, cuja participaçäa no grupo coordenador sO
poderia ocorrer med iante adesâo voluntária.

Por outro [ado, entendemos que a Secretaria de Estado de lndtistria,
Comércia e Turismo deve ser incluida no grupo coordenador, já que exerce
atribuiçoes estreitamente relacianadas corn a objetivo do Programa.

Visanda a sanar as irregularidades apontadas, apresentamas, no final deste
parecer, as Emendas nos 1 e 2.

Corn excecáa, partanto, dos vIcios sanáveis apontadas, nào se vislumbra
óbice a trarnitacão da matéria.

Conclusâo
Em face do exposto, concluImas pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Prajeto de Lei n° 533/99 cam as Emendas nos 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 50 a seguinte inciso XI:
"Art. 5°- ......................................
XI - Secretaria de Estado de IndUstria, Comércia e Turismo.".

EMENDA N° 2
Acrescente-se ao art. 5° a seguinte § 2 0, passando a parágrafo Unico a

figurar coma § 1°:
"Art. 50
§ 2° - A participação das entidades de que tratarn as incisos VIII, IX e X no

grupo caordenador fica condicionada a adesäa voluntária, que sera
formalmente manifestada ao Governador do Estada.

Sala das Cornissöes, 7 de autubro de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau.
PARECERES PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 534/99

Reunião Canjunta das ComissOes de Turisma, Indstria e Comércia, de
Administracãa POblica e de Fiscalizaçâo Financeira e Orcamentária

Camissãa de Turismo, lndtstria e Comércio
RelatOrio

Par meia da Mensagem n° 33/99, a Governador do Estado encaminhou,
para exame e deliberaçâa desta Casa Legislativa, a projeta de lei em
epigrafe, que autariza a Pader Executiva a extinguir a Empresa Mineira de
Turisma - TURMINAS - e dá autras pravidências.
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Nos termos do § 5 0 do art. 173 do Regiment0 Interno, a proposiçào é

oriunda do desdobramento do Projeto de Lei no 399/99, do Governador do
Estado, que teve seu parecer aprovado na reuniao do dia 26/8/99.

Publicado no 'Diário do Legisiativo" de 2/9/99, o projeto foi distribuido as
comissöes competentes para receber parecer, em regime de urgência, nos
termos do art. 208, c/co art. 102, do Regimento Intemo.

Preliminarmente a proposiçào foi distribulda a comssão de Constituiçào e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n o 1.

Vern, agora, a proposiçào as comissöes mencio nadas para, em reunião
conjunta, receber parecer, consoante o art. 222 do Regimento interno.

Fundamentação
o turismo, no mundo todo, é a indi:jstria que mais cresce. Entretanto, no

Brasil, sua evolução vem refletindo Os mornentos difIces por que passa a
nossa economia. A despeito de todas as dficUida cs, a atividade turIstica
vem, aos poucos, ocupando espaco, e é important e salientar que a indüstria
do turismo gera emprego, mantém as tradicoeS cuiturais e pode contribuir
para a preservação ambiental.

Contudo, o turismo é uma atividade complexa, que requer do poder püblico
uma acão mais efetiva de implementaçâo de pianos estratégicos e de urna
poiltica para o desenvolvimento da atividade. Para tanto, é necessário buscar
urn nIvel de exceléncia que exija dos órgàos p6bl1CO S e das autoridades uma
visao moderna, voitada para o futuro. Isso não 5ignifica demolir instituiçöes,
mas promover a evoIuçâo delas.

o dinamismo da economia globalizada exige de todos o máximo de
profissionalismo e ousadia, e a administraçâo puba para nao continuar
marginaiizada nesse contexto, tern que buscar parcenas corn a iniciativa
privada, tentando aicancar urn major dinarnismO na impiantaçao de suas
poilticas, visto que está ultrapassado o modelo do Estado onipresente.

Na area do turismo, em especial, a gestâo compaa entre governo e
iniciativa privada é o caminho mais curio para uma polItica de sucesso.
Porérn, para intermediar essa gestão, e necessána a atuacao de urn Orgào
mais ágil e eficiente, como a TURMINAS, já afeita a todos os procedmentos
legais e operacionais do setor turistico, ao contrá rio do que propöe este
projeto, que deixaria a cargo da Secretaria de TurISm o, a ser criada, todas as
acoes poiIticas e operacionais do setor. Isso celtame nte representaria urn
entrave a evoluçao do turisrno no Estado, ou, ate mesmo, retrocesso em
reiaçao as conquistas ja alcançadas, uma veZ que pequenas açöes
administrativas tern um processo muito mais agil nas empresas piiblicas,
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como é o caso da TURMINAS, do que na administração direta.

Podemos tambérn afirmar que esta medida nao tern respaido entre aqueles
que estào realmente cornprometidos corn a evoluçao do turismo no Estado,
os representantes de diversas entidades ligadas ao setor em Minas Gerais,
tais como a Associaçao Brasiieira de Agências de Viagens - ABAV -' a
Associaçào Brasileira da IndUstria Hoteleira - ABIH -' a Câmara de Turismo
da FIEMG, os Presidentes dos Conseihos Municipal e Estadual de Turismo,
entre outros, os quais estiveram discutindo exaustivamente o projeto nesta
Casa, nos ültimos meses. Corn a autoridade que o vasto conhecimento da
matéria confere a esses representantes, conciulmos que a extinçao da
TURMINAS sO traria prejuIzos a nossa indistria do turismo e, por
conseqüência, a todo o Estado.

Assirn sendo, visando a garantir a continuidade do trabalho realizado corn
sucesso pela TURMINAS, que vern desempenhando papel reievante no
desenvolvimento do turismo no Estado, esta Comissào entendeu que a
proposta de sua extinçao nâo deve ser acatada.

Conclusao
Pelas razöes apresentadas, opinamos peia aprovacao do Projeto de Lei no

534/99, no 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, da Comissào de
Constituiçao e Justiça.

Sala das Comissöes, 5 de outubro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Elbe Brandâo, relatora - Márco

Cunha - Pastor George.
Comissâo de Adrn inistraçao PCibhca

ReiatOrio
For rneio da Mensagem no 33/99, o Governador do Estado encaminhou,

para exarne e delrberação desta Casa Legisiativa, o Projeto de Lei no 534/99,
0 que autoriza o Poder Executivo a extinguir a Empresa Mineira de Turisrno -

TURMINAS - e dá outras providéncias.
Por força do § 5 1 do art. 173 do Regirnento Interno, a proposicão foi

desmembrada do Projeto de Lei no 399/99, do Governador do Estado, que
teve seu parecer aprovado na reuniao do dia 26/8/99.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/9/99, a proposiçäo foi distribu Ida
as cornissôes cornpetentes para receber parecer, em regime de urgência, nos
terrnos do art. 208, c/c o art. 102, do Regimento interno.

0 Preliminarmente a Cornissao de Constituiçao e Justiça ernitiu parecer peia
juridicidade, constitucionaiidade e iegaidade da rnatéria na forma do
Substitutivo no 1.

Por seu turno, a Comissáo de Turisrno, IndUstria e Comércio emitiu parecer
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pela aprovaçäo da matéria na forma do Substitutivo n o 1, apresentado pela
Comissão de Constituiçäo e Justiça.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame da proposição, fundamentado
nos seguintes termos.

Fundamentaçâo
A proposição tern por escopo autorizar o Poder Executivo a extinguir a

empresa pOblica TURMINAS, corn instituição autorizada pela Lei n o 7.658, de
27/12/79.

A TURMINAS é uma entidade que pertence a administraçao indireta do
Poder Executivo, corn personalidade juridica de direito privado, vinculada
atualmente a Secretaria de Estado de Indbstria, Comércio e Turismo e tern
por objetivo, especiatmente, executar a politica de turismo do Governo do
Estado.

A doutrina da administraçao pUblica tern considerado que as empresas
pOblicas "são as mais modernas instituiçöes paraestatais" (Hely Lopes
Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", Maiheiros Editores, 23 a ed., SP,
pg. 313), criadas nos moldes da iniciativa particular para o desempenho de
atividade de natureza econãmica de interesse da administraçao. Par meio da
instituição dessas empresas, o Estado introduz, no setor da economia, uma
estrutura descentralizada, autônoma, capaz de agir mais livremente em prol
dos seus objetivos, ainda que sujeita ao controle administrativo e politico do
Estado. Enfirn, este vale-se dos meios da iniciativa privada para atingir fins de
interesse pOblico.

Corn efeito, a Constituiçao da RepOblica estabelece, em seu art. 173, § 10,
que tais entidades, bern como as sociedades de economia mista e outras que
explorem atividade econômica, sujeitam-se ao regime juridico próprio das
empresas privadas, inclusive quanto as obrigaçOes trabalhistas e tributárias.
Dessa forma, qualquer ente federado pode manter ernpresa püblica destinada
a exploração de atividade econômica, desde que essa empresa atue em
caráter supletivo da iniciativa particular e nas mesmas condiçôes deja.

0 fomento da indiistria de turismo demanda, sem dCivida, uma ação
operacional dinãmica por parte do poder pUblico, a que, no nosso
entendimento, justifica a manutenção de urna empresa pUblica voltada para
esse fim.

Concordamos, pois, corn a opinião exarada pela Comissão de Turismo,
Indüstria e Cornércio, uma vez que a extinção da TURMINAS, como se
pretende, configuraria retrocesso em relação as conquistas já alcançadas,
pois as empresas pUbicas, por sua prOpria natureza, gozam de maior
agilidade em relação a atuação dos órgãos da administraçao direta, presos a
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procedimentos mais burocráticos.

Sendo assim, consideramos que a empresa em questão, corn a ampla
experiência acumulada no desempenho de suas atividades, rnuito ainda
poderá contribuir para o desenvolvimento da indstria turistica mineira
havendo, pois, que se manté-la na estrutura administrativa do Estada,
inexistindo qualquer motivação razoável que evidencie a atendimento ao
interesse pUblico corn a sua extinção, razão que nos leva a seguinte
conclusão.

Conclusào
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 534/99, no 10

turno, na forma do Substitutivo n o i, da Comissão de Constituicão e Justiça.
Sala das Comissöes, 5 de outubro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen

Santiago - Sebastião Navarro Vieira.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

RelatOrio
0 projeto em tela, do Governador do Estado, autoriza a Poder Executivo a

extinguir a Empresa Mineira de Turisrno - TURMINAS -, instituida pela Lei no
7.658, de 27/12/79.

Foi distribuIdo, em regime de urgéncia, as Comissöes de Constituicao e
Justiça, de Administração PUblica e de Fiscalizaçao Financeira e
Orcamentária.

A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou.

Agora, apresentamos nosso parecer em conjunto corn a Comissão de
Adrninistração Püblica, nos termos regimentais.

Fundamentação
o objetivo do projeta em epigrafe é extinguir a Empresa Mineira de Turismo

- TURMINAS -' instituida pela Lei n o 7.658, de 27/12/79. A TURMINAS é urna
saciedade civil, cam personalidade juridica de direito privado e vinculada a
Secretaria de Estado de Turismo. Entre seus objetivos, está a formulacão e a
proposicãa da pal iflca de turismo do Governo do Estado.

0 turismo é hoje urna atividade irnportantIssima para a geraçãa de renda e
emprego em todo a mundo. 0 Pals e, especificarnente, nosso Estado
Possuem enorme potencial turistico, ainda pouca expborado quanda
Comparado corn outros palses. Par issa entendemas que toda governo
flecessita de urn ente operacional para atuar nesse importante ramo de
atividade econômica. Assirn, a permanéncia da TURMINAS no ãmbito da
ad ministracao estadual torna-se irnprescindivel. Par isso, optamos por apoiar
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	 410apresentado pela Com issã0 de Constituicão e Justiça, que
atribui nova competéncia àquela empresa capacitandoa Para urn exercicio
mais eficiente de suas atividades.

Do ponto de vista financeIroorcamentarjo não Na repercussão Para Oscofres pOblicos. Salientamos, porérn, que na lei orçamentária em vigor, a
TURMINAS está contemplada corn recursos da ordem de apenasR$1.000,00.

COflClusäo
Pelo exposto, somos pela aprovaçao do 

Projeto de Lei n o 534/99. no 10turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de
Constituiçao e Justiça.

Sala das Comissöes, 5 de outubro de lggg
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Mãrcjo Cunha, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Navarro Vieira - Arlen Santiago.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 537/99

Cornissão de Coflstituicao e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto em epigrafe tern por
finalidade criar o Fundo Estadual de Promocao dos Direitos Hurnanos.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/9i99, a proposiçao foi distribuida aesta Comissão Para ser subrnetida a exame 
prelirnjnar quanto aos aspectos

juridicos. constitucionars e legais, nos termo5 do art.188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regirnento Interno.

Fundamentacao
O projeto em análise visa a criacao do FU nd0 Estadual de Promocao dosDireitos Humanos - FEPDH.
Os fundos são constituidos corn 0 objetivo de descentralizar aadrninrstraçao pübiica e fazem par-te da execucao orçamentária no Pals haquase trés décadas.
Trata-se de entidades contãbeis, sern personalidade jurIdica, formadas por

receitas especIficas e elementos Patrimonials que objetivam a realização de
determinados serviços.

No Estado de Minas, a utilrzacao dos fund05 na execucao orçarnentária
iniciou-se a partir do ano de 1994.

Segundo o art. 159, II, da Carta mineira a instituig5o e o funcionamento deurn fundo dependern de disposicoes 
estabelecidas por meio de leicornplementar. Atendendo a esse drtame 0 legisIaor mineiro achou por berneditar a Lei Complementar n o

 27, de 18/1/93 Mais tarde, foi elaborada a LeiCornplernentar n o 36, de 18/1/95, alterando a Lei Compternentar no 27.
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Examinando o projeto ern estudo, verificarnos que os objetivos do fundo

estão estabelecidos em seu art. 10, os beneficiários estão definidos no art. 20,
e os recursos que irão corn por o fundo estào previstos no art. 4 0 . Já o art. 80
trata das determinacöes legais referentes a indicacão do órgão gestor e
também do agente financeiro.

Outro aspecto relevante é a previsão da rernuneracão maxima pelos
servicos a serern prestados pelo agente financeiro.

Outrossirn, a composição do grupo gestor atende ao critério disposto no §
10 do art. 3° da Lei Complementar no 27.

Portanto, a proposição está de acordo na sua totalidade, corn as
determinacöes e exigéncias legais contidas na legrslacao cornplernentar
citada.

No que concerne a iniciativa, não ha óbice de natureza constitucional a que
mernbro deste Poder possa deflagrar o processo legiferante.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 537/99.
Sala das Cornissöes, 7 de outubro de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETC DE LEI N o 538/99

Corn issão de Constituição e Justica
Re!atório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em epIgrafe dispöe
sobre a inclusão de estudos referentes a estrutura e ao funcionarnento dos
Poderes do Estado nas escolas de ensino fundamental.

Publicada ern 10/9/99, a proposição foi distribuida a esta Comissão Para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a', do Regirnento
Interno.

Fundamentação
O projeto ern exame objetiva inserir, no programa curricular das escolas de

ensino fundamental, ternas e atividades relacionados corn o funcionamento,
Os objetivos e a atuacão dos Poderes do Estado. 0 conteiido desses ternas e
atividades sera sugerido pelo Conseiho Estadual de Educação, ouvidas as
Escolas do Governo, do Legislativo e do Judiciário.

A Constituiçao da Repübiica, em seu art. 22, XXIV, atribui a Uniâo
competéncia privativa Para legislar sobre diretrizes e bases da educacao
nacional. Em curnprimento desse dispositivo constitucional, foi editada a Lei
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n° 9. 394. de 20/12/96. A seu turno, o inciso IX do art. 24 da Lei Major
estabelece que compete ao Estado legislar concorrentemente corn a União
sobre a educacão, a cultura, o ensino e o desporto. Portanto, o espaço de
atuacão normativa que toca ao Iegislador estadual haverá de se conformar
aos limites traçados pelo legistador federal, os quais se acham consignados
na referida Lei de Diretrizes e Bases da Educaçào. Esse diploma normativo
determina, em seu art. 26, que 'os curriculos 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 caracterIsticas regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela" . 0 art. 10, por sua vez, atribui aos Estados
com petência para instituir normas complementares para o seu sistema de
ensino.

Depreende-se da análise de todas essas disposicöes normativas que
inexistem ôbices de natureza juridica, constitucional ou legal a inviabilizar a
proposição, uma vez que a medida legislativa por ela propugnada não colide
corn a legislaçao federal pertinente, mas constitui tão-somente uma
manifestação da competéncia legislativa estadual em caráter complementar
as normas editadas pela União De fato, no que concerne a estrutura
curricular, o projeto mantém intocável a denominada "base nacional comum",
que tern incidéncia em todo o território nacional, e altera somente o "nücleo
diversificado", nele inserindo temas e atividades relacionados corn a estrutura
e o funcionamento dos Poderes do Estado. Trata-se, portanto, de matéria que
se inclui no dominio normativo do Estado, que deve disciplina-la pela via da
leg islaçao concorrente.

Por fim, cumpre dizer que não ha, no caso, regra instituidora de reserva de
iniciativa a qualquer dos Poderes do Estado, sendo licito a Assembléia
Legislativa deflagrar o processo legislativo relativo a matéria em exame.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 538/99.
Sala das Comissôes, 7 de OUtubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURN0 DO PROJETO DE LEI N o 540/99

Comissão de Constituicao e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em epIgrafe dispöe
sobre a busca de pessoas desaparecidas
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Publicado no "Diário do Legislativo" em 10/9/99, o projeto fol distribuido

preliminarmente a esta Comissäo para receber parecer quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
0 art. 10 da proposição determina a obrigatoriedade de a autoridade po?icial

e os órgàos de seguranca püblica procederem a busca imediata de pessoas
desaparecidas de ate 16 anos de idade e de pessoas de qualquer idade que
sejam portadoras de deficiência fIsica, mental ou sensorial, recebida a notIcia
deseu desaparecimento.

E necessário observar, inicialmente, que o assunto de que trata a
proposiçäo se insere na esfera de competéncia do Estado, por força do
disposto no art. 10, VI, da Constituição mineira.

Acrescente-se que a Carta Estadual dedica, na Seção VIII, regras de
protecâo a famIlia, a criança, ao adolescente, ao portador de deficiênca e ao
idoso, corn destaque para o seu art. 222, que preceitua ser dever do Estado
promover acöes que visem a assegurar a crianca e ao adolescente, corn
prioridade, o direito a vida, saüde, alimentacáo, educacão, lazer,
profissionalizacão, cultura, d ignidade, respeito, liberdade, convivência familiar
e comunitária e a colocá-los a salvo de todas as formas de negligencia,
discriminacão, exploracão, violência, crueldade e opressâo.

E de observar, outrossim, que a Constituição Estadual estabelece que a
segurança püblica, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservacão da ordem pCiblica e da incolumidade das
pessoas e do patrimOnio, por melo da Policia Civil, da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar (art. 136).

Por fim, conquanto as normas do projeto estejam direcionadas para o Poder
Executivo e, como tal, a matéria esteja submetida ao princIpio da reserva de
iniciativa, consagrado no art. 66 da Constituicão mineira, o § 2 1 do art. 70 do
mesmo diploma dispöe que a sancão tern o poder de suprir o vicio de
iniciativa e tornar válida a lei que vier a se originar da proposicào em
referência.

Verifica-se, desse modo, que náo ha Obice a tramitação do projeto nesta
Casa.

Conclusao
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 540/99.
Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -
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Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO SOBRE A EMENDA N o 2 AO PROJETO DE

LEI No 262/99
Comissâo de Fiscalizaçäo Financeira e Orcamentaria

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, a emenda em epigrafe objetiva

dar nova redaçâo ao parágrafo ünico do art. 1° do Projeto de Lei n° 262/99.
Nos termos regimentais, a emenda vem a esta Comissão para receber

parecer.
Fundamentaçao

A emenda referida tern par objetivo retirar a expresso "as expensas da
donatária" do texto original, ficando corn a seguinte redação:

"Parágrafo (inico - 0 irnOvel de que trata o inciso I deste artigo destina-se
exciusivamente a construção e ao funcionamento do 'campus' universitário da
UEMG em Belo Horizonte, devendo a sua implantaçao ser iniciada ate 5 anos
após a lavratura da escritura de doacão, sob pena de sua reversâo ao
patrimônio do Estado".

Como se pode ver, compulsando as autos do processo, a pretendida
emenda não tern eficácia, pois, na verdade, a UEMG se transformou em
unidade orçamentária do planejamento financeiro estadual. Podemos, ate
mesmo, afirrnar que qualquer recurso que Ihe seja destinado terá origem nos
cofres estaduais ou naqueles corn quem a Estado se conveniar.

Retirar a expressâo "as expensas da donatária" nada significa, já que as
bens preexistentes das diversas unidades que hoje compöem a UEMG estäo
agrupados em urn ünico patrirnônio, que dá a suporte necessário a existéricia
da entidade.

Conclusão
Ern face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 2, apresentada

pelo Deputado Sebastião Costa.
Sala das Cam issöes, 7 de outu bra de 1999.
Marcia Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Ailton Vilela - Rêmolo

Aloise - Eduardo Hermeto.

COMUNICAçAO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICA(;AO

- 0 Sr. Presidente despachou, em 7/10/99 a seguinte comuriicaçào:
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Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência a Casa do falecimento do

Sr. Rafael Martins, ocorrido em 5/10/99, no MunicIpio de Pedro Leopoldo. ( -
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 23 a REUNIAO ORDINARA DA 0DM ISSAD DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de setembro de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes Os
Deputados João Leite, Irani Barbosa, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza
Lara, membros da supracitada Comissâo. Encontram-se presentes também
os Deputados Antonio Andrade, Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Márcio
Cunha e Paulo Piau. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovaçao de
requerimento do Deputado Marcelo Gonçaives, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. 0 Presidente procede a leitura da seguinte correspond i§ carta
do Sr. Luiz Carlos Monteiro de Barros, Presidente da 85 a Subsecâo da DAB-
MG, encaminhando denüncias de prática de tortura e outros ilIcitos por parte
do Delegado de Policia Dr. Marco Tülio Fadel Andrade,- fax da Coordenadoria
de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte sobre o Manifesto 2000,
lançado em Paris no dia 4/3/99; ofIcia do Promotor Saulo de Tarso Paixào
Maciel encaminhando reclamaçoes dos presos da Comarca de Novo Cruzeiro
contra a atuacao do Juiz e do Promotor daquela cidade e pedindo
providências desta Comissao; carta do ex-Vereador AntOnio VItor dos Santos,
de Poços de Caldas, pedindo informaçOes sobre denncia referente a
violaçOes da Declaraçao de Direitos e encaminhando cópias de
representaçOes e notificaçOes extrajudiciais a diversas autoridades; oficio do
Sr. Valter de Lima, Presidente da Associaçäo de Pracas da Reserva e
Reformados da PM, solicitando parecer desta Comissão sabre o desconto em
folha de pagamento da mensalidade daquela associaçào; abaixo-assinado
contendo 206 assinaturas manifestando apoio ao projeto de lei, em tramitação
nesta Casa, que determina a pagamento as vitimas de tortura praticada par
agentes do Estado; ofIcio das Sras. Maria Auxiliadora Bambirra, membro do
Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, e Dinorah Maria do Carmo,
Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais,
encaminhando dossiê sobre o jornalista Renato Quintino da Silva, que, por ter
divulgado atos de improbidade administrativa cometidos pelos Srs. Edson
Messias do Vale, Presidente da Cãmara de Vereadores de Espigao do Oeste,
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em Roraima, e Arlindo Dettman, Prefeito daquele municIpio, foi jurado de
morte e encontra-se foragido em Minas Gerais; correspondéncia do Conseiho
Indigenista Missionário - CIMI -, em que encaminha o documento Carta do
Povo PataxO as Autoridades Brasileiras, pedindo apoio para transformar o
Parque Nacional do Monte Pascoal em territOrio indIgena; oficio do Sr. Edson
Moreira da Silva, encaminhando cópias dos depoimentos de Cleusa Mendes
da Cruz e de Maria de Lourdes Amorim Gomes, sobre a morte de Edeilson
Ferreira Amorim; oficios dos Srs. Jair Alves Lopes, Diretor do Departamento
de Trânsito Urbana e Rodoviário da Prefeitura Municipal de Santa Luzia;
Dana Dal Zuffo, Presidente do Grupo VHIVER, e José Francisco da Silva,
Secretário Adjunta de Direitos Humanos, publicados no Diana do Legislativo
do dia 23/9/99; fax da assistente social Ruth Costa, encaminhando denUncia
do presidiário José Cândido de Oliveira sobre as condicOes da cadeia püblica
de Peçanha e solicitando visita dos Deputados desta Comissão aquela
unidade carcerária; oficio do Deputado Magno Malta, Presidente da CPI do
Narcotráfico da Câmara dos Deputados, sugerindo a esta Assembléia a
instalação de CPI para combater o avanço e a impunidade do narcotráfico;
carta da Prefeitura e das Câmara Municipais e de diversas entidades do
Municipio de Arinos, em que solicitam audiência para tratar dos cortes dos
benefIcios dos aposentados desse municIpia. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir a falta de atendimento e de leitos infantis no
Pronto-Socorro de Venda Nova e apreciar a matéria constante na pauta.
Passa-se a fase de discussão e votacao de proposiçOes sujeitas a apreciacão
do Plenário da Assembléia, quando é aprovada a pedido da relatora, Maria
Tereza Lara, de prazo regimental para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n°
393/99. Em seguida, d6-se inicia a fase de discussão e votaçao de
proposicOes que dispensam a apreciacão do Plenanio da Assernbléia. 0
Deputado João Leite passa a Presidéncia ao Deputado Marcelo Gonçalves
em virtude de apreciação de matérias de sua autoria. Submetidos a votacao,
cada urn par sua vez, &ão aprovados, em turno anico, Os Requerimentos n°s
699 a 703, 711, 725 a 730/99. 0 Deputado Marcelo Gonçalves retorna a
Presidência ao Deputado João Leite que submete a vataçao, cada urn par
sua vez. os Requerimentos n°s 713, 716 a 720, que são aprovados. 0
Presidente passa, então, a fase de discussão e votaçao de proposicOes da
Cornissão, quando transfere a Presidéncia ao Deputado Marcelo Gonçalves
em vintude de apreciacão de matérias de sua autoria. Submetidos a votacao,
cada urn par sua vez, são aprovados dois requenimentos do Deputado João
Leite, em que solicita seja realizada audiência püblica desta Comissão para
obter esclarecimentos sobre fato ocorrido na Delegacia Especiatizada de



418
Furtos e Roubos no dia 24/9/99, corn a presença dos convidados que
menciona; e em que solicita seja realizado debate pUblico para discutir a
transferência dos detentos das unidades da Secretaria da Segurança Püblica
para a Secretaria da Justica, conforme determina a Lei n o 12.985, de 1998,
corn a presença dos convidados que menciona. 0 Deputado Marcelo
Gonçalves retorna a Presidência ao Deputado João Leite, que coloca em
votação e são aprovados dois requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara,
em que solicita seja realizada audiência püblica para se discutir o Projeto de
Lei n.° 393/99, do Deputado Sargento Rodrigues e em que solicita seja
comunicado as autoridades e aos representantes de entidades que menciona,
o fato ocorrido corn Renata Regina Reis Vidigal, funcionária do Banco Real
S.A., e seu irmão, quando chegaram aos Estados Unidos no dia 20/9/99.
Neste momento, o Presidente transforma a reunião em especial, corn a
finalidade de se ouvirem os convidados e se discutir o assunto constante na
pauta. Registra-se a presença dos Srs. Armando Costa, Secretário da Saüde;
Luiz Cláudio Orsini e Sra. Elis Regina da Silva, representantes,
respectivamente do Sr. MarIho Malaguth Mendonça, Secretário Municipal de
SaCide de Belo Horizonte, e da Sra. Paola Soares Motta Vidigal, Secretária
Municipal de Saüde de Santa Luzia. A Presidéncia passa a palavra ao
Deputado Irani Barbosa, autor do requerirnento que motivou esta reunião,
para suas consideraçoes iniciais e, a seguir, concede a palavra aos
convidados, que fazem suas explanaçoes e respondem as perguntas
formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Cornissäo para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 6 de outubro de 1999.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Glycon Terra Pinto - Marcelo

Gonçalves.
AlA DA 22a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAcAO E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro
Antonio, Arlen Santiago e Wanderley Avila, membros da supracitada
Comissão. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
AntOnio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerirnento
do Deputado Wanderley Avila , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0
Presiderite, Deputado Alvaro AntOnio, lé correspondéncia do Vereador a
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Cãmara Municipal de AraçuaI, Eustáquio Azevedo Rocha, solicitando
acostamento na BR-367 do trecho que coda a referida cidade, do aeroporto
ate a ponte sobre o Rio AracuaI. A seguir, o Presidente passa a discussão ea
votação de proposicOes sujeitas a apreciacão do Plenário. 0 Presidente
passa a palavra ao Deputado Arlen Santiago, relator do Projeto de Lei no
316/99, que conclui pela sua rejeicão. Submetido a discussão e votacão, é
este parecer aprovado. Prosseguindo, o Deputado Arlen Santiago, relator do
Projeto de Lei no 415/99, procede a leitura de seu parecer, mediante o qual
conclui pela sua aprovaçào corn a Emenda no i. Submetido a discussão e a
votaçao, é este parecer aprovado. Prosseguindo, a Presidente passa a
discussOo e a votação de proposiçOes que dispensam a apreciação do
Plenârio. Submetidos a votacão, são aprovados, em turno Onico, os
Requerimentos n°s 712 e 733/99. A seguir, o Presidente passa a discussão e
a votacão de proposicOes da Comissão. 0 Deputado Wanderley Avila
apresenta requerirnento do Deputado Antonio Genaro, solicitando reunião
conjunta da Comissão de Transporte, Comunicacão e Obras PUblicas corn a
Comissão de Melo Ambiente, corn a finalidade de se debater sobre denCincias
de ruldos excessivos, gerados pelos ônibus intermunicipais no momento das
freadas e de se ouveirem explicacOes dos responsáveis pelos Orgãos
competentes de fiscalização. Submetido a votação, é este requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
práxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 6 de outubro de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Wanderley Avila.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçcIES
PARECER PARA TURNO IIJNICO DO PROJETO OF LEI N o 548/99

Corn issão de Constituiçao e Justica
0
	 Relatório

0
	 O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de Lei no 548/99,

pretende seja declarada de utilidade pOblica a Associaçâo de Pais e Amigos
0 dos Excepcionais - APAE de Crucilândia, corn sede no Municipio de

Crucilãndia.0 	
Publicada em 11/9/99, veio a matéria a esta Cornissão para exame

0 preliminar, conforme dispOe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
Fundamentacão

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado
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podem ser declaradas de utilidade pUblica estão enunciados no art. 10 da Lei
no 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da docurnentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento as exigéncias mencionadas, razão pela qual não
vislumbramos óbice a aprovação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 548/99 na forma original.
Sala das ComissOes, 7 de outubro de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 556/99

Comissão de Constituicao e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em
epigrafe tern por escopo seja declarada de utilidade pciblica a entidade
denominada Fanfarra da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de
Magalhaes, corn sede no MunicIpio de Cabo Verde.

Publicada a proposição, compete agora a este órgao colegiado examiná-la
preliminarmente, nos termos do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Em face do disposto no art. 1° da Lei no 12.972, de 27/7/98, infere-se que a

entidade em tela atende aos requisitos legais para que possa ser declarada
de utilidade püblica estadual. E uma sociedade civil corn personalidade
juridica, encontra-se em funcionarnento ha mais de dois anos, e seus
Diretores, pessoas reconhecidamente idôneas, não são remunerados pelo
exercIcio dos cargos que ocupam.

Não visiumbramos Obice a aprovação do projeto de lei sob comento.
Conclusão

Em face do exposto, conclumos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei no 556/99 na forma apresentada.

Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 52/99

Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
Relatbrio

0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, tern
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
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Municipio de Conceição da Aparecida.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/3/99, a proposição foi distribulda a
Comissão de Constituicào e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vem, agora, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno, para
receber parecer desta Comissão.

Fundamentacão
O imóvel objeto da proposicão, cedido ao MunicIpio de Conceição da

Aparecida pelo Estado para instalacao da Escola Estadual Tiradentes, é
constituldo de uma area de terreno corn 6.296,70m2.

A Resolução no 8.152, de 23/12/97, publicada no "Diârio do Executivo",
municipalizou a escola, e o Poder Executivo municipal, responsável hoje por
sua gestao, vem solicitar a doacão do imóvel, tendo em vista que necessita
melhorar as condiçöes de funcionamento do prOprio püblico e ate mesmo
executar obras de ampliacao e construcão de unidade de apoio ao educando.

Quanto ao exame das questôes atinentes as possiveis repercussöes
financeiras e orçamentárias resultantes da aprovaçao deste projeto de lei,
convém ressaltar não existirern, pois o Estado náo realizará despesas para a
consecussão do objetivo pretendido, além de que é relevante o interesse
pUblico representado pelas meihores condicôes de ensino a serem ofertadas
aos estudantes do municlpio.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 52/99

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Ailton Vilela -

Rogerio Correia - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 372/99

Corn issão de Saüde
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epigrafe
dispoe sobre os direitos dos usuários e usuarias dos serviços e das açOes de
saüde no Estado e dá outras providéncias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/6/99, foi o projeto distribuldo a esta
Comissão para ser apreciado quanto ac , mérito, em conformidade corn o
disposto no art. 188, c/co art. 102, XI, "b', do Regimento lnterno.

Fundamentação
Apesar das garantias constitucionais e legais relativas a prestação de

serviços de saiide, sabe-se que ainda ha muito a ser conquistado nesse
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campo, que e, talvez, aquele em que o Estado mais fica em débito corn o
cidadão.

Ao consolidar a Iegislação existente, explicitando-a em todas as facetas
possiveis, a autora traz grande contribuição ao ordenamento juridico
estadual, acenando corn urn melhor ateridimento aos usuários da rede püblica
de saüde.

Não raro, os usuários do sisterna são desrespeitados e humilhados, sem
nem mesmo ser ouvidos quanto as inquietacoes e dvidas sobre o tratamento
a que são submetidos. Ha casos em que pacientes passam, por exemplo, por
tratamentos cirürgicos, e sequer são informados sobre a retirada de órgãos, a
colocacao de prOteses e outros procedimentos congêneres.

Conquanto nâo se deva generalizar a ma conduta de algumas instituicoes,
ye-se como de grande utilidade a proposiçao em tel a, especialmente pelo
detalhamento que faz dos direitos dos usuários, uma vez que os comandos
constitucionais são genéricos, como convém ao texto da Lei Major. Por outro
ado, a Lei Federal n° 8.080, de 19/9/90, no seu art. 70, também retaciona
diretrizes e principios para as acöes e os servicos püblicos de saüde,
consagrando a universalidade de acesso, a integralidade de assisténcia, a
preservação da autonomia dos usuários e o direito a informacão as pessoas
assistidas pelo sisterna püblico. A mesma lei, no seu art. 15, V, prevé que a
elaboração de normas técnicas, o estabelecimento dos padröes de qualidade
e dos parãrnetros de custos que caracterizam a assistência a saüde são
atribuicoes comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municipios, em seu ãmbito administrativo.

Todos esses comandos juridicos legitimam e justificam a proposição em
tela, cujo fuicro é o esclarecimento das situaçoes e necessidades concretas
que se apresentam aos usuários das mencionadas açöes e servicos.

A luz desses argumentos, entendemos ser oportuna a proposição em
análise e recomendamos a sua aprovação corn as Emendas n°s 1 a 6, 9 e 10,
propostas pela Corn issão de Constituicão e Justiça, e corn as alteracoes que
apresentamos.

A vista da complexidade do tema da proposição, entendemos ser
necessário fazer-Ihe alguns aperfeicoarnentos, corn o fito de ajustá-la as
possibilidades do SUS e compatibilizá-la corn os comandos legais
precedentes.

Isso posto, encaminhamos as Emendas n°s 11 a 17, assirn justificadas.
Emenda n° 11: restringe o disposto na alinea "I" do inciso VIII do art. 2°,

especificando a natureza das informacöes as quais as usuários fazem jus.
Emenda n° 12: suprime a expressão "e internaçães" do inciso XVII do art.
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2°, uma vez que o sistema pUblico de saUde, nos casos de internação, so
permite o acompanhamento aos idosos e as crianças, e essa possibilidade
está resguardada na alteração que oferecemos ao art. 3 0 neste parecer.

Ernenda n° 13: restringe a opção do paciente pelo local de morte, prevista
no inciso XXV do art. 21, aos casos em que este não esteja fazendo
tratamento cuja interrupção venha a ocasionar a seu irnediato falecimento. A
opcão pelo local de mode, desvinculada dessa restrição, pode caracterizar
caso de eutanásia, o que a Iegislação brasileira não permite.

Emenda n° 14: inclui o idoso nas disposicOes do art. 30, que trata da
possibilidade de acompanharnento da criança nas internacOes. Ocorre que a
legislacão ja prevê essa possibilidade também para o usuário maior de 65
anos; achamos, então, oportuno explicitar o comando normativo, uma vez que
entendemos que o objetivo major desta proposição é a reunião e a
especificacão de normas esparsas.

Emenda n° 15: altera a redacão do art. 8°, que garante a acesso a todos os
procedimentos medicos ou não, disponIveis na instituicão. No inciso II do
mencionado artigo, a autora faz referenda ao direito dos usuários terem
acesso as informacOes sabre a gasto feito pelo poder pOblico no seu
atendimento. Ocorre que, no SUS, urn determinado tratamento é pago pelo
valor preestabelecido em sua rubrica, e não da forma mencionada na
proposicão. No inciso Ill, faz-se alusão ao comando ja explicitado pelo inciso I
do rnesmo artigo; por essa razão, entendemos que deva ser suprimido, bern
como o paragrafo Unico. Corn essas definicOes, deixamos de acolher a
Emenda n° 7, da Comissão de Constituicão e Justica, que suprirnia a artigo
como urn todo.

Emenda n° 16: altera a disposto no "caput" do art. 9o, pelas mesmas razOes
que a parecer da Comissão de Constituicão e Justica 0 rejeitau, entendendo,
no entanto, que a dispositivo deve ser rnantido, adequando-se a penalizacão
das instituicOes infratoras ao disposto pelo Sistema Unica de SaUde. Nesse
passo, deixamos, também, de acatar a Emenda n o 8, da Comissão de

0 Constituição e Justica, que simplesmente rejeita a artigo e a seu parágrafo
0
	 U nico.

Ernenda n° 17: amplia a alcance da proposicãa e, par conseguinte, a
0 eficácia da lei, propiciando-Ihe major visibilidade e tornando a seu
0 conhecimenta mais próximo dos beneficiarios, nos locals e nos mornentos em

que utilizam as serviços pUblicos de saUde.
Conclusão

Em face do exposta, sornos pela apravaçãa do Projeto de Lei n° 372/99
corn as Emendas n°s 1 a 6, 9 e 10, da Comissão de Constituição e Justica, e
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11 a 17, a seguir apresentadas.
EMENDAN° 11

D6-se a almnea "I do inciso VIII do art. 2° a seguinte redaçao:
"I - outras informagbes que julgar necessárias, relativas a seu quadro

cllnico".
EMENDA N o 12

D6-se ao inciso XVII do art. 2° a seguinte redação:
"XVII - ser acompanhado nas consultas por pessoa por ele indicada".

EMENDA N O 13
D6-se ao inciso XXV do art. 2 0 a seguinte redaçao:
"XXV - optar pelo local de morte, vedada a interrupção de terapia vital".

EMENDA N O 14
D6-se ao art. 3° a seguinte redação:
"Art. 3° - A criança e o idoso, ao serem internados. teráo em seu prontuário

a relaçao das pessoas que poderào acompanhá-Ios integraimente, durante o
periodo de internaçao'.

EMENDA N O 15
D6-se ao art. 8° a seguinte redaçáo:
"Art. 8° - Os serviços püblicos de saUde e as entidades privadas

conveniadas ou contratadas pelo poder pUblico devem garantir a todos Os
usuários:

- a igualdade de acesso, em idênticas condiçOes, a todo e qualquer
procedimento medico ou nao que se faca necessário e seja oferecido pela
instituição;

II - o acesso a informaçao sobre o custo de seu tratamento pago pelo poder
ptblico, em caso de internaçao'.

EMENDA N O 16
D6-se ao "caput" do art. 9 0 a seguinte redaçäo:
"Art. 90 - 0 descumprimento do disposto nesta lei implicará a aplicação das

penalidades previstas nos procedimentos de auditoria do SUS".
EMENDA N O 17

Acrescente-se once convier:
"Art . .... - Ficam todas as instituiçöes que prestam servicos ptiblicos de

saüde no Estado obrigadas a afixar esta lei em local visivel, em seus
estabelecimentos.".

Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
César de Mesquita, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Carlos Pimenta

- Adelmo Carneiro Leáo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 499/99
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Comissào de Constituicao e Justica

Relatório
0 projeto de lei em tela, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Ivo

José, dispöe sobre a distribuicäo da quota estadual do salário-educacao entre
o Estado e os municIpios.

Publicado em 19/8/99, foi 0 projeto distribuldo a esta Comissão, nos termos
do disposto no art. 182, c/c o art. 102, Ill, "a", para receber parecer quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentacão
A Constituicao Federal, ao dispor sobre o ensino pUblico, estabeleceu como

fonte adicional de financiamento do ensino fundamental a contribuição social
do salario-educacao, recolhida pelas empresas na forma que dispuser a lei.

Corn a ediçao da Lei Federal no 9.424, de 24/12/96, que dispOe sobre o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorizaçao do Magistérlo, ficou definida a quota pertencente ao Estado, para
financiamento de programas, projetos e açoes do ensino fundamental, que
corresponde a 2/3 do montante de recursos arrecadados a serem creditados,
mensal e automaticamente, em favor das Secretarias de Estado da Educacão
e do Distrito Federal.

A Lei no 9.766, de 18/12/98, por seu turno, ao alterar a legislaçao que rege a
matéria, foi clara, em seu art. 2 1, ao estabelecer que "a quota estadual do
salário-educação, de que trata o art. 15, § 1°, II, da Lei n o 9.424, de 1996,
sera redistribuida entre o Estado e os respectivos municipios, de
conformidade corn critérios estabelecidos em lei estadual'.

A proposta parlamentar em análise pretende disciplinar a distribuição
mencionada, estabelecendo parãmetros e critérios para a percepçáo da verba
pelos municipios mineiros.

Não se vislumbra vicio de natureza juridica, constitucional ou legal que
mpeça a tramitacäo do projeto, ainda mais pelo fato de nao se tratar de
matéria inserida no rol daquelas de competéncia privativa do Chefe do Poder

0
	 Executivo para instaurar o processo Iegislativo.
C Entendemos ser oportuno, porém, apontar pequenos vicios, que serao

objeto das emendas que fazem parte deste parecer, para que o projeto fique
perfeitamente adequado ao texto constitucional, sem, contudo, retirar da
proposta a pretensáo de regulamentar a distribuição da quota-parte do

0 
salário-educaçao no Estado de Minas Gerais, conforme mandamento
constante na norma federal citada.

A Emenda no 1 visa a adequar o texto do art. 5° a técnica legislativa,
prevalecendo inalterado, entretanto, o mandamento constante no mencionado
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artigo.
Por outro lado, a atribuiçäo de competéncia a Orgão ou entidade estatal é

de iniciativa privativa do Governador do Estado, embora a lei federal
estabeleça que Os recursos sejam destinados as Secretarias da Educacâo
dos Estados. Inexistem, mesmo assim, razães para que o projeto eleja, de
piano, conforme dispöe o seu art. 50, a Secretaria de Estado da Educaçao
como Orgáo competente para divulgar a estimativa dos valores a serem
repassados para os municipios, como também para proceder a correçöes de
eventuais diferencas de valores entre a receita estimada e a reahzada.Em
tese, pode o Chefe do Executivo atribuir essa competéncia a outro órgão
estatal, conforme melhor convier a administraçáo pUblica.

Esses fundamentos nos levam a apresentar, por meio da Emenda n° 2, urn
novo texto para o "caput" do parágrafo ünico do mencionado dispositivo.

Ao suprimir o art. 7° do projeto, a Emenda n° 3 procura eliminar vicio
constitucional, pois nào cabe a lei estadual estabelecer competéncia de órgäo
vinculado a administraçao municipal.

A Emenda n° 4, por seu turno, objetiva estabelecer prazo de
regulamentaçao da matéria, por parte do Poder Executivo, que deverá
disciplinar, de maneira pormenorizada, os mecanismos para distribuição dos
recursos de que cogita o projeto em apreço.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 499/99 corn as Emendas n°s 1 a 4, a
seguir apresentadas.

EMENDA N O 1
D&-se ao "caput" do art. 5 0 a seguinte redação:
"Art. 5 0 - A parcela de recurso destinada ao municiplo será creditada

automaticamente em sua conta especifica para financiamento do ensino
fundamental püblico municipal.".

EMENDA N o 2
D6-se ao "caput" do parágrafo Onico do art. 5 0 a seguinte redação:
"Art. 5°
Parágrafo ünico - compete ao Poder Executivo.".

EMENDA N o 3
Suprima-se o art. 70.

EMENDA N o 4
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias a contar da

data de sua publicaçáo.".
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Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira - Maria

Tereza Lara - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 504/99

Comissâo de Constituicâo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epigrafe
autoriza 0 Poder Executivo a criar o Programa Especial de Amparo as Bandas
de Müsica no Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 19/8/99, a proposiçäo foi distribuida
a esta Comissâo para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionandade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, a",
do Regimento lnterno.

Fundamentacao
0 exame do projeto de lei em epIgrafe permite-nos identificar que a

proposiçào tern os seguintes propósitos:
10 - autorizar o Poder Executivo a criar o Programa Especial de Amparo as

Bandas de MUsica em nosso Estado e a buscar, em órgaos federais,
estaduais e municipais e na iniciativa privada, Os recursos para manutençao
de sede, aquisicão de instrumentos, contratacâo de maestros, impressâo e
divulgação de partituras, ou seja, os meios necessários ao desenvolvimento
das bandas de müsica mineiras (arts. 1 0 e 20):

2° - assegurar a cada banda de mt.isica regularmente constituida no
território mineiro a manutenção gratuita, corn funcionamento permanente, de
uma escola de müsica corn freqUência minima de cinco alunos e ajuda
financeira anual do Estado no valor de R$6.000,00, desde que a entidade
comprove algumas condiçoes (arts. 30 e 40).

Em outras palavras, o art. 4 0 da proposição pretende alterar a redacáo do
art. 10 da Lei n° 1.077, de 4/3/54, que definiu ajuda financeira anual de
Cr$6.000,00 as bandas de mUsica civis e as corporacöes musicals existentes

0 em nosso Estado, legalmente constituidas, que mantivessem, gratuitamente,
0 em funcionamento permanente, uma escola de mCisica corn frequéncia

minima de dez alunos.
0 	 Nos termos do projeto em análise. as alteraçoes propostas ao citado art. 10

0 são as seguintes: reducao de dez para cinco do nümero de alunos freqüentes
0 

na escola de mtsica e alteração do valor da ajuda anual, que passa a ser de
R$6.000,00, a ser concedida a entidade que comprovar estar em pleno e

C regular funcionamento, ter sido declarada de utilidade püblica em uma das
esferas de governo, não ter fins lucrativos, não distribuir lucros nem
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dividendos nem conceder remuneraçao, vantagens nem beneficios a
dirigente, conseiheiro, associado ou institu idor.

Ressalte-se, de inicio, a louvável intençao do autor do projeto de estimular,
valorizar, incentivar e difundir nas comunidades mineiras as bandas de
mUsica, ja que, na justificaçao apresentada, o autor destaca a posicao
pioneira de Minas Gerais em relação aos demais Estados da Federaçäo,
quanto a quantidade e a quaIidade de suas bandas de mUsica.

Segundo dispöe o art. 23, V, da Constituição da RepOblica, é competência
comum da Uniâo, dos Estados, do Distrito Federal e dos municIpios
proporcionar Os meios de acesso a cuitura, a educação e a ciência. E, mais:
de acordo corn o disposto no inciso VII do art. 24 da Carta Magna, compete a
União, aos Estados e ac, Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
proteçao ao patrimônio cultural e artistico, entre outros. Mais a frente, outra
norma constitucional estabelece como patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e irnaterial, nos quais se incluern obras, objetos,
documentos, edificaçöes e demais espacos destinados as manifestaçöes
artistico-culturais (art. 216, IV).

A Constituiçao mineira, em consonãncia corn os cornandos da Lei Major,
define, no seu art. 10, corno uma das competéncias do Estado difundir a
cultura (inciso IV), bern como legislar concorrentemente corn a União sobre a
proteçäo do patrimônio cultural e artistico e sobre a educacao e a cultura
(inciso XV, "g" e 'i"). Já no art. 11, V, a Carta Estadual repete a norma
insculpida no art. 24, VII, da Constituiçao Federal, segundo a qual é
cornpetência do Estado, comum a União e aos rnunicIpios, proporcionar os
meios de acesso a cultura, a educaçâo e a ciência.

No art. 207, na parte especIfica destinada a cultura. a Constituiçâo mineira
determina ao poder pibIico que garanta a todos o pleno exercicio dos direitos
culturais, incentivando, valorizando e difundindo as manifestaçoes culturais da
cornunidade rnineira, sobretudo pela adocao de medidas adequadas a
identificação, a proteçao, a conservação, a revalorização e a recuperação do
patrimônio cultural do Estado e peIo estimulo as atividades de caráter cultural
e artistico (incisos IV e VII). E, mais ainda: no § 1 0 do mesmo artigo,
determina que o Estado, corn a colaboraçao da comunidade, preste apolo a
preservaçâo das manifestaçães culturais locals, especialmente das escolas e
das bandas musicals, das guardas de congo e das cavathadas.

Já a Lei n° 11.726, que dispöe sobre a politica cultural do Estado de Minas
Gerais, vigente a partir de 31/12/94, estabeleceu, expressarnente, no seu art.
60:

"Art. 60 - 0 Estado garantirá, diretamente ou mediante convênio, a
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manutencão de formaçôes artIsticas estáveis, especialmente de banda de
müsica, orquestra, corpo de baile e coro".

De modo geral, a atividade legislativa se dá no piano da abstração,
enquanto a atividade executiva, ao contrário, prornove atos concretos,
visando a tornar operativos Os preceitos legais.

No caso do projeto em exame, tern-se em vista que o Poder Legislativo, por
lei de iniciativa parlameritar, pretende autorizar o Poder Executivo a criar, na
Secretaria de Estado da Cultura, o Programa Especial de Amparo as Bandas
de Müsica do Estado de Minas Gerais. A atividade de criar programa é
tipicamente executiva, operacional, que pode e deve ser discricionariarnente
exercida peio Poder Executivo.

Esclareca-se, por oportuno, que a pretensáo do autor já esta formalizada na
prática pelo Poder Executivo. E o que se depreende do exame do Relatório
da Gestão 1995-1998, da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais -
SEC-MG. Corn efeito, nesse relatário, sob o tItulo "Pelas Bandas de Minas",
estáo descritos os objetivos gerais e especificos, bern corno as atividades do
Programa de Apoio as Bandas de MOsicas Civis de Minas Gerais, no perlodo
1994-1998.

Também do citado relatório se extraem, a titulo de ilustração, as seguintes
trechos:

'a) o Programa de Apoio as Bandas de Müsicas Civis de Minas Gerais tern
como objetivo resgatar, revitalizar e garantir a sobrevivéncia das bandas de
müsica do Estado;

b) no periodo 1996-1998 teve a parceria do BEMGE, do Banco Real, da
COMIG e da ALEMG, tendo sido aplicados, nesse perlodo, recursos da
ordem de mais de 2,5 milh(5es de reals;

c) a SEC-MG criou a Programa Pelas Bandas de Minas para, além de
apoiar as corporaçöes musicals, aperfeiçoar seus regentes e müsicos,
fornecendo-Ihes suporte financeiro;

d) ha seis arias, a SEC-MG, em parceria corn ôrgâos e instituiçöes
rnunicipais, estaduais e federals, vem apoiando, de forma planejada e
sistemática, a desenvolvimento das bandas de rnüsica, importante forma de
rnanifestação cultural do nosso Estado;

e) a Ministério da Cultura, em convênio corn a Secretaria de Estado da
CuItura, doou a 14 bandas em 1996 e a 15 bandas em 1997, urn "kit" corn 18
instrumentos cada, a urn custo total de 500 mil reais".

Apesar de já existir informalmente a Programa de Apoio as Bandas de
MUsicas Civis de Minas Gerais no ambito da Secretaria de Estado da Cultura,
a proposta tern por objetivo formalizar, por rneio de autorizaçao legisiativa, a
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instituiçâo de programa dessa natureza, para dar-Ihe mais força e efetividade,
bern coma para assegurar ajuda financeira anual do Estado as bandas de
rntisica mineiras.

Conforme salientamos de forma exaustiva, nos termos do § 1 0 do art. 25 da
Constituicâo da Repüblica, é competéncia do Estado legislar sobre essa
matéria, já que ela não se situa eritre aquelas vedadas pela Lei Malor.

Do ponto de vista do processo legislativo, a iniciativa de proposicào dessa
natureza se insere na regra geral emanada do "caput" do art. 65 da
Constituição mineira, não havendo Obice constitucional nem legal a sua
tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 504/99.
Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 530/99

Comissão de Constituiçào e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lel em epIgrafe visa a
autorizar o Executivo a reduzir a carga tributária sabre a ô(eo diesel.

Publicado no "Diana do Legislativo" do dia 2/9/99, a projeto foi distribuIdo a
esta Comissão para exame preliminar sobre a constitucionalidade, a
juridicidade e a legalidade da matéria, nos termos do art.188, c/c a art. 102,
Ill, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 projeto em tela tern par abjetivo acrescentar a § 16 ao art. 12 da Lei no

6.763, de 26/12/75.
Tal dispositivo visa a reduzir a alIquota do ICMS para ate 12% nas

operaçöes internas corn Oleo diesel.
Quanta a iniciativa, a rnatéria, de natureza tributária, nãa está reservada a

Orgão nem a Poder, padendo, assim, qualquer membro desta Casa iniciar a
processo legislativo conforme dispae a "caput" do art. 65 da Carta Estadual.

A aliquota do ICMS nas operaçöes internas nãa poderá ser inferior a
prevista nas operaçöes interestaduais, conforme a Resoluçao no 22, de
19/5/89, do Senado Federal, editada corn base no art. 155, inciso IV, da
Constituiçâo Federal.

Nota-se que o projeto nãa contraria as normas citadas ac, permitir que o
poder pOblico estadual aplique a aliquota de 12% nas operaçöes internas corn
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relacao ao ICMS corn óleo diesel, em vez dos 18% atuatmente praticados.

A autora ressalta em sua justificacão que as Estados limitrofes corn Minas
Gerais adotarn o percentual proposta no projeto. Entendemos, pals, não ser
necessária a deliberação do Conselho Fazendário Nacional - CONFAZ - para
que o Estada de Minas Gerais possa adotar tal medida, urna vez que se trata
de alIquotas referentes a operaçöes internas, estando observados os limites
estabelecidos pela Senada Federal.

Dessa forma, naa vislumbramos óbice de natureza jurIdica a trarnitaçaa da
proposiçãa em análise; todavia é importante registrar que recentemente foE
sancionada pela Chefe do Poder Executivo a Lei n o 13.271, que acrescentou
o § 16 ac, art. 12 da Lei no 6.763, fazendo-se necessária a correção da
numeraçao do dispasitiva, por ocasiâo da redação final do projeto.

Conclusäo
Em face do expasta, concluimos pela juridicidade, pela canstitucionalidade

e pela legalidade do Projeta de Lei n o 530/99.
Sala das Comissães, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Agostinha

Silveira - Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 531/99

Comissâo de Constituição e Justiça
Relatório

A praposiçào em epigrafe, do Deputada Paulo Piau e outros, tern como
objetiva alterar dispasitivo da Lei no 12.989, de 30/7/98, modificada pela Lei no
13.243, de 23/6/99.

Publicado em 2/9/99, fai a projeto distribu Ida a esta Comissãa para receber
parecer quanta aas aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
canforme o art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimenta Interno.

Fundamentação
A prapasição em estudo objetiva prorrogar a prazo de vigência dos

beneficios previstas na Lei n o 12.989, de 1998, corn as alteraçöes trazidas
pela Lei no 13.243, no que tange aos débitos de ICMS das cooperativas.

Na que compete a esta Camissäa, não encontrarnos óbice a tramitaçao da
matéria. Trata-se de projeto subscnito par vários parlamentares, que tern
corn peténcia para deflagrar a processo legislativo corn nelaçâo a matéria de
natureza tributária (art. 61 da Constituicão Estadual).

Cumpre salientar que a prajeta em análise versa sabre urn tributo de
cornpeténcia exclusiva do Estado, nos termos do art. 155, I, "b", da
Constituiçaa Federal. Tratando-se de urn assunto de interesse exclusivo do
ente federado, aplica-se a ele a art. 25 da Constituiçao da Repüblica, que
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delega aos Estados plena liberdade para disciplinar a matéria.

Nos termos do comando regimental supracitado, cabe a Comissão de
mérito avaliar os aspectos econômicos do projeto, inclusive seus reflexos na
arrecadação tributária do Estado.

Conclusâo
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 531/99.
Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 536/99

Comissão de Constituiçào e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em
epIgrafe autoriza a UEMG a receber a Escola Superior de Agronomia e
Ciências de Machado como unidade associada.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/9/99, foi o projeto distribuldo a esta
Comissâo para ser apreciado sob os aspectos juridico, constitucional e legal,
em conformidade com o art. 192, c/c os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentaçao
Por força do art. 81 do Ato das Disposicöes Constitucionais TransitOrias da

Constituição do Estado - ADCT -' a UEMG organiza-se sob a forma de
autarquia, corn personalidade jurIdica de direito püblico, e se vincula a
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, conforme o art. 6 0, Il, "a", da
Lei n° 11.903, de 1995. Nos termos do art. 82 do ADCT da Constituiçäo
mineira. foram estabelecidas as regras que determinaram a absorção pela
UEMG, como unidades, das fundacoes educacionais de ensino superior
instituidas pelo Estado ou corn sua participacäo.

Sendo a Universidade uma autarquia vinculada ao Poder Executivo e,
portanto, entidade da administração indireta do Estado, o projeto em estudo
apresenta vicio de iniciativa a luz do disposto no art. 66, III, 'e", da
Constituiçao mineira. Todavia, "a sancäo expressa ou tácita supre a iniciativa
do Poder Executivo no processo legislativo", conforme estabelece o § 2° do
art. 70 da Carta Estadual.

Cumpre ressaltar que a UEMG foi totalmente organizada pela Lei n° 11.539,
de 1994, sob a forma de autarquia de regime especial, corn patrimOnio e
receita próprios e dotada de autonomia didático-cientifica, administrativa e
disciplinar, inclusive quanto a gestão financeira e patrimonial. 0 art. 21 dessa
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lei relacionou as fundacães que seriam absorvidas por ela, uma vez que
tinham cumprido as exigéncias da Constituição.

O projeto ern análise, todavia, postula uma situação que não foi prevista na
lei estadual organizadora da Universidade. Trata-se da hipOtese da
cooperacao entre a UEMG e outras escolas de ensino superior do Estado ou
mesmo situadas fora do Estado.

A palavra "associada" que aparece no projeto deve ser entendida no sentido
de reunir, aliar, cooperar. Assim, a cooperacâo entre as universidades deverá
ter em vista o aspecto didático-cientifico, de forma a promover a articulacao
entre ciência, tecnotogia e ensino, além de possibilitar o intercâmbio entre as
diferentes instituiçôes de ensino, corn reflexo positivo para o ensino superior
em geral.

Visto sob esse ângulo, o projeto näo contraria os arts. 81 e 82 do ADCT da
Constituição do Estado, uma vez que nâo postula a absorção de escola
superior a revelia das exigências constitucionais. Ao contrário, pretende
descortinar a possibilidade da celebracão de contratos, convénios, acordos ou
instrumentos congéneres entre a UEMG e uma escola de ensino superior
especifica, corn o objetivo de permutar conhecimentos de natureza técnico-
cientifica. Dessa forma, firma-se vinculo contratual adstrito a seus termos e
cláusulas.

A luz desses argumentos, entendemos que a pretensáo do autor do projeto
deve prosperar na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos e que busca
generalizar o direito de cooperaçào entre a UEMG e outras entidades de
ensino superior. Assim, atinge-se o objetivo do autor da proposiçäo sem
discriminar outras instituiçöes de ensino superior que também rnanifestem
interesse em cooperar corn a UEMG.

O substitutivo apresentado está sintonizado corn a finalidade e as
competéncias legais atribuidas a Universidade do Estado, constantes nos
arts. 2° e 30 da Lei n° 11.539, de 1994. Para ilustrar esse amparo legal,
destacarnos entre as firialidades da UEMG o desenvolvimento das ciências,

0 da tecnologia, das letras e das artes e a forrnaçao de profissionais de nIvel
C u niversitário mediante a pesquisa, 0 ensino e a extensão. Entre as
C 

competéncias da UEMG, destacamos, também a titulo de ilustraçâo, a de
C Prornover o intercâmbio e a modernização das regiöes mineiras, a de
C contribuir para a formacão da consciência regional, produzindo e difundindo 0
C 

Conhecirnento dos problemas e das potencialidades do Estado, e a de
Promover ideais de liberdade e solidariedade para a forrnaçào da cidadania
nas relaçoes sociais, bern como o intercâmbio cultural, cientIfico e técnico
corn instituiçaes nacionais, internacionais e estrangeiras.
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Conclusâo

Em face do exposto, concluImos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 536/99 na forma do Substitutivo n o 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N o 1
Acrescenta dispositivo a Lei n° 11.539, de 22 de julho de 1994, que dispöe

sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.
Art. 1°- 0 art. 3 0 da Lei n° 11.539, de 22 dejulho de 1994, fica acrescido do

seguinte parágrafo Unico:
"Art. 3°- .................................................................
Parágrafo iThico - A UEMG poderá associar-se a outras instituiçöes de

ensino superior mediante contrato ou instrurnento congênere que tenha por
objetivo a cooperacão didático-cientifica.".

Sala das Comissöes, 7 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 543/99

Comissào de Constituição e Justica
Relatório

0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Cabo Morais, tern coma
objetivo alterar a Lei n° 6.763, de 26/12/75, no que tange a operacöes
internas corn mercadorias que, no processo de industrialização, utilizam,
como rnatéria-prima, sucata, resIduo ou fragmento de vidro, papel ou plástico
provenientes de lixo reciclado.

Publicada em 10/9/99, foi a proposiçâa distribuida a esta Comissão, para
receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispoe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fu ndarnentação
A Constituição mineira, em contraposiçao a que vigorava ate outubro de

1989, não impöe limitaçoes ao parlamentar no que tange a iniciativa de
matéria de natureza tributária. Pelo contrária, a Carta de Minas Gerais, em
seu art. 61, legitima a atuacão parlamentar nesse caso.

No que se refere a cornpetência do Estado para dispor sobre a matéria
objeto da proposiçào em tela, entendemos aplicável a espécie o art. 25 da
Constituiçâo da Repüblica, que delegou ao ente federado prerrogativas
plenas para dispor sabre assuntos de seu interesse doméstico. Essa é a
hipótese que se enquadra naquele permissivo constitucional. Cumpre
salientar, ainda, que a ICMS, por forca do que dispöe o art. 155, I, 'b", da
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Constituicão Federal, pertence ao Estado, a que compete disciptinar as
critérios de sua cobrança, bern como as aliquotas a serem aplicadas.

Coma esta Comissao deve atuar dentro dos limites previstos no dispositivo
regimental supracitado, cabe a comissâo de mérito avaliar a projeta sob as
aspectos financeiros, especialmente quanta ao seu impacto na arrecadaçao
tributária estadual, bern coma a sua canveniência e apartunidade.

Conclusão
Pelas	 razöes 	 aduzidas, 	 conclulmos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

canstitucionalidade e pela legalidade do Projeta de Lei n° 543/99.
Sala das Carnissöes, 7 de autubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinha Silveira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 1999

ATA

ATA DA 1 ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAIIJDE
As nove horas e trinta minutos do dia trinta de setembro de mil novecentos

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Edson
Rezende, Carlos Pimenta e Cristiano Canédo, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Agostinho Patrüs. Havendo
nCirnero regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho
Patrüs, dispensa a leitura da ala da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente
faz a leitura da seguinte correspondéncia: ofIcio do Deputado João Leite,
Presidente da Cornissão de Direitos Hurnanos, encarninhando, para as
providéncias cabiveis, cópia do Requerimento n o 3394, de autoria do
Vereador Antonio dos Reis Goncalves, de Uberaba; oficio da Prefeitura
Municipal de Pirapora, formulando convite para a Il Conferéncia Municipal de
SaUde, a realizar-se nos dias 1, 2 e 3 de outubro do corrente ano; solicitação
dos representantes dos doentes corn AIDS, diabetes e hemofilia, de que esta
Casa se manifeste junto ao poder ptiblico federal para se evitar a interrupção
do fornecimento regular da medicação para as referidos grupos de pacientes;
solicitaçao da Federaçao dos Trabalhadores nas lndüstrias Urbanas no
Estado de Minas Gerais, encarninhada por sua Diretora, Sra. Vanda Esther
Macamini, sugerindo a instituiçao, nas escolas püblicas, de práticas
educacionais que menciona. A seguir, o Presidente distribui ao Deputado
César de Mesquita a Projeto de Lei no 286/99 e ao Deputado Cristiano
Canédo a Projeto de Lei no 503/99. Prosseguindo, o Presidente passa a
discussão e a votação de proposiçOes sujeitas a apreciacão do Plenário do
Assernbléia. 0 Presidente passa a palavra ao Deputado Cristiano Canédo,
relator do Projeto de Lei no 224/99, no 10 turno, que conclui pela rejeição do
projeto. 0 Deputado Edson Rezende solicita vista da proposição.
Prosseguindo, a Presidência passa a discussOo e a votaçao de proposiçOes
que dispensarn a apreciaçao do Plenário da Assembléia. Subrnetidos a
discussOo e votação, são aprovados, ern turno Onico, Os Projetos de Lei nos
439/99, (relator: Deputado Cristiano Canédo) e 485/99, (relator: Deputado
César de Mesquita). Prosseguindo, o Presidente passa a votacao do
Requerimento no 708/99, que é rejeitado. A seguir, o Presidente passa a
discussão e a votação de proposiçOes da Comissão. 0 Deputado Adelmo
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Carneiro Leão apresenta dois requerimentos. No primeiro, solicita seja
realizada audiência pUblica da ComissOo, para discutir as hemoglobinopatias,
corn a presença dos convidados que menciona. No segundo, solicita seja
realizada audiência pOblica na CornissOo, para discutir a Projeto de Lei no
46/99, de sua autoria, que cria o Conseiho Estadual de Saneamento Básico.
Submetidos a votação, cada urn por sua vez, são esses requerimetos
aprovados. Prosseguindo, o Deputado Edson Rezende passa a direcão dos
trabalhos ao Deputado Cristiano Canêdo para apresentar requerimento de
sua autoria. 0 Deputado Edson Rezende apresenta dois requerimentos. No
prirneiro solicita sejarn convidados a cornparecerern a reunião da Comissão o
Secretário de Estado da SaOde e as Secretários Muncipais da SaOde da
Região Metropolitana de Bela Horizosnte, corn a finalidade de se discutir a
prevenção da dengue. No segundo solicita seja enviada cOpia do pedido feito
pelo Sr.Ricardo Coutinho Habib, no CAC corn o no FCO 159-99 a Cornissão
de Seguridade Social e FarnIlia da Cârnara dos Deputados, para que sejam
tomadas as providências julgadas cabIveis. Subrnetidos a votação, cada urn
por sua vez, são esses requerirnentos aprovados. Curnprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os
rnernbros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratur-a da ala e encerra as trabalhos.

Sala das CornissOes, 7 de outubro de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo - Carlos Pimenta - Adelmo

Carneiro Leão - César de Mesquita.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 1999

ATA

ATA DA 80a REUNIAO ORDINARIA, EM 13/10/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Mensagem n o 58/99 (encaminha a indicação do Auditor
Eduardo Carone Costa para ocupar a vaga de Conseiheiro do Tribunal de
Contas), do Governador do Estado - Oficios - 21 Fase (Grande Expediente):
Apresentaço de Proposiçöes: Projetos de Lei n°s 606 a 613/99 -
Requerimentos n°s 788 a 797/99 - Requerimentos dos Deputados Luiz
Fernando Faria e outros e Ailton Vilela - Comunicacoes: Comunicaçöes das
Comissöes de Satde e de Fiscalizaçao Financeira e dos Deputados Cristiano
Canédo, Marco Regis (2), Ronaldo Canabrava e Eduardo Brandão - Oradores
Inscritos: Discursos da Deputada Maria Olivia e dos Deputados Sargento
Rodrigues, Pastor George e Doutor Viana - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase:
Abertura de lnscricöes - Decisöes da Presidéncia (2) - Leitura de
Comunicacoes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Ailton Vilela e Luiz Fernando Faria e outros; deferimento -
Questào de ordem; chamada para recomposiçào de "quorum"; existéncia de
nümero regimental para votacao - Votação de Pareceres: Parecer da
Comissão Especial sobre a indicaçäo da Profa. Lucia Helena Gonçalves
Teixeira para integrar o Conselho Estadual de Educacão; discurso do
Deputado Paulo Piau; questôes de ordem; suspensão e reabertura da reunião
- Encerramento - Ordem do dia.

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

Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patris - Agostinho
Silveira - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior -
Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio
Carlos Andrada - Antonio Genaro - Antonio JUlio - Antonio Roberto - Bené
Guedes - Cabo Morais - César de Mesquita - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo
Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Ivo José - Joào Leite - JoOo Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio Kangussu - Marco Regis
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- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rémolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl3min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a proteçOo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secret6r1o, para proceder 0 leitura
da ata da reuniOo anterior.

1  Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspond éncia

- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 1-Secret6rlo "ad hoc", lé a seguinte
correspond ência:

"MENSAGEM N O 58/99*
Belo Horizonte, 5 de outubro de 1999.
Senhor Presidente,
Reportando-me aos termos do Oficio/Gab.Pres. n° 332/99, do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, submeto a Vossa Exceléncia o nome do
Auditor Eduardo Carone Costa. para ocupar vaga de Conselheiro daquela
Corte de Contas, em razOo da aposentadoria do Dr. Mauricio Brandi Aleixo.

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia a
expressao do meu apreço.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 2 de setembro de 1999.
Senhor Governador,
Apraz-me levar ao conhecimento de Vossa Exceléncia que Os nomes dos

Auditores Edson AntOnio Arger e Eduardo Carone Costa foram indicados por
este Tribunal, nos termos do disposto no art. 78, § 3°, da Constituicao
Estadual, e do art. 16, inciso X, da Lei Complementar n o 33/94, para serem
submetidos a apreciaçOo e escoiha de Vossa Excelência, corn vistas ao
Provimento do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, em razOo da
vaga decorrente da aposentadoria do Sr. Conseiheiro Mauricio Brandi Aleixo.

Na oportunidade, reitero a Vossa Exceléncia protestos de alta estima e
distinta consideraçOo.
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Cordial mente,
Sylo da Silva Costa, Conselheiro Presidente."
- A Corn issão Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, encaminhando informaçöes

relacionadas a pedido feito pelos membros da CPI da Carteira Nacional de
Habilitaçâo (solicitaçao de proteçao pessoal feita pela PolIcia Militar). (- A CPI
da Carteira Nacional de Habilitacão.)

Do Sr. José Alencar, Senador, encaminhando cópia do parecer que emitiu,
no ãmbito da Comisso de Assuntos Municipais, ao analisar relatOrio da CPI
dos Med icamentos Falsos. (- A Comissão de Saüde.)

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando a
Nota Técnica no 6/99, daquela Pasta, referente ao Projeto de Lei no 66/99,
que dispöe sobre a concessâo de incentivos fiscais corn o objetivo de
estirnular, criar e arnparar entidades püblicas atuantes nas areas de saide,
educação e assisténcia social. (- Anexe-se ao Requerimento no 328/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administraçao, informando que 0
assunto do Projeto de Lei no 324/99 foi encaminhado a Secretaria da
Segurança Püblica (doacao, pelo Poder Executivo, do irnOvei que especifica
ao MunicIpio de Borda da Mata) e, tao logo haja pronunciarnento, esta Casa
sera cientificada. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 324/99.)

Do Sr. MurIlio de Avellar Hinge[, Secretãrio da Educaçao, esclarecendo que
urn grupo de trabalho dessa Pasta está concluindo estudos para subsidiar
resolução corn o firn de regulamentar o próximo processo de escolha de
Diretor de Escola, a ser realizado ainda este ano. (- Anexe-se ao
Req uerirnento n o 464/99.)

Do Sr. João Gabbardo dos Reis, Diretor do Departarnento de Análise da
Produçao de Serviços de SaUde, do Ministério da Satde, informando que o
medicarnento Basiliximab ja está na Tabela de Procedirnentos Especiais do
Sisterna de lnforrnaçoes Hospitalares, do SUS, e que é de responsabilidade
dos hospitais a aquisição e a aplicação do rnedicarnento, para o tratarnento
dos transplantados renais, urna vez que seu ressarcimento será feito por rneio
de Autorizaçao de lnternacáo Hospitalar - AIH. (- Anexe-se ao Requerimento
no 592/99.)

Do Sr. José Geraldo Franco Martins, Prefeito Municipal de Delfinópolis,
encaminhando o Quadro Informativo da Cornissão Especial das Obras
Municipais Paralisadas, conforme solicitação. (- A Comissão Especial das
Obras Municipais.)
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Do Sr. lano Tomaz Maioline, Presidente da Cârnara Municipal de Araçuai,

encaminhando solicitação do Vereador Eustáquio Azevedo Rocha de se
agilizar 0 processo de instalacão de faculdades da Universidade do Estado de
Minas Gerais em Araçuai. (- A Cornissão de Educacao.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, informando os
investirnentos de cunho social realizados pela empresa nos exercIcios de
1997 e 1998, conforme previsto no Acordo de Acionistas.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
EconOrnica Federal (4), cornunicando a alteração do objeto do contrato
referenciado para lmplantaçâo do Sisterna de Esgotarnento Sanitário e
Implantaçao de Servicos de Tratamento de ResIduos SOlidos na sede no
MunicIpio de São Francisco e a prorrogação da vigéncia do contrato
referenciado por meio da Carta Reversal datada de 1 0/10/99 e notificando as
liberaçoes de recursos financeiros, referentes as parcelas dos contratos que
especifica. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74
da Constituiçao Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regirnento Interno.)

Do Sr. Olavo Vieira da Silva, Secretário Adjunto da Secretaria de IndUstria,
Comércio e Turismo, encarninhando cópia de docurnento contendo propostas
dos órgàos FAEMG, AFRIG, SINDUSCARNE, SINDIPELES,
SINDICALADOS e FIEMG, bern como solicitando que esta Casa indique urn
representante para participar de reunião corn as Secretarias da Fazenda, da
Agricultura, da SaUde e de lndüstria, objetivando a elaboracão de uma politica
eficiente para o setor. (- A Corn issâo de Turismo.)

Do Sr. José Leão Santiago Campos, Juiz da 169a Zona Eleitoral de
Mantena, cornunicando o resultado do plebiscito para mudanca de topônirno
de ltabirinha de Mantena. (- A Cornissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Marcelo da Cruz Trigueiro, Juiz de Direito da Cornarca de Itaguara,
comunicando, em atencâo a ofIcio do Deputado Joào Leite, as providéncias
tomadas quanto aos fatos relatados pela Sra. Claudia Nazareth Pinheiro
Chagas Sales.

Da Sra. Carmern Araijo Mala, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentãvel, agradecendo 0 convite ao
Deputado Federal Tilden Santiago para participar da reunião especial em
homenagem a Cornpanhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM.

Do Sr. Marcelo Caetano de Melo, Delegado do Ministério das
Comunicaçoes, informando do encarninharnento de correspondência do
Presidente desta Casa referente a concessão ou consignacão de emissora de
radio FM e AM para operar a partir de Belo Horizonte.

Do Sr. Alfredo Dolabella Portella Filho, Professor da UNIMONTES,
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encaminhando o projeto "Monumento ao Ernpresário Desconhecido". (- A
Corn issáo de Turismo.)

Do Sr. Donizette Lima Nascimento, Presidente da Associaçáo dos Docentes
da UNIMONTES, solicitando providéncias contra o descaso em relaçao ao
trabaiho, a queda da quaUdade de ensino e o fim da gratuidade do ensino
püblico prevista no Estatuto da UNIMONTES. (- A Comissão de Educacao.)

Do Sr. Luiz Eduardo Alves de Siqueira, Editor da Editora Saraiva,
solicitando informaçoes relativas as emendas a Constituiçao do Estado.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Mesa passa a receber
proposiçöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI N° 606/99

Dispöe sobre informaçoes da data de vencimento da CNH, a ser liberada
pelo DETRAN-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 DETRAN do Estado de Minas Gerais enviará aos condutores de

velculos a inforrnaçao sobre a data de vencirnento da Carteira Nacional de
Habilitaçao - CNH -, quinze dias antes do vencimento.

Art. 2° - 0 DETRAN do Estado de Minas Gerais colocará a disposiçao dos
municipios que assim o requererern o cadastro de informaçoes sobre a data
de vencimento da Carteira Nacional de Habilitaçào.

Parágrafo ünico - Mediante convenio, o disposto no art. 2 0 poderá ser
irnplantado pelos municIpios.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias apOs sua publicaçao.
Art. 4° - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala de Reuniöes, de de 1999.
Agostinho Silveira
Justificaçao: A vida atribulada do cidadão comum nos dias atuais, que

implica a falta de tempo para curnprir seus deveres essenciais, concorre para
a não-renovação de documentos, cujos prazos de validade são
preestabelecidos pelos órgãos competentes. No caso da Carteira de
Habilitaçao, pouco solicitada pelas autoridades fiscalizadoras, ate mesmo por
esquecimento, muitas vezes o seu vencirnento passa despercebido do seu
titular. Em face desse argumento, justifica-se o pedido de comunicaçao prévia
da data do seu vencimento pelo órgão responsável, evitando-se que o
cidadão, náo por má-fé, mas por simples esquecimento, venha a ser punido.
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Caso o cidadão persista em nâo tomar, em tempo hábil, as providéncias
necessárias a renovação do documento, passará a ser passIvel das
penalidades previstas em lei, por caracterizar negligencia.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Administração
Piblica para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 607/99
Autoriza o Estado a dar incentivo ao municIpio que implantar o programa de

aleitamento materno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado autorizado a criar incentivos a irnplementação de

programa municipal para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno.
Art. 2° - 0 programa a que se refere o art. 10 compreende as seguintes

acOes, entre outras:
- manter equipes de estImulo ao aleitamento materno, que orientem mães

e gestantes em salas de espera de exames de pré-natal, maternidades,
berçários, ambulatórios e UTIs de neonatologia e hospitais pediátricos;

II - oferecer treinamento e reciclagem aos profissionais de saCide para a
atuação no programa de aleitamento materno;

III -. visitar residéncias onde haja lactentes, orientando as mães quanto ao
manejo da amamentação e aos eventuais problemas fisioterápicos
relacionados corn o ato de arnamentar;

IV - editar norma municipal que integre a amamentação na vida produtiva
da servidora do municIpio;

V - permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por dia nas
maternidades gerenciadas peto poder pübtico municipal;

VI - criar grupos de apoio a amamentação para os quais as mães possam
ser encaminhadas logo após a alta na maternidade;

VII - fortalecer e coordenar as atividades de estImulo ao aleitamento
maternojá implementadas no municIpio;

VIII - criar e manter banco de teite humano no municIpio;
IX - produzir e distribuir material educativo corn vistas a promover o

aleitamento materno.
Art. 3° - 0 Estado cooperará técnica e financeiramente corn o municipio que

comprovar a adoçao e a implementação do programa de aleitamento
materno.

Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de outubro de 1999.

VIM
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificaçao: A despeito da divulgaçào de campanha nacional de incentivo

ao aleitamento materno, é mister que, no seu ãmbito, o Estado também
envide esforcos para estimular a prática da amamentaçáo.

Considerando que as acöes de saáde e assistência social são hoje
realizadas em nivel municipal, este projeto pretende autorizar o Estado a criar
incentivos para os municipios que se empenharem no programa objeto deste
projeto de lei..

o prograrna de aleitarnento materno se justifica pelos beneficios que essa
prática traz para a saüde fIsica e emocional do bebê e pelas vantagens que
tam bern oferece as rnães.

A extensão do tempo médio de aleitamento é urn dos objetivos do
programa, que ye a amamentaçao ate os dois anos de idade corno urna meta
a ser alcançada.

Em consonância corn movimentos nacionais e internacionais que trabalham
para o resgate do aleitamento como forma de garantir a melhoria da saüde
infantil, o Estado tambérn deve empenhar-se para a consecução de tal meta.
Por essa razão, peco o apoio de meus nobres pares para a aprovação desta
proposiçào.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Saide e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 608/99
Declara de utilidade püblica a Cámara de Dirigentes Lojistas de Uberaba -

CDL -, corn sede no MunicIpio de Uberaba.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Cámara de Dirigentes Lojistas

de Uberaba - CDL -, corn sede no MunicIpio de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Anderson Adauto
Justificação: A Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba é uma entidade

civil sern fins lucrativos nern conotação politico-partidária, ideológica ou
religiosa.

Sempre em defesa do princIpio da liberdade, no campo politico sob a forma
de democracia, e no carnpo econômico, no primado da livre iniciativa e da
concorréncia, essa entidade tern por fim precipuo arnparar, defender, orientar,
coligar e representar, no ârnbito de sua atuação, os legItimos interesses de
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seus associados lojistas junto ao poder pUblico. A par desse pressuposto, a
CDL de Uberaba divulga idéias, produtos, técnicas e serviços, apresentando
tnovaçöes nos processos de comercializaçâo, por meio de promoção de
feiras, exposicöes, seminários, encontros e outros eventos.

E indubitável que, direta ou indiretamente, a comunidade uberabense se
beneficia corn a atuação da Cãmara de Lojistas local em razão da meihoria na
prestação de serviços e do fomento a atividade comercial. Dessa forma, conto
corn o apoio dos colegas parlamentares para que esta proposição seja
acoihida.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
edo Turisrno, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 609/99
Declara de utHidade ptiblica a Obra Unida Lar dos Idosos Antonio Frederico

Ozanam, corn sede no MunicIpio de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Obra Unida Lar dos ldosos

AntOnio Frederico Ozanam, corn sede no Municipio de Coronel Fabriciano.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 27 de setembro de 1999.
Ivo José
Justificação: A Obra Unida Lar dos Idosos Antonio Frederico Ozanarn,

fundada em 8/12/55, é uma entidade civil de caráter assistêncial e filantrOpico
que tern como objetivos primordiais a assisténcia a pessoas idosas mediante
internamento, a campanha de assistOncia médica, social e material, e tarnbérn
atividades educativas.

Julgarnos mats que procedente que esta Casa acolha a justa reivindicacão
da Obra Unida Lar dos Idosos AntOnio Frederico Ozanam de receber o tItulo
declaratório de entidade de utilidade ptiblica.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame prelirninar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 610/99
DispOe sobre a impressâo nas embalagens de leite dos tipos C

quadro de vacinas infantis obrigatOrias.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 quadro informando as datas das vacinas infantis

a l poliornieljte, a difteria, a coqueluche, o tétano, a tuberculose e o
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deverá ser impresso nas embalagens de leite dos tipos C e B.

Art. 20 - Caberá a Secretaria de Estado da Saüde fornecer as empresas
responsáveis pela confeccão de embalagens o calendário atualizado para a
aplicaçâo de todas as vacinas infantis referidas no "caput" do artigo anterior.

Art. 30 - Como incentivo estadual, as empresas responsáveis pela
confeccão das embalagens poderào abater de seu recoihimento mensal
devido 20 ICMS 50% (cinquenta por cento) do custo corn a irnpressâo dos
quadros de vacinas, desde que esse valor não ultrapasse 1% (urn por cento)
do importe mensal de recolhimento do tributo.

§ 1 0 - Os recursos retirados dos cofres ptblicos corn a aprovacão da
proposição serão deduzidos da verba orçamentária anual da Secretaria de
Estado da Saüde.

Art. 4 0 - Ficará a cargo da Secretaria de Estado da Saüde a fiscalizacao das
embalagens, recoihendo as que estiverem em desacordo corn a presente lei.

Art.5 0 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte
dias contados da data de sua publicaçâo.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art.7° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
João Pinto Ribeiro
Justificação: A saüde de nossa populaçáo, especialmente a de nossas

crianças, é uma preciosidade, e tern o Estado o dever de participar
efetivamente do seu controle, de sua rnanutencão e, principalmente, de sua
prevenção. Como forma de prevenção é preciso que toda a coletividade
conheça as doencas, as suas formas de contaminacão, as formas de
combaté-las, enfim e necessário cercar-se de todo o conhecimento possIvel
para que se preserve integralmente a saüde de nossas crianças. Pensamos
que, ao aprovarmos a presente norma, estaremos colocando a disposição da
populaçao urn meio prático, econOmico e abrangente, visto que as
informaçoes entrarão em todos os lares mineiros, dando conhecimento
permanente e imediato das datas das vacinas obrigatórias. Ressaltamos,
também, a oportunidade do presente projeto de lei, na medida em que se
torna necessária a mais ampla divulgação das determinaçöes
governamentais acerca da saüde püblica, e esta, obviamente, é uma forma
mais prática e mais barata de faze-la. Por flrn, gostarlamos de acrescentar
que a preservação da saUde é urn direito constitucional de todos, e nada é
mais justo que facilitar sempre a população informaçöes que ajudern no
conhecimento e no combate as doencas. Acreditarnos que as medidas aqui
propostas são de grande e imediato alcance social, o que no faz pedir o total
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apoio dos nobres pares a sua aprovacão.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Saide e de
Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 611/99
Dispãe sobre a criação do Programa Praça Viva nas pracas das grandes

cidades do Estado de Minas Gerais.
Art. 1 1 - Fica criado o Prograrna Praca Viva nas cidades corn rnais de 100

mil habitantes do Estado de Minas Gerais.
Art. 2° - 0 Programa Praça Viva compreenderá acães do Poder Püblico e

de ernpresas privadas para que as praças possam cumprir o seu verdadeiro
papel dentro da cornunidade.

Art. 3° - Caberá ao Estado, por meio da Secretaria da Segurança PCiblica,
criar urn policiamento diário, no horário das 6 horas ate as 22 horas, em todas
as pracas das grandes cidades.

Art. 4° - As empresas privadas vizinhas da praça poderão inscrever-se no
Prograrna Praca Viva para construcão de coretos, organizacão e patrocInio
de "shows", como 'karaokês", gincanas infantis, serestas e outros eventos de
lazer para a população.

Art. 5° - Será concedido as empresas cadastradas no Programa Praca Viva
e que patrocinarem algum tipo de evento, urn espaço na praça para
colocaçao de publicidade

Parágrafo ünico: A publicidade referida no "caput" deste artigo deverá
localizar-se em bancos e lixeiras colocados na praca.

Art. 6° - 0 cadastramento das empresas no Programa Praca Viva será feito
p01 meio da Secretaria de Estado de Esportes.

Art. 7° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 9° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.

0
	 João Pinto Ribeiro

Justificaçao: 0 projeto ora apresentado pretende ressuscitar as pracas das
C grandes cidades, as quais, a nosso ver, estão como rnortas, vazias,
0 COnstituindo apenas espaco de ocupacão de vadios, rnenores delinqüentes,
0 jogatinas, comércio de drogas, prostituiçao de menores e vários outros tipos

de eventos ilIcitos.
Em muitas delas, as prefeituras )ocais atuam corn eficiência e competência,

cuidando diariamente da limpeza, da irrigacão e poda de suas plantas, do
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plantio de outras espécies, da coiocação de bancos, enfim, dando urn colorido
e uma aparéricia digna de ser apreciada e usufruida pela popuiação.

Nosso povo, principalmente os idosos e as crianças, anda carente de urn
espaco agradável e confortáve!, onde possa locomover-se corn rnais
liberdade, além de respirar urn ar mais agradável e puro. Seriam as praças tal
espaço e foram projetadas para tal, mas nos tempos modernos, como já
dissemos, estão totalmente desvirtuadas de suas finalidades, visto que os
cidadâos das grandes cidades ternem, e corn toda a razão, ate mesmo
transitar rapidamente por elas.

E visIvel o contraste existente em nossas praças; de urn ado, a
exuberância das plantas, o colorido das flores, o clima agradável, o espaco
aconchegante; de outro, a total ausência do ser humano, o medo em passar
por ela; enfim, a falta de vida, o gigante adormecido em que foi transformada.
Pensamos que, se somarmos esforcos, poderemos contribuir muito para
meihorar a qualidade de vida de nossos cidadãos, principalmente das
crianças e dos idosos, oferecendo-lhes uma opção de lazer, de
entretenimento , de descanso, de práticas esportivas, quando lhes
entregarmos, sem restriçOes, aquele espaço que originalrnente fora
construido e projetado para eles.

A vista do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação do
projeto, cujo caráter social e humanitário é gritante e urgente.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Educaçao e de
Fiscaiização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 612/99
Obriga os medicos da rede pCibhca estadual a receitar os medicamentos

contidos na lista de medicamentos distribuldos gratuitamente pelo Piano
Estaduai de Assisténcia Farmacêutica Básica.

Art. 1° - Ficam os medicos da rede pblica estadual obrigados a receitar Os
rnedicamentos contidos na lista de medicamentos distribuIdos gratuitamente
pelo Piano Estadual de Assisténcia Farmacêutica Básica.

§ 10 - Para o cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, o órgão
competente enviará a lista mencionada as unidades de saüde e as equipes
do Programa de SaUde da Familia.

§ 2°- A obrigatoriedade instituida no "caput" deste artigo não se aplica se o
medicamento prescrito ou similar estiver em falta no estoque da unidade de
saUde.

Art. 21 - 0 descumprimento desta lei sujeita o infrator as penalidades
administrativas previstas em regularnento.
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Art. 30 - 0 Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de sessenta

dias contados da data de sua publicação.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Joâo Pinto Ribeiro
Justificação: E de amplo conhecimento a precariedade de recursos da

maioria da população atendida pelo Sistema Unico de Saüde - SUS -, em
suas unidades prestadoras de serviços.

As dificuldades financeiras encontradas pelos usuários são tantas que, na
maioria das vezes, eles nâo tern condiçães de adquirir os medicamentos
prescritos e necessários para o tratamento.

Ora, por meio de programa especifico, o SUS Ihes proporciona a gratuidade
da assisténcia farmacêutica. Embora não possam ser atendidos
integralmente, os usuários do sistema tern a sua disposição urn arsenal
terapêutico razoável.

Entretanto, é possivel que o medico, por diversas razães, deixe de
prescrever os medicamentos de distribuição gratuita, substituindo-os por
sirnilares somente encontráveis no mercado.

E necessário, então, que se crie urn mecanismo de proteçáo ao usuário
carente, garantindo-Ihe a acesso ao medicamento ja oferecido pelo sistema
püblico de saUde.

Dessa forma, acreditamos que as medidas previstas nesta proposição
sejam de alcance social imediato e de grande benefIcio para a população
m ineira.

- Publicado, vai a projeto as Cornissöes de Justiça e de SaUde para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 613/99
Acrescenta artigos a Lei n°13.163, de 20 de janeiro de 1999, que promove a

adequacao da Lei Orgãnica do Instituto de Previdéncia do Legislativo do
0 Estado de Minas Gerais - IPLEMG - as norrnas constitucionais e dá outras

providéncias
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

0	 Art. 1° - A Secão II do CapItulo II da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999,
0 que promove a adequação da Lei Orgânica do Instituto de Previdéncia do

Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - as normas constitucionais
e dá outras providencias, fica acrescida dos seguintes artigos, procedendo-se

0 a necessária renumeraçâo:
"Art. 16 - Será concedida aposentadoria ao contribuinte do IPLEMG:



rA-7
450

- corn proventos integrais, correspondentes a totalidade do valor obtido na
forma do § 1° deste artigo, aos trinta e cinco anos de exercicio de mandato
eletivo e cinqUenta e trés anos de idade;

II - corn proventos correspondentes ao valor obtido na forma do disposto no
§ 20 deste aftgo, exigido o minimo de oito anos como contribuinte da
autarquia:

a) por invalidez permanente, ao impossibUitado Para a funcâo, quando esta
ocorrer durante o exercicio do mandato e decorrer de acidente, moléstia
profissional ou doenca grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei,
independenternente de perIodo de caréncia e idade, sendo o beneficio
calculado na forma deste inciso, náo podendo os proventos ser inferiores a
sessenta por cento do estipéndio de contribuicäo;

b) aos trinta e cinco anos de contribuiçao e cinquenta e trés anos de idade.
§ 1 1 - 0 valor dos proventos das aposentadorias previstas nos incisos I e II

deste artigo sera calculado tomando-se por base o estipéndio de contribuiçao
do Deputado.

§ 2° - 0 valor da aposentadoria prevista no inciso II deste artigo
corresponderá a urn trinta e cinco avos por ano de exercicio de mandato de
Deputado.

§ 3° - Considera-se tempo de exercIcio de mandato eletivo o periodo de
contribuicão ao IPLEMG.

Art. 17 - A aposentadoria concedida pelo IPLEMG é inacumulável corn
retribuicöes pecuniárias quando no exercIcio de mandato eletivo estadual ou
federal.

Parágrafo Unico - No caso da ocorréncia da hipOtese deste artigo, fica o
segurado obrigado a comunicá-la ao IPLEMG.

Art. 18 - Para fins de contagem de tempo de exercicio de mandato, é
facultada ao segurado a averbação do tempo correspondente aos mandatos
eletivos rnunicipais, estaduais ou federais, a qual somente produzirá efeitos
após o recoihimento da soma das contribuicôes previstas nos incisos I e II do
art. 5 0 desta lei, composta a reserva atuarial exigIvel e desde que o mesmo
tempo nâo tenha sido contado Para efeito de aposentadoria por outro regime
de previdéncia social, na forma do regulamento.

Art. 19 - 0 aposentado investido em novo mandato de Deputado Estadual
terá recalculado, ao final do mandato, o valor dos proventos de sua
aposentadoria, respeitadas as normas previstas nesta lei.

Parágrafo iinico - Para a concessão dos beneficios desta lei, serào
desconsiderados os periodos de tempo excedentes a trinta e cinco anos, bem
como os concomitantes ou já considerados Para a concessáo de outro
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beneflcio, em qualquer regime de previdência social.".

Art. 21 - Os arts. 16 e 17, bern como o "caput" do art. 19 da Lei n o 13.163, de
20 de janeiro de 1999, passam a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 16 - Conceder-se-a pensáo ao cônjuge ou companheiro sobrevivente,
01 rnorte do contribuinte do IPLEMG, correspondente a cern por cento do

valor do benefIcio.
Art. 17 - Cessa o pagamento da pensâo prevista no artigo anterior por morte

ou casamento do pensionista.

Art. 19 - Por morte ou inexisténcia do beneficiário a que se refere o inciso I
do art. 70 da Lei no 13.163, de 20 de janeiro de 1999, a importància
correspondente a pensào será distribuida em partes iguais aos dependentes
a que se referern os incisos II e Ill do art. 70 da Lei no 13.163, de 20 dejaneiro
de 1999, se existentes.".

Art. 3° - 0 Capitulo V da Lei no 13.163, de 20 de janeiro de 1999, fica
acrescido dos seguintes artigos, procedendo-se a necessária renumeração:

"Art. 49 - Para os efeitos desta lei, considera-se estipéndio a soma dos
rendimentos percebidos pelo Deputado Estadual como retribuição pelo
exercicio do mandato.

Art. 50 - Considera-se cumprida a carência exigida no inciso II do art. 16
desta lei Para o contribuinte que não a tiver completado, Para efeito de
pensao, na forma do regulamento.

Art. 51 - 0 segurado que, por disposição legal, estiver cumprindo tempo
Para o exercicio da aposentadoria, terá mantido o beneficio assistencial
durante o periodo, na forma do regulamento.

Parágrafo ünico - Ao segurado obrigatorio, náo reeleito, fica garantida a
asslstência a saide, pelo prazo de urn ano, apOs o término de seu mandato,
desde que recolha a contribuiçao especifica durante o periodo.".

Art. 4° - Aplica-se o disposto no inciso I do art. 8 0 da Lei no 7.855, de 17 de
novernbro de 1980, ao entao contribuinte do Instituto que, ate a data desta lei,

0 haja Perdido essa qualidade, bern como ao atual segurado, desde que
C preenchido o requisito da idade minima de cinqUenta anos, na forma do
0 regulamento vedado, em qualquer circunstância, o cômputo de tempo ficto.

Art. 50 - Para compor a reserva técnica do Instituto, de responsabilidade do
U, 

poder pUblico, nos termos do art. 11 da Lei n o 6.258, de 13 de dezembro de
C 1973, a Assembléja Legislativa também repassara recursos ao IPLEMG, Para

Cumprimento do exiglvel atuarial, em face do que dispöe o inciso XXXVI do
art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 6 1 - A Mesa da Assembléia fará publicar no "Minas Gerais" - "Diário do
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Legislativo", no prazo de sessenta dias, contados da data da publicação desta
lei, texto consolidado da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999, cuja
proposta he sera encaminhada, em ate trinta dias da data inicial prevista
neste artigo, pela Diretoria do Instituto de Previdência do Legislativo do
Estado de Minas Gerais - IPLEMG -, aprovada pelos Conselhos Deliberativo e
Fiscal da autarquia.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubIicaço.
Art. 81 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Antonio Julio
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, do Trabalho e de

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

REQUERIMENTOS
N o 788/99, do Deputado Antonio Carlos Andrada, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulaçoes corn o Desembargador
Paulo Geraldo de Oliveira Medina pela sua indicaçao para o cargo de
Corregedor-Geral de Justica, do Tribunal de Justica do Estado. (- A Comissão
de AdministraçOo Püblica.)

No 789/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulaçoes corn a Radio Montanhesa de
Viçosa, pela comernoraçáo de seus 50 anos de fundaçao. (- A Comissão de
Transporte.)

NO 790/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que sejam apuradas
imediatamente as agressOes sofridas por Promotores de Justiça nas
dependências da Delegacia de Furtos e Roubos em 24/9/99, bern corno
sejarn punidos Os responsáveis e ate mesmo afastados os policiais civis
envolvidos no caso.

N° 791/99, da Cornissão de Direitos Humanos, solicitando seja enviada ao
Governador do Estado moção de repUdio pelas agressOes sofridas por
membros do Ministério Püblico por ocasião de vistoria realizada na Delegacia
de Furtos e Roubos em 24/9/99.

N O 792/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja endereçado
oflcio ao Secretário da Segurança Püblica pedindo proteçao policial imediata
para a Vereadora Imaculada Dutra e o Sr. Geraldo PerIgolo e familiares,
todos do MunicIpio de Manhuaçu, ate que se efetive sua inscrição junto a
Secretaria Nacional de Direitos Humanos. (- Distribuidos a Comissâo de
Direitos Humanos.)
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N O 793/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando sejam transcritos nos

anais da Casa as artigos "Caso Cernig E Pior para MG que Fala de Arminio,
Diz Vedovato", publicado no jornal "Estado de Minas" em 6/10/99, e "0
Flagelo Mineiro", publicado no jornal "0 Estado de S. Paulo" em 6/10/99; e
trechos da coluna "Panorama EconOmico", de Miriam Leitão, publicada no
jornal "0 Globo" em 5/10/99, e da coluna de Dora Kramer, publicada no
"Jornal do Brash" em 5/10/99. (- A Mesa da Assembléia.)

NO 794/99, do Deputado Amilcar Martins e outros, solicitando seja formulada
manifestação de repOdio ao Sr. Roberto Requiâo, Senador, pelo tratamento
antidemocrático, agressivo e deselegante que teria dispensado ao jornalista
Willian Santos, do jamal "Estado de Minas", em 11/10/99.

NO 795/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de
congratulaçoes corn o Sr. Roberto Amaral por sua nomeacão e posse no
cargo de Diretor do Escritório Regional da SUDENE em Montes Claros.

NO 796/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de
congratulaçOes corn o Sr. Marcos Formiga por sua nomeacão e posse no
cargo de Superintendente da SUDENE. (- Distribuldos a Comissão de
Adrninistração Püblica.)

N o 797/99, da Cornissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DER-MG corn vistas ao encascalhamento de
aproximadamente 200m no trecho Porto das Balsas-Rio Mocambinho. (- A
Comissão de Transporte.)

- São também encarninhados a Mesa requerirnentos dos Deputados Luiz
Fernando Faria e outros e AIlton Vilela.

Cornunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçOes das Comissöes de

Saüde e de FiscalizaçOo Financeira e dos Deputados Cristiano Canédo,
Marco Regis (2), Ronaldo Canabrava e Eduardo Brandão.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agitadas.

Abandonadas. Drogadas. Crianças sem futuro. Nossas criancas nao tern a
que comernorar. Estatuto da criança existe - no papel, não na pratica.
Simplesmente mais urna lei neste Pals. Se nada for feito, nossas crianças
abandonadas serOo, no futuro, marginais fazendo deste Pals urn dos rnais
vialentos do mundo. Pivetes, coma são charnadas, nossas crianças
Perambularn pelas ruas e para sobreviverern raubam, assaltam e matarn.
Andam em bandos, e sua escola é a rua. Não existem criancas abandonadas,
e sim farnIlias abandonadas. Nosso Pals necessita urgentemente de uma
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polltica habitacional, pois se a familia é desestruturada - ela que é o ponto de
referência da criança -, o lar não existe.

Fllhos de mães solteiras, de casais desajustados, ainda no Otero materno
nossas crianças ja registram reaçöes de defesa, fuga ou agressão. 0 Brasil é
o pals do contraste corn relaçào as nossas crianças. Não quero falar de uma
Sacha, fllha da Xuxa, ela é exceção no nosso Pals. Quero falar das nossas
crianças pobres e abandonadas que se encontram internadas no Niicleo
Assistencial Caminhos para Jesus; crianças portadoras do virus HIV; crianças
deficientes amparadas pelas APAEs; crianças infratoras confinadas nos
nossos centros de reabilitação - que, diga-se de passagem, de reabilitaçao
nada tern, são, sim, urn centro de revolta de urn amontoado de seres
humanos, que saem dali pior do que quando chegaram. Quero falar das
nossas crianças que morrem por falta de urn CTI infantil.

Lembro, neste momento, as nossas crianças que trabalham, quando
deveriarn estar num banco de escola. Crianças na lavoura, em trabalhos
braçais e usadas pelos patröes como mão-de-obra barata.

Ontem, Dia das Cnanças, fizerarn festas. Lembraram que elas existern.
Pergunto: E hoje, arnanhä e depois de amanhã? Para mim, ontem foi apenas
mais urn dia de reflexão. Temos a obrigaçao e o dever de mudar essa
sttuaçao. Que a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, as proteja, pois,
dessa forma, sornente urn mitagre poderá salvar nossas crianças.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Obrigado, nobre Deputada Maria
Olivia, este assunto me sensibiliza. Por várias vezes, desta tribuna, já me
pronunciei em defesa dessa causa, que é nobre e que não é uma causa
minha, é de todos nás. Homenagelo e parabenizo V. Exa. por mais uma vez
estarmos aqut juntos, tendo a oportunidade de alertar toda esta Casa e toda a
sociedade sobre esse grave problema das crianças, principalmente dos
menores abandonados, dos menores de rua. Sabemos que muitos nâo tern
referenda nenhurna corn relaçào a familia. Como muito bern disse V. Exa., já
foram exciuldos, ate mesmo rejeitados no ventre das suas mães. Então,
quero, mats uma vez, somar esforços e cobrar da Mesa da Assembléia que
possamos discutir e fazer urn debate püblico, envolvendo todas as entidades
direcionadas a infància e a adolescéncia, para termos uma efetiva soluçao.
Não querernos apenas uma discussão, queremos que a sociedade se
conscientize de que o problema que essas crianças hoje abandonadas,
principalmente as de rua, causam a sociedade é muito rnaior do que se nos
cotizássemos, nos unissernos em defesa dessa causa e investissemos na
sua condiçao humana. Parabenizo, p015, V. Exa. e me coloco a disposição
dessa causa, que é nobre.
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A Deputada Maria Olivia - Agradeço suas palavras, Deputado Doutor Viana,

e quero também registrar, oportunamente, nesta Casa, o seu trabalho como
Prefeito da cidade de Curvelo, quando fomos testemunhas da sua
preocupacão corn as nossas crianças. Se todos Os nossos Prefeitos se
conscientizassem de que creche é o investirnento maior que urn Prefeito pode
fazer, não teriamos tantas crianças abandonadas. Nâo estamos falando hoje
so das crianças abandonadas de Belo Horizonte, porque essa situação se
estendeu por todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, Doutor Viana;
obrigada, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
0 Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, püblico presente, companheiros da imprensa, gostaria de abordar
dois pontos. Apesar de ja ter sido observado aqui, quero, desta tribuna e
diante do povo que nos assiste, repudiar o jornal "New York Times", que fez
severas criticas ao Sr. Governador Itamar Franco, classificando-o de
irresponsável e burlesco.

Deputado Doutor Viana, gostaria de agradecer o aparte e deixar bern claro
que nós, como Deputados da bancada do Governo, como o nobre colega já
citou, e como pessoa que está erradicada ha 30 anos na Capital rnineira,
gostaria de deixar bern claro para o "New York Times" e para aqueles que
comungarn com essa linha de pensamento, da estirpe do Sr. Armlnio Fraga
que nós, enquanto mineiro e defensores do nosso Estado e do Brasil,
deveriamos ter sequer o rninimo de patriotismo e nao expor o nosso Pals da
forma como foi exposto aos norte-americanos nos Estados Unidos.

Essa postura do Sr. Arminio Fraga nào mais é que demonstrar o seu
caráter e sua personalidade, porque sabemos muito bern da convivência que
ele tern corn esse pals - da sua situacáo de trabaiho. Entendemos por que
está falando jsso. Estamos cansados de pessoas que estão ocupando cargos
de destaque, conforme esse cidadão está ocupando, que fazern suas
trapaihadas e não h6 ninguém para Ihes dar um puxão de oreihas ou para Ihe
dizer: "Meu amigo, vocé não pode esquecer que e brasileiro, está
contrariando o seu Pals, e isso é uma atitude impatriótica."

Gostaria de deixar bern claro a esse jornal norte-americano que 0 flO5SO
Governador Itamar Franco é urn hornern sério, coerente, transparente e que

C vem conduzindo o nosso Estado da meihor rnaneira possivel. A atitude desse
C jornal foi muito comum para urn pals que tenta impor ao Brasil a situação de

colônja dos Estados Unidos.
Senhores e senhoras, entendemos a preocupacão desse jornal, assim

Como também as palavras do Sr. Arminio Fraga, que viemos repudiar e dizer:
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que irresponsável e burlesco é 0 Sr. Arminio Fraga, e muito mais ainda o Sr.
Fernando Henrique Cardoso, que tern corno subalterno esse Presidente do
Banco Central. Não entendo por que não se tomou nenhuma medida para
que fosse afastado 0 Presidente do Banco Central do Brasil. Esse senhor
expôs a situacão de Minas Gerais nos Estados Unidos declarando que Os
investidores minoritários não procurassem Minas Gerais para investir.

Diante desta tribuna, quero repudiar não so as crIticas feitas ao Governador
Itamar Franco pelo 'New York Times", mas também a postura imbecil do Sr.
Armlnio Fraga, esse sim, urn irresponsável, burlesco e, acima de tudo,
impatriótico. Essa é a situação em que se encontra o Sr. Arminio Fraga, e não
sei por que ate agora o Sr. Fernando Henrique ainda não tomou posicão
nenhuma. Ou sera que o Presidente da RepUblica está compactuando corn a
atitude desse senhor Presidente do Banco Central do Brasil?

o Deputado Doutor Viana (em aparte) - Prezado Deputado Sargento
Rodrigues, quero também me solidarizar com sua fala em defesa do nosso
Governador. Será que o "New York Times" sabe ou sabia que o ltamar
Franco foi urn dos melhores Prefeitos - ainda jovem - da nossa querida Juiz
de Fora? Que, por dois mandatos, foi um dos mais brilhantes Senadores da
nossa Repiblica? Que, quando era Vice-Presidente da Repüblica. assumlu a
Presidência do nosso Pals e deixou-a corn indice de aceitação de mais de
80%? Será que urn homem desses, que chega corn vitária esmagadora ao
Governo de Minas Gerais, é um irresponsável?

São reflexöes que temos que cobrar e temos que dizer a esses repórteres
do "New York Times" que estão muito distantes da nossa realidade. Então, é
meihor perdoá-los, porque não sabem o que estão dizendo. Prefiro ficar em
defesa do nosso Governador Itamar Franco.

o Deputado Sargento Rodrigues - Então, nesta tribuna, gostaria de externar
meu repüdio a essas palavras e, em especial, ao "New York Times", que não
conhece a nossa realidade e que - lógico - gostaria muito que
continuássemos mantendo essa condiçao de colônia dos Estados Unidos, o
que repudiamos.

C Deputado João Paulo (em aparte) - Muito obrigado, nobre Deputado
Sargento Rodrigues. Quero compartlihar da indignaçao de \ Exa. em razão
das infelizes declaraçoes prestadas por esse cidadào que, hoje, é 0
Presidente do Banco Central.

Percebo que V. Exa., corn muita veeméncia, rotula-o de impatriota e de
impatrióticas as suas declaraçoes, mas impatriOtica é toda trajetória dele,
que nunca fez nada pelo Brasil. Tenho a impressão de qi e não deve se
importar muito quando o tachamos de impatriota.
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o Presidente da RepUblica, sim, deveria ter tornado algurna atitude, porque

ele, efetivarnente, não pode ser impatriOtico nas suas atitudes. Ha poucos
dias, tivemos conhecimento daquela reunião em que, na recomposição do
Governo, o Presidente deu posse a alguns auxiliares, dizendo que o Governo
não podia mais cometer os erros que cometeu no passado; que seus
auxiliares deviarn absoluta lealdade e obediência a ele, Presidente da
Repüblica. 0 Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que todos os
atos dos seus auxiliares teriam que guardar consonância corn suas prOprias
orientaçoes.

Então, eu e uma grande parcela da população brasileira ficamos a imaginar
que foi o Presidente da Repiblica que ordenou que dissesse isso. Se assim
não e, que o Presidente o demita. Mas, se o contrário acontecer, se esse
cidadão continuar Presidente do Banco Central, as palavras dele serão
certamente objeto de urn ensaio prévio a vida do Presidente da Repüblica, no
"estilo Sergio Motta".

o Sergio Motta é que fazia isso muito bern: falava aquilo que o Presidente
não podia, não queria, mas que, as vezes, mandava dizer. Essa é a
impressão que o Brasil todo tinha a respeito das declaraçöes arrojadas do
Ministro Sergio Motta, destruidoras, corrosivas. Ele dizia, e o Presidente da
RepCiblica nada fazia.

Ha poucos dias, inaugurando uma nova forma de gerenciar, o Presidente da
Repüblica dernitiu urn de seus auxiliares mais diretos, o Clóvis Carvalho, que
bateu de frente corn a polItica econômica do Governo Federal, sustentada e
plasmada pelo Ministro Malan. 0 Presidente da RepUblica não pensou duas
vezes: chamou o Ministro Clóvis Carvalho e o demitiu sumariamente. Por que,
então, não faz isso corn o Presidente do Banco Central? Certamente porque
combinou algo corn ele antes. Todos sabemos que o Governador do Estado
não e, hoje, o meihor amigo do Presidente da Repüblica e que o Armlnio
Fraga deve lealdade ao Presidente da RepCiblica, e nao ao Governador do
Estado.

0 Minas Gerais se levanta. Fui urn dos primeiros Deputados entrevistados a
respeito das declaraçöes do Presidente do Banco Central e já pugnava por
sua demissão sumária, da mesma forma que o Presidente da RepUblica fez

0 corn Clóvis Carvalho. Coma isso nào aconteceu ate hoje, equivale a dizer que
as declaraçöes estão, realmente, de acordo corn os interesses do Presidente
da RepUblica. E mais do que isso: possivelmente, terão sido ensaiadas antes
de dadas.

Gostaria de complementar as palavras do amigo Deputado João Paulo e
dizer que o hornem que teve a coragern, a hombridade e a transparência de



rW
458

deciarar moratória enquanto os demais Governadores nao tiveram coragem;
O homem que se levantou diante da privatização de Furnas e, durante todo o
tempo, tern demonstrado coeréncia em seu governo não pode ser chamado
de irresponsável pelo "New York Times" nem por nenhum outro jornal, porque
J6 deu demonstração de que é sério, coerente e vern tentando levantar náo so
o Estado de Minas, como tambérn o povo brasileiro diante das questoes
maiores de nosso Pals.

Venho afirmar, de pübiico, que continuo na base de Governo, apoiando
incondicionalmente, as atitudes do Governador do Estado, Sr. Itamar Franco,
no que diz respeito a moratOria e a privatização de Furnas, porque se trata do
comportamento de uma pessoa séria, que está preocupada corn os rurnos
não sO de Minas Gerais, mas também de todo o Pals.

Como havia dito, teria dois assuntos importantes para abordar, o primeiro
deles é o nosso repidio a esse jornal americano, aproveitando para dizer a
eles que nào aceitamos a condiçäo de colOnia.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que, enquanto tivermos policiais sendo
mortos nas ruas por marginais, não ficarei calado. Tivemos, nesse final de
semana, a perda do Cabo PM Aloisio Dias da Silva, morto quando se
encontrava a procura de sua filha, prOximo a urn bar, momento em que fof
solicitado para intervir ern uma ocorréncia policial e, mesmo estando a
paisana, aceitou o convite, no cumprimento de seu dever. Constatando que
se tratava de uma briga, identificou-se como policial e conseguiu amenizar a
situação. Minutos depois, surgiu urn cidadão, conhecido como André Luiz
Pinto, que efetuou urn disparo de urna pistola 38 e atingiu o Cabo Alolsio no
olho esquerdo, o que ocasionou a sua morte. Isso ocorreu na Capital mineira.

Outro caso ocorreu em Uberléndia: urn militar se encontrava de folga, em
sua residéncia e, no espIrito do cumprimento do dever, preocupado corn a
segurança da sociedade, foi acionado pelo comerciante da Casa de Came
Betolde, que dizia ter sido assaltado por trés indivIduos. Saiu de sua
residéncia, deixando esposa e filhos, para atender a so!icitaçao;
aproximando-se dos assaltantes fol atingido, na cabeça, por urn disparo feito
pelos marginais.

Srs. Deputados, venho deixar claro que essa é uma situação séria. Já
tivernos mais de dez homicidios de policiais civis e miiitares neste ano. A vida
do profissional da segurança püblica está sendo banalizada. Ate que ponto
poderemos deixar nossos guardiães da sociedade expostos, sern que haja
uma resposta efetiva do Estado? Temos tentado, através de contato corn o
Governador do Estado, melhorar a condição de vida do nosso policial. Estou
elaborando urn projeto de lei ern que tentamos resgatar a condiçao do policial,
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para que sua familia não fique relegada a Ultimo piano, não se tome vizinha
de traficante, corno o ocorrido corn o Cabo que morreu na semana retrasada.
Neste final de semana, ocorreram mais dois homicidios contra policiais
militares.

Gostaria de deixar clara que estarei atento e gostaria que as nossos
companheiros refletissem sobre a fato de nossos profissionais da seguranca
püblica serem metraihados nas ruas. 0 policial é urn cidadão, é pai de famIlia,
tern esposa e filhos, necessita de urn tratarnento adequado, que o coloque na
condição de defensor da sociedade, de representante da lei. Venho
rnanifestar a rneu repOdio a esses marginais, que, depois de presos, vão para
as presIdios fazer rebelião, queirnar colchöes e querer que, para eles, tudo
seja feito de forma diferente. Deixo para a reflexão dos nossos pares nesta
Casa: o hornern que faz seguranca pUblica no nosso Estado precisa ser
olhado corn todo a carinho, corn todo a respeito, pois está defendendo as
nossos lares, as nossas farnilias e as nossas crianças. Agradeço a atencao
de todos as senhores e senhoras.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Pastor George.
o Deputado Pastor George - "Sras. Deputadas, Srs. Deputados, visitantes,

colegas da irnprensa, funcionãrios e telespectadores da TV Assernbléia, ao
chegarmos ao firn do ano e principalrnente do milênio, nosso Pals continua
desigual, pobre e corn enormes dificuldades em diversos setores.

Não sou nern quero representar nem me intitular pessoa catastrOfica, rnai-
hurnorada e sern esperança, rnas as dados e a realidade &ão sirnplesrnente
aterrorizad ores.

Urna publicaçao recente da revista "Conjuntura EconOrnica", da Fundação
Gettlio Vargas, mostra a Brasil em estado de guerra não declarada.
Figurarnos em 10 lugar em violência, se comparados a Timor Leste, Argelia e
ChechOnia, que sofrem guerras ou situacão de extrerna pobreza.

No perlodo de dez anos, houve - pasmern - 350 mil mortes por hornicldio no
Brasil. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro foram as que mais

0 perderarn brasileiros, 100 mil e 80 mu, respectivarnente.
0
	 Meus caros pares, essa é urna situação dramática. Justamente agora, que,

conforme dados da ONU, ja sornos 6 bilhOes de habitantes povoando a Terra,
C torna-se inadmissivel que nOs, brasileiros, estejarnos voltando a barbárie. 0
C rnodelo econOmica neoliberal implantado no Brasil é exciudente e
0 

concentrador e sO contribui para a acurnulação de riquezas em rnãos de
rnuitos poucos.

o discurso de que as privatizacoes iriarn trazer rnodernidade e tecnologia,
bern coma divisas e ganhos para a Nação, corn novos pastas de trabaiho e
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oportunidades de negácios, nem sempre foi verdade e realidade. No entanto,
as noticias que estão sendo divulgadas é de urn aumento descomunal de
remessas de lucros das empresas estrangeiras para suas respectivas
matrizes no exterior, chegando a cifras surpreendentes, coma
US$2.400.000.000,00 em 1994 e US$7.200.000.000,00 em 1999.

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, justamente nesse periodo, de 1994
ate haje, a violéncia urbana, coma citarnos, explodiu. 0 desemprega atingiu
niveis nunca alcançados, deixando em desespero milhares de brasileiros e a
tecido social cada vez mais vulnerável. Justo nesse cenário, vimos triplicar as
remessas de lucros para as matrizes. E injusto, desleal e impatriótico ver
nassas divisas irem embora, sem uma regra clara de reaplicação de parte
desses lucros no Pals, evidentemente, na producão, e nâo no mercado
especulativo. Pode parecer contra as regras do capitalismo e do mercado
internacional, mas, como somos urn Pals pobre, ternos que lutar
incansavelmente par investimentos que sejam destinados ao sistema
produtivo, gerador de emprego e renda.

Queremos urna ecanamia moderna e concorrencial, mas sern práticas
canibalescas e predatórias, as quais levarn, em muitos casos, a faléncia e ao
fechamento de ntimero considerável de ernpresas, acarretando e abrindo
urna cratera social de proporçöes gigantescas. 0 atraso das empresas
inoperantes, corn produtos e servicos de ma qualidade, não tern a nosso
apaio.

o FMI, através do seu Presidente, admite a flexibilização das politicas do
Fundo, pals nota-se que a extrato social, em diversos palses, está se
deteriorando e a nivel de pobreza em que as populaçoes se encontrarn é
insustentável.

Nesse interim, o economista inglés John Williamson, autor do receituário
neoliberal para a America Latina, diz que as medidas que as paises ricas
consideravam necessárias para as paises pobres foram mal interpretadas par
alguns em parte, a que levou palses a viverem situacoes dificilirnas.

Meus caros pares, o preço de urn erro de avaliaçãa e interpretaçäo torna-se
muito caro para tados, em particular para nós, brasileiros. Colocarn a Pals em
recessão, corn urn custo social sem limites e cam a argurnento de fechar e
aplicar as receitas dos credores internacionais; depois, esses mesmos
organismos vêern dizer que, em alguns paIses, a seu receituário foi rnal
interpretado. Isso é, no minima, descanfartante. De igual descanfor-ta e
deselegância são, também, as declaraçoes dadas pelo Presidente do Banco
Central, Sr. Arminia Fraga, aos investidores internacianais, sabre as riscas de
se investir em Minas Gerais. Mesmo corn sua retrataçãa, sern dUvida, nãa
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mereceremos tal ajuizamento.

Senhoras e senhores, as reformas necessárias, ainda por fazer, coma a
tributária, devern merecer, do Cangresso Nacianal, urna firme e determinada
posiçäa.

0 nosso calega Deputada Taninho Andrada, cam rnuita lucidez,
opartunidade e propriedade, revigarou a debate sabre a parlamentarisrno.
Compartilha dessa preocupaçãa e acho opartuna que discutamas e nos
aprofundernos, mais uma vez, nesse tema. A situação e grave, e as reforrnas
são urgentes e necessárias. No entanta, sarnente a Poder Legislativo forte,
atuante, livre e democrático é imprescindivel para levar avante tais reformas.

Sr. Presidente, alguns pensadares e estudiosos consideram a divisão da
sociedade em trés grandes setores: a püblico, o privado e a chamado terceiro
setor, composto das arganizaçöes não governamentais, sem fins lucrativos.
No Brasil, a chamado terceiro setar está, silenciosamente, revolucionando,
através da sua atuação e visãa, a realidade social. Enquanto sornente agora
vern o FMI falar que a pobreza está par rnerecer mais atençãa e entrar na
agenda de discussão do Fundo, essas entidades vêrn atuando em diversos
aspectos e segmentos, corn resultados e acöes eficazes e viáveis. As
instituiçöes sem fins lucrativas continuam trabalhando e rnerecenda a apaio
de todos nós.

Quero parabenizar a Bispo Marcelo Crivella, da lgreja Universal, pefo
Projeto Nordeste, que ele está desenvalvendo na Fazenda Canaã, em Irecé,
a 480km de Salvador, Bahia, tenda a abjetiva de criar, no sertãa baiano, urna
agricultura o mais independente possIvel das candiçoes climáticas, através de
métodos adequados de irrigação. Para viabilizá-lo, alguns técnicos
especializados em irrigaçãa de solos semi-áridos vieram de Israel. Esse
Projeto tern a intenção de rnelhorar a condição e a qualidade de vida dos
brasileiros que necessitam e se encantram em situacão em que a Estado,
além de nãa dar respostas, rnostra-se incapaz e insensivel.

Par estas e outras iniciativas, corn este propósito, a nosso Brasil é
surpreendente, e a chamado terceiro setor tern nosso apoio, consideração e
respeito. Solicitamos a apaia do Pader Legislativa para iniciativas dessa
natureza e abrangencia. Esse Projeto está acontecendo na Bahia, no
Municipio de Irecê, e ira revolucionar a condição de vida do pova nardestina,
tao safrido. Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Deputado Jaão Paula (em aparte) - Deputada Pastor George, vejo cam
muita alegria V. Exa., da tribuna, cam desenvaltura, abordar todos esses
temas que, cer-tamente, nos irnpöem uma reflexão muito grande. Já fazernas
essa reflexão ha muitos anos e vernos que V. Exa. mostra a sua face de
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conhecedor das mazelas sociais e das questôes de ordem econômica e
financeira do Pals e do mundo. V. Exa. vern fazendo isso corn toda a
propriedade, causando urn impacto positivo e mostrando que não aoenas
domina as questOes de ordem religiosa e bIblica, mas também as questöes
de ordern social, polItica, econômica e tributária. Para mim, isso nao é
nenhuma novidade, porque já tenho urn convivio largo corn V. Exa. ha muito
tempo. Sei que V. Exa. conhece muito bern esses temas, que o preocuparn
tanto quanto a todos nós. De tangéncia, o senhor faz urna observacao sobre
o FMI. Tenho dito repetidas vezes e, nesta oportunidade, aproveito para dizer,
mais urna vez, que o Brasil, enquanto colônia de Portugal, passava-Ihe 20%
do ouro, ou seja, o quinto do ouro, a chamada derrama. Esse ouro, depois, ia
para a Inglaterra, onde se fez a Revoluçao Industrial. Hoje, so de juros,
pagamos mais da rnetade da nossa dIvida externa, anualmente, que é uma
fábula. A nossa situacão, hoje, de colônia, é muito mais clara do que naquela
época. 0 Brasil era colânia de Portugal e, hoje, tornou-se colônia do FMI.
Passamos muito mais recursos para os palses ricos do que passávamos para
Portugal quando érarnos colônia. E lamentável que o FMI, que surgiu após a
Segunda Guerra Mundial para proteger os palses menos aquinhoados, a fim
de equalizar-se a economia no mundo, esteja posando de cão de guarda e de
leão-de-chácara do "jet set", ou seja, dos paises mais avancados e mais ricos
do mundo, sugando Os paises sern posses, notadamente os paises do
Terceiro Mundo.

Parabéns a V. Exa.! Como sernpre seu discurso vem trazer reflexão a todos
nós e mostrar, acima de tudo, que V. Exa. domina, corn perfeicao, essas
questoes. Isso eu já sabia, e nao poderia ser diferente, pois V. Exa. tern de
dar retorno a urn eleitorado pulsante, que requer posicôes firmes sobre todos
esses assuntos que V. Exa. traz hoje a tribuna. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu querido

povo das galerias e imprensa, inicialmente, quero apresentar urn
requerimento.

- Lé requerimento em que solicita que a 1a Parte da reuniào do próximo dia
10 seja destinada a homenagem especial a ser prestada ao Conseiho
Regional de Medicina, a Associação Médica de Minas Gerais e ao Sindicato
dos Medicos de Minas Gerais, pela passagem do Dia do Medico, que será
comemorado em 18 de outubro. A justificação do requerimento é a seguirite:

"A presença do medico na vida das pessoas é urna constante, desde o
nascimento ate os ültimos momentos da existência.

São incontáveis os exemplos de dedicacao, de grandes feitos, de atitudes
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ate mesmo heróicas, embora rnuitos se passem entre as paredes dos centros
cirürgicos e das salas de pronto atendimento, no completo anonimato.

São cnümeros os profissionais que fazem da sua grandeza e da
responsabUidade perante o seu paciente os ünicos instrumentos de trabalho.
atendendo em condiçoes precárias, em postos de saUde das pequenas
localidades.

Nos dias de hoje, corn a socializaçâo da rnedicina, o medico tern de
trabaihar em muitos lugares, correndo o dia inteiro, para sornar aqui e ali o
ganho correspondente ao seu salário. As tabelas oficiais para a remuneração
da prestação de serviços medicos não cobrem o seu esforço nern o que ele
investe em aperfeiçoamento e atualização. Assim, que nâo Ihes faRe ao
rnenos o reconhecimerito! Que o povo, por seus representantes, preste aos
medicos essa homenagern e o agradecimento que não Ihes chega no dia-a-
dia sofrido da luta contra a doença e a morte, como estIrnulo para
continuarern exercendo corn dignidade e corn amor a carreira que
abraçararn."

Em segundo lugar, gostaria de chamar a atencâo para os problernas
relacionados corn a violência do trânsito em nossas estradas. Ontem, por
volta de 19 horas, sal de Curvelo corn destino a Belo Horizonte. Durante a
viagem, tive a oportunidade - porque náo dizer a curiosidade - de anotar todas
as ocorréncias, as irregularidades que ocorreram. Consegui anotar 38
infraçoes absurdas, que se apresentaram aos meus olhos, durante a viagem,
corno ultrapassagens irresponsáveis, em filas corn ate dez carros, e em faixa
continua. Os motoristas, de tao irresponsáveis, do jeito que vinham,
entravam, desviando-se da estrada, as vezes, em direção do acostamento,
colocando em risco as vidas das pessoas que dirigiam corretarnente. Durante
aquele percurso, entre as 19 e as 21 horas, de Curvelo a Belo Horizonte, nâo
encontramos, não passamos por urn carro sequer da Policia Rodoviária.

Desta tribuna, quero chamar a atencâo para essa situaçao preocupante, a
firn de que os órgàos de segurança de trãnsito a tratem corn maior carinho,

C pois estamos muito preocupados corn o que está ocorrendo em nossas
C estradas. 0 motorista irresponsãvel deve ser apenado. Não podernos sentir

do de quem coloca em risco a vida de nossos sernelhantes.
Em terceiro lugar, quero, desta tribuna, prestar homenagern especial, dar

C parabéns ao Presidente do IPSEMG, Dr. João Junior Diniz, que vem fazendo
C 

urn grande trabalho em prol da valorização dos funcionarios desse Orgão, dos
usuários de seus serviços e principalrnente da melhoria da qualidade dos
serviços prestados. Em tao pouco tempo, ja percebemos rnaior credibilidade e
desenvolvimento constante do IPSEMG. Então, 6 nossa obrigação
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reconhecer tal fato e parabenizar Os homens püblicos que vêm realizando
grandes trabalhos em instituiçôes ptiblicas do Estado. Fica registrada,
portanto, a nossa homenagem.

Quero também chamar a atençäo para outro fato. Ha 15 dias, participei de
uma reunião realizada no Plenarinho 3, corn o Grupo de Prevençâo Contra o
Trauma. Fiquei surpreso ao tomar conhecimento de que, no Brash, morrem
120 mil pessoas por ano, vItimas de trauma de qualquer natureza. Além
disso, 360 mil pessoas ficam corn sequelas em decorréncia dos traumas,
como acidentes de trânsito e de trabalho e de agressöes nas ruas ou em
dornicilios. Gostaria de convocar a Assembléla Legislativa para que participe
dos trabalhos do Grupo de Prevençäo Contra o Trauma. Sugiro que a
Assembléia convoque a Cornissão de Saüde - já que urn grupo de medicos
do Hospital J00 )O(III está tomando tal iniciativa - a participar, dar a sua
colaboraçào, evitando, assim, essa situaco que causa danos a tantas
pessoas do Pals. E bern mais fácil, bern mais barato e ütil prevenir do que
vermos tantas vidas sendo ceifadas e tantas pessoas corn seqUelas, em
decorrência de traumas, que poderiamos evitar.

Mu Ito obrigado.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrig6es

0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia
passa 2a Parte da reuniäo, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçöes da Presidência e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e de requerimentos. Estâo abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber o requerimento do Deputado Sebastião Costa, em que
solicita a realização de audiência da Comissão de Constituição e Justiça para
discutir o Projeto de Resolução no 578/99, da Mesa da Assembléia, que
dispöe sobre a estrutura da Secretaria da Assembléia e dá outras
providências, por não estar a proposição em conformidade corn o Regimento
Interno.

A matéria contida no Projeto de Resolução n o 578/99 encontra-se na allnea
'a" do inciso VIII do art. 79, c/c as alineas "d" e "e" do inciso VII do mesrno
artigo do Regirnento Inferno, entre as matérias cujo parecer é competéncia
privativa da Mesa da Assembléia. A sistemática do Regimento Interno foi
concebida de modo a atribuir privativamente a Mesa da Assembléia a
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competéncia para ernitir parecer sobre as matérias cuja iniciativa também
seja privativa daquele Orgão. Quis o legislador que a Mesa, nesses casos,
pela natureza de suas atribuiçöes, atuasse como comissão, em caráter
opinativo, corn todas as prerrogativas peculiares a esse tipo de órgão
colegiado.

Ora, a competência privativa de urn Orgão exclui a de qualquer outro, sendo
indelegável no todo ou em parte. Corrobora essa afirrnativa o "Vocabulário
JurIdico", de Plácido e Silva, onde se lé que, por privativo, "entende-se o que
e próprio ca pessoa, corn exclusão das demais. Assim, o que é exclusivo
dela, somente por ela pode ser feito ou praticado, pois que somente ela tern
autoridade ou cornpetência para o fazer". 0 eminente constitucionalista José
Afonso da Silva adota o mesmo entendimento, quando, discorrendo sobre as
atribuicoes privativas de determinada Casa, qualifica-as corno "atribuicöes
exciusivas, porque insuscetiveis de delegação, e que ela exerce sozinha e
por Si".

Quanto a aplicar-se ao projeto em questão a norma contida no art. 183 do
Regirnento, a qual prevé requerimento de audiência de qualquer comissäo
sobre determinada matéria, entende a Presidéncia que os principios
metodolOgicos da interpretação legal impedem esse tipo de corn binação entre
normas. Ao contrário do que argumenta o autor do requerimento, 0 exercicio
da interpretação sistémica indica que se deve identificar, no conjunto do texto
legal, quais são as normas de alcance geral e quais são aquelas de caráter
excepcional, cuja natureza impede que se submetarn a regra geral. A regra
geral sobre audiência de comissão é a do art. 183, e uma das excecoeS
encontra-se no inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno. Portanto, näo é
admissivel, nas matérias cujo parecer constitui competéncia privativa da
Mesa da Assembléia, a audiência de qualquer outra comissão.

Acrescente-se, por fim, que tal interpretacâo, a ünica regimentalmente
aceitável, nada tern a ver corn urna "absoluta auto-suficiência da Mesa",
alegada pelo autor do requerimento. Ensinam os conceitos mais elementares
do procedimento legislativo que o parecer de uma comissão - no caso, a
Mesa - é peca merarnente opinativa, cabendo ao Plenário, como órgão
soberano do Poder, a deliberação final sobre as proposicöes.

Mesa da Assembléia, 13 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia torna, também, sem efeito o despacho proferido em 5/10/99

sobre o requerirnento da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicita seja
formulado voto de congratulacöes corn o Desernbargador Ltcio Urbano pelo
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trabalho que desenvolveu quando na Presidéncia do Tribunal de Justiça, para
instalar a Comarca de Bonfinopolis de Minas.

Assim sendo, a Presidéncia recebe o requerimento, dando-Ihe o n° 798/99
e, nos termos da alinea "c' do inciso III do art. 103 do Regimento interno,
despacha a matéria a Comissão de Assuntos Municipais.

Mesa da Assembléia, 13 de outubro de 1999-
Anderson Adauto, Presidente.

Leitura de Comunicaçoes
A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Saiide - aprovação, na 20a
Reuniào Ordinária, do Requerimento n° 752/99, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; e de Fiscalizaçào Financeira - aprovação, na 16a Reunião
Extraordinária, dos Requerimentos n°s 625/99, do Deputado Antânio Carlos
Andrada, e 763/99, do Deputado Marco Regis (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Ronaldo Canabrava - informando sua desfUiaçao do PSC e sua
filiaçáo ao PMDB; Eduardo Brandão - informando sua filiacäo ao PMDB,
conforme documentaçào anexa (Ciente. Cópia a Area de Apoio as Comissöes
e as Liderancas); e Cristiano Canédo - informando sua auséncia do Pals no
periodo de 12 a 16/10/99. (Ciente. Pubhque-se. COpia a Area de Apoio as
Comissães.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Auiton ViIeIa, em que solicita

seja encaminhado a comissão seguinte a que foi distribuldo o Projeto de Lei
n° 529/99, uma vez que a Cornissâo de Justica perdeu o prazo para emitir
seu parecer. A Presidéncia defere o requerimento de conformidade corn a
nciso VII do art. 232, c/c a art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria e outros, em que solicitam
seja convocada reunião especial corn a finalidade de homenagear a Sr. Telé
Santana. A Presidéncia defere a requerimento, de conformidade corn o inciso
XXI do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

Questães de Ordem
o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, solicitamos seja feita a

chamada para recomposição de "quorum", porque parece que nao ha nUmero
suficiente de Deputados para continuarmos a reunião.

o Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda a
chamada dos Deputados para recomposição de "quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 38 Deputados, que, somados

aos 3 que se encontram em reuniöes nas comissöes, perfazem urn total de 41
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Deputados. Ha, portanto, "quorum" para votação.

Votacào de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial sabre a indicaçâo feita

pelo Governador do Estado do name da Profa. L6cia Helena Goncalves
Teixeira para integrar a Conselho Estadual de Educaçao. A Comissão
Especial opina pela apravaçàa do name. 0 parecer teve sua discussão
encerrada na reunião ardinánia do dia 5/10/99. Em votaçaa, a parecer.

o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Paula Piau.
o Deputado Paula Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, püblico presente

nas galerias, gastarlamas de fazer a encaminhamento de votacäo a essa
Mensagem n o 51/99, do Sr. Gavernadar Itarnar Franca, que diz: (- LC-:)

"Em cumprimenta aa dispasta no art. 162, incisa XXIII, alinea "b", da
Canstituicao do Estado de Minas Gerais, submeto a aprovação desta
Assembléia Legislativa a name da Profa. Lucia Helena Goncalves Teixeira
para integrar o Conselho Estadual de Educacao. Na oportunidade, renovo a
V. Exa. a pratesta de elevada estima e consideraçäo. Governador Itamar
Franca."

Anexo ao projeto, vem a curricula da Profa. Lucia Helena Gonçalves
Teixeira, corn toda a sua vida profissional coma professora da Zona da Mata,
da região de nasso Governadar.

A Profa. Lucia Helena é pedagoga, formada pela Universidade Federal de
Juiz de Fora. Portanto, interessante para compor a nosso Conseiho. Fez
diversos cursas de extensão, especializaçàa e aperfeiçoamento na
Universidade Federal de Juiz de Fora. Tambérn estudou no Rio de Janeiro e,
novamente, fez urn curso de atualizaçâo em Fundamentos da Educacao
Brasileira, na Universidade Federal de Juiz de Fora.

Além disso, fez curso de pós-graduaçao na PontifIcia Universidade CatOlica
do Rio de Janeiro e é tambérn Doutora em Administração e Supervisào
Educacianal, pela Universidade Estadual de Campinas.

A Prafa. Lucia tern diversos cursas prestadas, rninistrados. Par isso está
sendo indicada Para participar do Consetho Estadual de Educação.

A educacao, em Minas, desde a pnimeiro mandato do Governador Hélio
Garcia, e tida, no Brasil, coma uma educacäa referéncia, pelos indices que
veio obtendo aa lango de tados esses anas. Referência, evidentemente, para
as autros Estados da Federaçäa. 0 Canselho de Educacão tern participaçâo
fundamental no pracessa, parque é o órgáa máximo, que analisa, define as
paliticas e as rumos da nassa educacãa, sobretudo a ensina fundamental, no
Estado de Minas Gerais. Esse trabaiho teve prasseguimenta nos Governos
subsequentes, cheganda a urna situacãa de recanhecimento püblico, no
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Governo passado, corn mérito destinado a educacao de Minas, dado pelo
Ministério da Educacão, em Brasilia. Portanto, neste momento, causa-nos
preocupaçâo a seqUência desse trabalho tao irnportante, pois, sem urn
processo educacional forte, não teremos urn Estado forte e, evidentemente,
não teremos uma Nacao forte. Percebemos, hoje, que a tarefa essencial do
Conseiho é a de dar novas rumos ao processo. Houve uma certa ameaça, no
inicio da gestão do Dr. Murilio Hinge], de não mais haver a chamada eieiçao
dos Diretores. Houve uma reação extrema de toda a sociedade porque, se
algo evoluiu na educacäo de Minas Gerais, a que devernos ao ex-Secretário
Waifrido dos Mares Guia, foi a formação da comunidade escolar, envolvendo
pais, alunos, professores, para que as definicaes, corn reiacáo a escola,
fossem tomadas nesse ambiente. A comunidade reagiu, e, felizrnente, o
Secretário MurIlio Hingel aquiesceu ao pedido, e já conhecemos a notIcia de
que as eieiçöes de Diretores de escolas serão realizadas corn naturalidade.
Parabenizarnos o Secretário Murilio Hingel par não alterar urn processo que
deu certo. Nossa primeira preocupação era a de voitar a condicâo ern que a
Governo indicava tudo: gerente de Banco, transparéncia de policial militar,
indicação de Diretor de escola e transparência de professor para todos as
lados. A politica é importante, mas nào para interferir em processos
administrativos, como é a caso da administracao escolar. Portanto, nessa
indicaçao para o Conseiho Estaduai de Educacäo, da Profa. Ltcia Helena,
esperamos que ela dé sua cantribuiçãa efetiva para que a educacao, em
Minas, marche para a frente e, cada dia mais, possa estruturar-se. Queremos
fazer esse encaminhamento, pedindo que a indicacão da Profa. Lucia sirva
para dar respaldo a educação, no Estado de Minas Gerais.

Questöes de Ordem
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, verificando, de piano, que não ha

"quorum", gostarlamos de pedir a encerramento da reunião.
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria de discordar, porque

estamos na fase de encaminhamento e, coma V. Exa. pode verificar, temos
mais de 26 Deputados em Pienário e a prOpria votaçao iria aferir esse
nümero.

o Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, gostaria de apelar para a born-
senso e solicitar a V. Exa. a suspensão da reunião par 10 minutos, para que
possarnos acordar sabre os projetos em pauta.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia, em atencão a questao de

ordem suscitada peio Deputado Hely TarqUinio, vai suspender a reunião por
10 minutos. Estão suspensos as nossos trabaihos.
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Reabertura da Reunião

o Sr. Presidente - Estão reabertos Os nossos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência veriflca, de piano, a inexisténcia de
nimero regimental para a continuaçào dos trabaihos e encerra a reuniâo,
convocando os Deputados para as especiais de logo mais, as 20 horas, e de
amanhã, dia 14, as 9 horas, e para a extraordinária de amanhã, as 20 horas,
nos termos dos editais de convacacão, bern coma para a ordinária da mesma
data, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reuniâo.

TRAMITAçA0 DE PRoPoSlçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 557/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputada Jorge Eduardo de Oliveira, a projeto de lei em
epigrafe visa a deciarar de' utilidade pblica a Associacão dos Farmacêuticos
e Bioquimicos de Alfenas e Região, corn sede no Municipio de Aifenas.

A proposição, nos termas do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento
Interno, após ter sido publicada, fai distribuida a esta Comissâo para ser
examinada preliminarmente.

Fundamentação
De acordo corn a art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, as requisitos

necessárias para que as sociedades civis em funcionamento no Estado
possam ser declaradas de utilidade püblica são as seguintes: tenham elas
personalidade juridica, estejam em funcionamento ha mais de dois anos, não
sejam as membros de sua direcão remunerados e sejam seus Diretores
pessoas idôneas.

Examinando-se a documentaçao que instrui a processo, observa-se inteira

1^

 adequacao as exigéncias mencionadas, razào pela qual não encontramas
im pedimenta de natureza juridica a aprovação do projeta.

Esciarecemos que a Emenda n° 1, apresentada par esta Comissãa, é
necessaria somente para que se faca constar a sigla peia qual a entidade
também e conhecida.

Conclusão
Em face do aduzido, conciulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

. legalidade do Projeto de Lei n° 557/99 cam a Emenda n° 1, apresentada a
seguir.

EMENDAN°1
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Dé-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacáo dos

Farmacêuticos e Bioquimicos de Alfenas e Regiao - AFBAR -, corn sede no
Municipio de Alfenas.".

Sala das Comissöes, 14 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Sebastiâo Navarro Vieira, relator - Antonio

JCilio - Maria Tereza Lara - Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJETO DE LEI N o 558/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Antonio Julio, o projeto de lei em epigrafe tern por
objetivo declarar de utilidade piiblica a Associacão dos Reinadeiros de Born
Despacho, corn sede no Munic[pio de Born Despacho.

Publicada em 23/9/99, foi a matéria distribuIda a esta Comissão, a qual
compete, nos termos do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, apreciar os
aspectos juridico, constitucional e legal da proposicão.

Fundamentaçao
Conforme fica constatado do exame da documentação que compöe os

autos do processo, a referida entidade possui personalidade juridica,
encontra-se em funcionamento ha mais de dois anos, os cargos de sua
direçao não são remunerados, e os Diretores são pessoas reconhecidamente
idOneas.

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 10 da Lei no
12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratOrio de utilidade püblica.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

egalidade do Projeto de Lei no 558/99 na forma em que fol apresentado.
Sala das ComissOes, 14 de outubro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Maria Tereza Lara - AntOnio Julio.
PARECER PARA TURNO UN 00 DO PROJ ETO DE LEI N o 560/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatório

0 Projeto de Lei n o 560/99, da Deputada Elaine Matozinhos, visa declarar
de utilidade püblica o Centro EspIrita Maria Rita de Jesus, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/9/99, o projeto vem a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente, conforme dispöe o art. 188,
c/co art. 102, Ill, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

0 Centro Espirita Maria Rita de Jesus, constituldo e em funcionamento ha
mais de dois anos, tern personalidade juridica, e sua diretoria é formda por
pessoas idOneas e que nada recebem pelos cargos que ocupam. Verificamos,
pois, que a entidade está corretamente instruida, corn os documentos
indispensáveis a declaraçáo de utilidade pUblica, prevista na Lei n° 12.972, de
27/7/98.

Conclusão
Pelas razOes expostas, concluirnos pea juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 560/99 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 14 de outubro de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - AntOnio Julio -

Maria Tereza Lara - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO UNico DO PROJETO DE LEI No 562/99

Corn issão de Constituição e Justiça
RelatOrio

A Deputada Elaine Matozinhos, por meio do Projeto de Lei n o 562/99,
pretende seja declarada de utilidade pübica a Associação FilafltroPlca e
Comunitária do Bairro Florença, corn sede no MunicIpio de Ribeirão das
Neves.

Publicado em 23/9/99, foi o projeto distribuido a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, lU, 'a", do Regirnento
I nterno.

Fundamentaçao
A Associaçao Filantrópica e Cornunitária do Bairro Florença e pessoa

juridica, conforrne cornprova a documentação juntada ao processo e, de
acordo corn o atestado do Prefeito Municipal, funciona ha mais de dois anos e
sua diretoria é cornposta por pessoa idOneas e não remuneradas pelo
exercIcio dos cargos.

A AssociaçOo, por preencher os requisitos indispensáveis a - de
utilidade pOblica previstos na Lei n o 12.972, de 27/7/98, encontrase apta a
receber o rnencionado titulo.

Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, constitucion andade e

egalidade do Projeto de Lei n o 562/99 na forma proposta.
Sala das CornissOes, 14 de outubro de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - AntOniO Julio -

Maria Tereza Lara - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 568/99
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Corn isso de Constituiçâo e Justica

Relatório
De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei sob comento tern por

objetivo deciarar de utilidade püblica a Associaço dos Moradores do Bairro
Roman, corn sede no Municipio de Barbacena.

O projeto foi pubiicado em 23/9/99 e, a seguir, encaminhado a esta
Comissão, a qua[ compete examiná-lo, nos termos do art. 102, ilL "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçáo
Corn amparo no art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a

matéria em exame, constata-se que a Associaçao dos Moradores do Bairro
Roman está apta a receber o titulo deciaratôrio de utilidade pUbiica, pois é
uma sociedade civil sem fins lucrativos, encontra-se em funcionamento ha
mais de dais anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que não
percebem, a qualquer tItulo, nenhuma remuneração.

Canclusão
Pelo exposto, conciulmos pela juridicidade, constitucianalidade e legaiidade

do Projeto de Lei no 568/99 na forma apresentada.
Saba das Comissães, 14 de outubro de 1999.
Ermana Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Sebastiäo Navarro

Vieira - Eduardo Daladier - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 458/99

Comissão de Melo Ambiente e Recursos Naturals
Reiatório

O Projeta de Lei no 458/99, de autoria do Deputado Pastor George, deciara
de interesse comum e imune de corte a buriti.

Publicada em 5/8/99, a proposiçào foi distribuIda as Comissöes de
Constituiçãa e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos Naturais para receber
parecer, nos termos regimentais. A Comissao de Constituiçao e Justica
conciuiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria corn a Emenda n o 1, par ela apresentada. Cumpre a esta Comissäo,
agora, opinar quanta ao mérito da praposição.

Fundamentação
O projeto em tela visa a deciarar de interesse comum e imune de carte o

buriti, segundo a critério disposta no art. 70 da Lei Federal no 4.771, de 1965,
mais conhecida coma COdigo Fborestal. Em caso excepcionai, mediante
prévia autorizaçäo, a Instituto Estaduai de Fiorestas poderá admitir a carte, a
extração ou a supressão do buriti, quando se tratar de execuçáo de obras,
pianos, atividades ou projetos de utilidade pUbiica, sem prejuizo do disposto
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na iegisiação ambientat do Estado. Nas areas urbanas, tab autorização poderá
ser cancedida peio órgâo municipal campetente, observados as parâmetros
estabelecidos na proposiçao.

Corn a nova redaçao sugerida aa art. 2 1, que trata da penaiização, a
Emenda n o 1 da Comissào de Constituiçao e Justiça estabelece que a infratar
está sujeita as penalidades previstas na iegisiaçäo florestal do Estado, sem
prejuizo da sançãa penal cabIvel.

O Código Fiorestal acima mencionada deterrnina que, mediante ata do
poder pUblico, quaiquer árvore poderá ser declarada imune de carte par
motivo de sua iocaiizaçâo, raridade ou beieza. Tat é a caso do buriti,
considerado, no seu genera, uma palmeira de grande beieza, nativa das
regiöes Umidas do cerrado mineiro.

Encontrado especiairnente nas veredas, simboio de nossa sertão, a buriti
está presente em diversas regiães do territória mineira. Deie pode-se utilizar
uma grande variedade de subprodutos, coma ahmentos, palpa para doces,
vinho, etc. Suas faihas farnecem fibras para canfecçaa de redes, coberturas
de tetos, cordas, podenda as pecIoios serem utilizados coma ripas para
construçâa. Isso faz cam que haja uma grande pressão sabre essa paimeira,
corn prejuizas para a sua preservaçãa. A iniciativa de protege-la, par meia de
lei especifica, é meritória e deve ser apolada, para que as ecassistemas que
a contém mantenharn suas caracteristicas excepcionais de beieza e equilibria
ecoiógico.

Conclusão
Diante do expasto, apinamas peia aprovaçäa do Prajeto de Lei no 458/99,

no 1 0 turno, corn a Ernenda n o 1, apresentada peia Comissâa de Constituiçao
e Justiça.

Sala das Camissöes, 13 de autubro de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Adelino de Carvaiho, relator - Antonio Roberto -

Fábio Avelar.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 467/99

Comissào de Caristituiçao e Justiça
RebatOrio

O prajeto de lei em tela, do Deputado Ronalda Canabrava, tern coma
objetivo criar a Programa Especial de Incentivo a Arrecadaçáo e da outras
providéncias.

Publicado em 5/8/99, foi a proposiçaa distribulda a Comissäa de
Canstituiçao e Justiça, para ser apreciado quanta aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e Jegatidade, conforrne dispOe a art. 188, c/c
o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

FlIq
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Fundamentaçao

o projeto em análise busca soluçöes para meihorar a arrecadaçào tributária
do Estado, mediante a criação de urn programa especifico nesse sentido. A
providência cogitada no projeto em tela vem ao encontro dos interesses do
Estado de Minas Gerais, que tern deparado grandes dificuldades para saldar
seus comprornissos financeiros, em face dos parcos recursos de que dispöe.
Para agravar essa situação, o Estado vem enfrentando urna verdadeira
guerra fiscal, levada adiante por outros entes federados pouco
comprometidos corn a estabilidade do denominado pacto federativo. Esse
perverso quadro compele Minas Gerais a adotar as mais diversas
providências para aumentar a sua arrecadaçäo tributária. 0 projeto em
anáhse representa mais urn desses instrumentos.

Não vislumbrarnos óbices a trarnitaçâo da matéria nesta Casa, corn
fundamento no art. 25 da Lei Maior, que assegura aos Estados prerrogativa
para disciplinar a matéria de seu exciusivo interesse. No que tange a iniciativa
parlarnentar, a Constituiçâo Estadual mineira atual, ao contrário da que
vigorava antes de 1989, confere plena legitimidade ao Deputado para
deflagrar o processo legislativo neste caso (art. 61). A proposição, entretanto,
apresenta algumas incorreçães de ordem técnica que rnerecem reparos,
especialrnente no que tange a ingerência na administração de outro Poder.
Da leitura do projeto em apreço, verifica-se que as medidas propostas são
destinadas a incrementar a arrecadação apenas do ICMS, enquanto 0
Estado, por disposiçao constitucional, conta corn outros tributos: IPVA, ITCD,
taxas, etc. Para corrigir os vIcios e as omissöes, sem alterar a esséncia da
proposição, apresentamos o Substitutivo n o 1, na conclusão de nosso
parecer.

Conclusão
Pelas razães aduzidas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 467/99 na forma do
seguinte Substitutivo n o 1.

SUBSTlTUTVO N O 1
Cria o Programa Especial de Incentivo a Arrecadação de Tributos no

Estado.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criado, no Estado, o Programa Especial de Incentivo a

Arrecadaçao de Tributos do Estado de Minas Gerais, que tern por objetivo
aumentar a arrecadaçao e prornover o combate a evasão fiscal.

Art. 2° - Sem prejuizo da adoçâo de outras medidas, o Poder Executivo
poderá firmar convênio corn entidade privada sern fins lucrativos, visando a
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participaçao da sociedade civil organizada no processo de aumento da
arrecadação tributária.

Parágrafo Onico - Parte do incremento da receita alcançado em decorrência
da participação das entidades civis poderá ser a elas repassada, respeitadas
as limitaçoes estabelecidas pelo art. 161 da Constituição do Estado.

Art. 30 - As escolas pOblicas estaduais poderão participar do Programa, na
forma do regulamento.

Parágrafo Unico - Parte do incremento da receita gerada pela participação
das escolas pübticas poderá ser repassada as respectivas caixas escolares.

Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado, a permutar notas ou cumpons
fiscais por bilhetes para premiação dos consumidores portadores desses
documentos fiscais, por intermédlo da Loteria do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo Onico - A permuta de que trata este artigo também poderá
benificiar os proprietários de veiculos que quitarem em dia o Imposto sobre a
Propriedade de Velculos Autornores - IPVA.

Art. 50 - A operacionalizaçao da troca de bilhetes de que trata o art. 40
poderá ser delegada as entidades mencionadas nos arts. 2 0 e 30 desta lei.

Art. 60 - 0 Poder Executivo, após regulamentada a lei, dará ampla
divulgação desse Prograrna, por meio dos veiculos de cornunicaçao de
massa de que dispöe.

Art. 7° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data da sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicacão.
Art. 90 - Revogam-se as disposicào em contrário.
Sala das Comissöes, 10 de outubro de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 204/99

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei no
204/99 dispöe sobre a Criação da Area de Protecao Ambiental da Bacia
Hidrográfica do Rio do Machado e dá outras providéncias.

Aprovada no 1 0 turno corn as Emendas n
o
s 1 e 3 a 7, a proposição retorna a

esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos terrnos
regimentais. Segue anexa a redacâo do vencido, que é parte deste parecer.

0 	 Fundamentacáo
A criação de areas de protecão anibiental - APAs - caracteriza-se corno urn

dos instrumentos de que o poder pUblico, por meio de seus órgàos de
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controle ambiental, faz uso para promover a proteção de ecossistemas que
tenham atributos excepcionais ou que estejarn ameaçados. Cumpre, porém,
ressaltar que tal criação não impede a exploração econOmica nem interfere
na situaçâo de domInio dos terrenos que integrarem urna APA.

A efetivação da APA requer a elaboração de urn regularnerito que definirá a
forma de uso de seus recursos naturals e ditará as normas para a atuação de
seu conseiho gestor. Entre os beneficios que uma APA pode trazer aos
municipios que integrarem está o de propiciar a elevação dos indices
ambientais para cálculo da cota-parte que Ihes cabe na distribuição dos
recursos financeiros do ICMS.

As alteraçoes aprovadas no 10 turno deram nova feição ao projeto,
aprimorando-o. Todavia, são necessárias, ainda, pequenas modificaçoes para
aperfeiçoar a redacão do art. 31, segundo a meihor técnica legislativa.

Conci usão
Drante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 204/99 no

20 turno, na forma do vencido no 1 1 turno, corn a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA No 1
D6-se ao art. 3° a seguinte redação:
"Art. 30 - E proibido, na Area de Proteção Ambiental de que trata esta lei:

- promover acöes de desniatamento, de drenagem, de aterro, de
obstrucao de canals e outras que provoquem degradaçao ambiental ou que
descaracterizem os ecossisternas da bacia, sem a adoção de medidas
compensatOrias de recuperação ambiental, al incluldas as que resguardem o
efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o aparecimento de pontos
suscetiveis a erosão;

U - realizar obras que importem arneaça ao equilibria ecolOgico, em especial
obras de dragagem no leito ou nas margens do rio, ou que atentem contra os
objetivos referidos no artigo anterior, sem autorização do poder pUblico
competente;

Ill - realizar terraplanagem, aterros e demais obras de construção civil sern
as devidas rnedidas de proteção aos ecossistemas, previamente aprovadas
pelos órgãos ambientais ou de gestão da APA;

IV - ernpregar herbicidas ou outros produtos quimicos tOxicos numa area de
150m (cento e cinqüenta metros) das margens dos cursos de água, bern
como efetuar o lançamento de efluentes nesses corpos receptores sem 0
prévio tratamento;

V - pescar corn utilização de redes, tarrafas, armadilhas ou assemelhados.".
Sala das Comissöes, 13 de outubro de 1999.
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Cabo Morais, Presidente - Fábio Avelar, relator - AntOnio Roberto - Adelino

de Carvaiho.
Redaçao do Vencido no 1 1 Turno

PROJ ETO DE LEI N O 204/99
DispOe sobre a criaçâo da Area de Proteçao Ambiental da Bacia

Hidrografica do Rio do Machado e dá outras providências.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam declarados Area de Protecão Ambiental da Bacia

Hidrografica do Rio do Machado - APA do Rio do Machado - os terrenos que
integram a bacia hidrográfica desse rio, nos Municipios de Espirito Santo do
Dourado, Congonhal, Ipuiüna, São João da Mata, Pogo Fundo, Carvalhópolis,
Campestre, Machado, Alfenas, Paraguacu e Fama.

§ 1 0 - Os limites da area de que trata o "caput" deste artigo sãO os definidos
pelo perimetro da bacia hidrográfica do rio do Machado, corn 211,8km
(duzentos e onze quilOmetros e oito hectOrnetros) de extensão e 1 .016km2
(mil e dezesseis quilOmetros quadrados).

§ 20 - 0 Poder Executivo, no prazo de cento e oltenta dias, elaborará a
memorial descritivo da APA do Rio do Machado, contendo os limites da bacia
e as areas dos municipios abrangidos.

Art. 2° - A APA do Rio do Machado destina-se a recuperacão, a
preseRacao e a conservacão do rio do Machado e afluentes e:

- a protecao do ecossistema ribeirinho para a manutenção do regime
hidrologico;

II - a preservação dos remanescentes fiorestais da bacia hidrográfica;
Ill - a recornposição forestal da vegetacao ciliar e das demais areas de

Preservacao permanente previstas na Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de
1991;

IV - a melhoria das condiçOes para a recuperação e proteção da fauna e da
flora regionais, notadamente das espécies ribeirinhas;

V - a conservação e a recuperacão das rnargens ribeirinhas degradadas
Pelas empresas que exploram o leito do rio por meio de dragas ou por outras
formas

VI - a estimular a melhoria da qualidade ambiental das areas circunvizinhas.
Parágrafo Unico - A recuperação e a conservação de que trata o inciso V

será efetuada concomitantemente com a exploração das margens ribeirinhas
OU na forma determinada pelo órgão ambiental competente.

Art. 3° - E proibido, na Area de Proteção Ambiental (de que trata esta lei)
das areas circunvizinhas:

I - promover acOes de desmatamento e degradacão ambiental, de
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drenagem, de aterro, de obstruçöes de canals e outras que descaracterizem
as ecossistemas da bacia, sern as medidas compensatOrias de recuperação
ambiental, resguardando o efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o
aparecimento dos pontos suscetiveis a erosào;

II - realizar obras que importem ameaça ao equilibrio ecológico, em especial
obras de dragagem no leito ou margens do rid, ou que atentem contra os
objetivos referidos no artigo anterior, sem autorizaçao do Poder PUblico
competente;

Ill - realizar terraplanagem, aterros e demais obras de construção civil sem
as devidas medidas de proteçao aos ecossistemas, previamente aprovadas
pelos órgäos ambientais ou de gestão da APA;

IV - a uso de herbicidas (em areas ribeirinhas) ou de (outros) produtos
quimicos (tOxicos) numa area de 150 metros das margens (dos cursos de
água), bern como o lancamento de efluentes (nesses corpos receptores) sem
o prévio tratamento;

V - pescar com utilizaçäo de redes, tarrafas, armadlihas ou assemelhados.
Art. 4° - 0 Estado se articularã corn os municIpios abrangidos pela Area de

Proteçäo Ambiental do Rio do Machado - APA do Rio do Machado - para
implantaçâo e administraçao dessa unidade de conservaçâo.

Parágrafo ünico - Para a gestão da APA do Rio do Machado, será criado
órgão colegiado, composto de representantes do poder püblico estadual e
dos municipios envolvidos, dos usuários e de entidades da sociedade civil
organizada corn sede e atuação comprovada na bacia hidrografica, na forma
do regulamento desta lei.

Art. 5 0 - 0 descumprimento do disposto no art. 3 0 desta lei, sem prejuizo da
responsabilizaçâo civil e criminal cabivel e da obrigaçao da reparação do
dano causado, constitui infraço adrninistrativa e sujeita as infratores as
seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas:

- embargo da atividade;
II - multa diana de ate 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Referéncia -

UFIRs;
Ill - suspensao da licenca de operaçao.".
Art. 6° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa

d las.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8 0 - Revogam-se as disposiçães em contrário.

COMUNICAcOES DES PACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNIcAçOEs
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- 0 Sr. Presidente despachou, em 13/10/99, as seguintes comunicaçôes:
Do Deputado Marco Regis (2), dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Paulo Vieira, ocorrido em 7/10/99, no MunicIplo de Muzarnbinho, e do Sr.
João Jorge Saad, ocorrido em 10/10/99, em Sào Paulo. (- Ciente. Oficie-se.)

AT
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BELO HORIZONTE, SABADO, 16 DE OUTUBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 81 a REUNIAO ORD!NARIA, EM 14/10/99
Presidéncia dos Deputados José Braga e AmbrOsio Pinto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 11 Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Mensagem no 59/99 (encaminha solicitaçäo de retirada de
tramitaçäo do Projeto de Lei no 549/99), do Governador do Estado - OfIcios -
2 Fase (Grande Expediente): Apresentaço de Proposiçoes: Projetos de Lei
nos 614 a 619/99 - Requerimentos n

o
s 799 a 801/99 - ProposiçOes nâo

recebidas: Requerimentos do Deputado Irani Barbosa e da Comissão de
Administraçào PCiblica - Cornunicaçoes: Comunicaçoes dos Deputados
Wanderley Avila e Mauri Torres - Interrupço e reabertura dos trabalhos
ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho

- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Alberto
Bejani - Alvaro Antonio - ArnbrOsio Pinto - Amilcar Mat-tins - Antonio Andrade -
Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro -. AntOnio Roberto - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Cabo Morais - César de Mesquita - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana
- Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos
- Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra
Pinto - Hely TarqUinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Paulo - JoOo Pinto
Ribeiro - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Rérnolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - SebastiOo
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
1  Fase (Expediente)
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Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2aSecret6ria "ad hoc", procede 0 leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.

Correspondéncia
- 0 Deputado Doutor Viana, 1 0-Secret6rio "ad hoc", 16 a seguinte

correspondéncia:
"MENSAGEM No 59/99*

Belo Horizonte, 8 de outubro de 1999.
Senhor Presidente,
Dirijo-me a V. Exa. para solicitar a retirada do Projeto de Lei no 549/99, de

16 de seternbro de 1999, que autoriza o Poder Executivo a criar a Fundaçao
Estadual de Amparo e Apoio ao Trabaiho do Preso e dá outras providéncias.

Atenciosamente,
tamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."

- Anexe-se ao Projeto de Lei no 549/99.
* - Publicado de acordo corn o original.

OFICIOS
Do Sr. SOvio Souza Cruz, SecretOrio de AdministraçOo, em atençOo a

pedido de diligência da ComissOo de Justica, para subsidiar o exame do
Projeto de Lei n o 436/99, inforrnando que a Secretaria da Justiça foi
consultada a respeito do assunto e que este Legislativo serO cientificado tao
logo ela se pronuncie. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 436/99.)

Do Sr. SOvio Souza Cruz, SecretOrio de AdministraçOo, em atenção a
requerimento do Deputado MOrcio Kangussu (medida adotada pela Pasta no
julgamento das acumulaçOes ilicitas de cargos no Quadro do Magistério),
informando quais são as normas legais que tratam da matéria e as
procedimentos adrninistrativos utilizados nessa Secretaria. (- Anexe-se ao
Requerimento no 352/99.)

Dos Srs. AntOnio Francisco de Melo, Joaquim de Faria Lopes, Modestino
Soares F. Neto, Paulo Vieira da Silveira, José Vicente Damasceno, JoOo
Batista de Bastos, José Miguel de Oliveira e Paulo Roberto Nogueira,
Prefeitos Municipais, respectivamente, de Born Repouso, Aiuruoca,
Presidente Juscelino, Divisa Nova, Buritis, São Felix de Minas, Machado e
Trés Pontas, encaminhando Os quadros informativos sobre as convénios
firmados por esses municipios corn o Estado, para realizaçOo de obras. (- A
Comissão Especial de Obras Municipais.)

Do Sr. Pedro Siqueira Miguel, Prefeito Municipal de Serrania, informando
que no seu municIpia todas as obras iniciadas par rneio de convénios
firmados corn o Estado estOo em andarnento. (- A Comissão Especial de
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Obras Municipais.)

Do Sr. Leonel Antunes Neto, Presidente da Cmara Municipal de Mato
Verde, informando que no seu municIpio näo existe nenhuma obra iniciada,
em andamento nem conclulda por meio de convênio corn o Estado. (- A
Comissão Especial de Obras Municipais.)

Do Sr. Tarcisio Iran Régo, Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros, encaminhando, em atenço a requerimento do Vereador Euripedes
Xavier Souto, cópia de moção de repUdio, aprovada por essa Casa, pelas
declaraçoes do Sr. ArmInio Fraga. (- A Comissão de Fiscalizaçao Financeira.)

Do Sr. Northon Neiva Diamantino, Presidente da Câmara Municipal de
Teófilo Otôni, encaminhando, em atençäo a requerimento do Vereador Paulo
Esteväo Peruhype Portugal, cópia de moção de repüdio, aprovada por essa
Casa, pelas declaraçoes do Sr. ArmInio Fraga. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Antonio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, encaminhando,
em atençao ao Requerimento no 340/99, a relação das linhas de transporte
metropolitano e intermunicipal de passageiros sob o gerenciamento desse
departamento. (- Anexe-se ao Requerimento n( I 340/99.)

Do Sr. Hélio Salvador Areas, Secretário Adjunto da Secretaria da Saüde,
colocando a disposição desta Casa, em atençâo a requerimento do Deputado
José Milton, cópia do Memorando n o 316/29/9/99, emitido pela 000rdenadoria
de Medicamentos Excepcionais.

Do Sr. José Teixeira Dias e outros, Vereadores a Câmara Municipal de
Virgem da Lapa, solicitando seja consignado voto de congratulaçoes da Casa
corn o Sr. José Felipe Mota Coelho por sua indicação ao cargo de Diretor-
Geral da CODEVALE. (- A Comissão de Administração PUblica.)

Do Sr. José AntOnio de Moraes, Corregedor-Geral de PolIcia da Secretaria
da Segurança Püblica, comunicando, em atenção a requerimento do
Deputado Dilzon Melo, que o OfIcio no 1.928/99 deu origem a instauração do
lnquerito Policial n o 38.050 e que este foi remetido a justiça desta Comarca
por meio do OfIcio no 4.750/98.

Da Sra. Michela Pereira Souza Lima, Presidente do Conselho Municipal de
Assisténcia Social de Barão de Cocais, solicitando que os Deputados votem
contra a subvenção social repassada pelo Poder Legislativo, garantindo a
locação deste recurso no Fundo Estadual de Assisténcia Social. (- Anexe-se
ao Veto a Proposiçào de Lei no 14.125.)

Do Sr. João Batista Franco, Coordenador do PMDB no Noroeste,
solicitando o empenho dos parlamentares na aprovação do Projeto de Lei no
40/99, que é de interesse dos ex-funcionários da MinasCaixa. (- Anexe-se ao
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Projeto de Lei no 40/99.)

Da Sra. Maria Barbara de Oliveira, solicitando a aprovacão da Proposta de
Emenda a Constituição no 17/99, que trata da jornada de trabalho dos
especialistas de educacão, corn direito a opcão pelo regime de 40 horas
semanais. (- Anexe-se a Proposta de Emenda a Constituição n o 17/99.)

Do Sr. Vicente do Prado, Ilder comunitário da Região Oeste de Belo
Horizonte, solicitando o empenho dos parlamentares em acabar corn a
obstrução aos trabalhos da Casa. (- Anexe-se ao Veto (a Proposicao de Lei no
14.125.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de ProposiçOes

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposicoes.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:

PROJ ETO DE LEI N O 614/99
(Ex-Projeto de Lei 

no 
1.495/97)

Dispoe sobre a exploração de loteria de nümeros no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A exploraçao, no Estado de Minas Gerais, da modalidade de loteria

numérica denominada jogo do bicho rege-se pelo disposto nesta lei,
observadas as exigências da legislacäo federal pertinente.

Art. 2° - Para a exploração do jogo do bicho, mediante autorização a ser
concedida pela Secretaria de Estado de Esportes, uma vez legalizada esta
modalidade de loteria numérica, o poder püblico estadual promoverá 0
cadastra mento dos interessados, observados os seguintes requisitos:

- ser pessoa fisica residente e domiciliada no Estado ha pelo menos 5
(cinco) anos, contados da data de vigOncia desta lei;

II - demonstrar possuir experiência na exploraçao e no gerenciamento de
atividades no setor lotérico;

III - apresentar piano de atividades e investimentos, a ser aprovado pela
câmara de regulacao a que se refere o art. 40 desta lei.

Parágrafo Unico - Constará, no minimo, do piano de atividades a que se
refere o inciso III deste artigo, a indicaçao do nümero de pontos de venda, o
quantitativo de empregos gerados e os limites territoriais propostos para a
atuacao

Art. 30 - Nâo será permitida a superposição de areas de atuação dos
interessados autorizados, exceto no caso de prévio entendimento entre dois
ou mais interessados autorizados, comunicado ao poder püblico.

Parágrafo Unico - Desfeito o entendimento, mediante instrumento formal,
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fca autorizada a atuacao, na area, daquele que originalmente detiver a
autorizaçâo püblica para riela atuar.

Art. 41 - Será criada uma cámara de regulaçâo da aUvidade lotérica,
composta por 5 (cinco) representantes dos exploradores autorizados, 1 (urn)
representante da Secretaria de Estado da Fazenda e 1(um) representante da
Secretaria de Estado de Esportes, que a presidirã.

§ 1 0 - A cârnara de regulação compete:
I - determinar o percentual dos recursos arrecadados a serem destinados a

premiação;
II - fiscalizar o pagamento das apostas e decidir, em grau de recurso,

quanto a eventuais divergências;
Ill - examinar o piano de atividades a que se refere o inciso Ill do art. 2 0 e

sobre ele emitir parecer;
IV - encaminhar a autoridade competente o mapeamento das areas de

atuação já existentes;
V - corn provar o referendar as informaçoes a que se refere o inciso U do art.

2°;
VI - exercer outras atividades a serem definidas em regulamento.
§ 2° - Será cassada a autorizaçâo para exploraçâo do jogo daquele que,

apOs parecer da cãmara de regulação, assegurada ampla defesa,
comprovadamente fraudar os resultados de apuraçâo ou deixar de efetuar os
pagamentos dos prémios contratados.

Art. 5° - Do montante dos recursos brutos arrecadados em cada extracâo
será destinado a premiaçäo urn percentual náo inferior a 30% (trinta por
cento) e ao poder püblico, na forma da lei, urn percentual näo inferior a 20%
(vinte por cento).

Parágrafo ünico - Dos recursos destinados ao poder pUblico, 50%
(cinquenta por cento) serão destinados, sob forma de transferência
obrigatOrra, ao rnunicipio em que se desenvolve a atividades e o restante
integrará a receita de um fundo especIfico destinado a promoção da
segurança püblica, a ser criado em lei.

Art. 6° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data de sua publicaçao.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubIicaço.
Art. 8 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 7 de outubro de 1999.
Alencar da Silveira Junior
Justificaçao: A exploraçâo da modalidade lotérica denominada jogo do

bicho, ainda considerada contravenção penal, deverá ser regularnentada no
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Estado, a partir da modificaçâo da legislaçào federal. Na realidade, o
legislador não pode e náo deve estar alheio aos costumes vigentes, pois eles
constituern a primeira e a mais importante fonte do direito.

o projeto de lei que ora apresentamos visa provocar amplo debate acerca
de uma questao que näo pode ser ignorada. Durante a discussáo, a
proposiçáo deverá ser aprimorada, corn a contribuiçáo de representantes da
sociedade civil, do poder püblico e dos prOprios parlamentares.

Dessa forma, contamos corn a participaço dos nobres pares nos debates e
na apresentação de sugestoes visando ao aprirnoramento da proposiçáo ora
apresentada.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Educacâo e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 615/99
institui a obrigatoriedade da realizaçâo de exames de prevenção do cancer

de próstata nos hospitals e centros de satide da rede pUblica estadual, bern
como naqueles subvencionados pelo Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os hospitals e centros de saUde da rede pUblica estadual ficarn

obrigados a realizar, gratuitarnente, exames de prevençao do cancer de
próstata sempre que, a critério medico, este procedimento for julgado
conveniente.

Parágrafo ünico - 0 disposto neste artigo aplica-se a hospitais e demais
órgãos de saUde particulares subvencionados pelo Estado.

Art. 20 - Compete a Secretaria de Estado da SaUde a fiscalizaçao do
cumprimento da exigência de que trata o artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de
noventa dias, contados da data de sua publicacao.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário
Sala das Reuniöes, 7 de outubro de 1999.
Gil Pereira
Justificaçao: 0 cancer de prOstata tern grande incidência, principalmente em

pacientes idosos. Corn urn programa adequado, podemos, de forma simples,
fazer o diagnóstico em tempo, para, por meio de métodos ciriirgicos,
promover a cura. 0 alcance social dessa medida justifica a proposta em
questao.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Saüde e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
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do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 616/99
Declara de utilidade püblica a Associação de Cooperação e lntegração dos

Portadores de Deficiência de João Monlevade - ACINPODE -, corn sede no
Municipio de João Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utiUdade pübflca a Associaçao de Cooperaçào e

lntegraçao dos Portadores de Deficiência de João Monlevade - ACINPODE -,
corn sede no Municipio de João Mon levade.

Art. 2 0 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Mauri Torres
Justificaçào: A Associação de 000peração e lntegração dos Portadores de

Deficiéncia de João Monlevade - ACINPODE - é sociedade civil, cujas
atividades são assistenciais, beneficentes e filantropicas, sem fins lucrativos e
de duração indeterminada.

Tern como finalidades precIpuas promover o bem-estar e a integração dos
deficientes na sociedade; orientar a profissionalização do deficiente; promover
encontros dos portadores de deficiência: colaborar corn os programas
cientificos, tecnológicos e esportivos, orientando a participação dos
deficientes nas atividades de ajustamentos psicomotores e sociais e
esportivas; prornover cursos de formaçao em todas as modalidades
esportivas e culturais para portadores de deficiências; estimular uma
participação constante na area do esporte, lazer e cultura e organizar eventos
que possibilitem a criatividade artistica e cultural.

Considerando-se a importância e a relevãncia dos serviços filantrópicos
prestados pela supracitada entidade, conto corn o apolo dos nobres pares
para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N'617/99
Declara de utilidade pblica o Centro Comunitário Batista de Pouso Alegre,

corn sede no Municipio de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica o Centro Comunitário Batista de

Pouso Alegre, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ - sob
o n° 19.083.583/0001-90, corn sede na Rua H 1, n° 26, Bairro São Cristôvão,
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no Municipio de Pouso Alegre.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 5 de outubro de 1999.
Chico Rafael
Justificação: 0 presente projeto de lei tern o objetivo de declarar de utilidade

pi:iblica o Centro Comunitário Batista de Pouso Alegre, corn sede no MunicIpio
de Pouso Alegre.

Esta proposta de declaração de utilidade pUblica justifica-se em razão do
referido Centro Comunitário ter por finalidade ministrar a infância e a
juventude educacao básica e integral que objetive a formação moral do
cidadão e o seu aprirnorarnento cultural, fIsico e espiritual. Em suas metas
está inserido, também, o desenvolvimento de atividades que busquem a
prornoção humana em seus diversos niveis.

Em razão do Centro Comunitário Batista de Pouso Alegre, que é uma
entidade civil sem fins lucrativos, atender aos requisitos constantes na Lei n°
12.972, de 27/7/98, e considerando o seu relevante alcance cultural,
esperamos coritar corn o apoio dos nosso nobres pares pam a aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N o 618/99
Declara de utilidade pübljca a Casa da Fraternidade São Benedito, com

sede no MunicIpio de Uberaba.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Casa da Fraternidade São

Benedito, corn sede no Municipio de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reunjöes, de de 1999.
Paulo Piau
Justificacao A Casa da Fraternidade São Benedito, de Uberaba, é uma

Socjedade civil sem fins lucrativos, devidamente registrada no Cartôrio de
Registro de Titulos e Documentos de Pessoas Juridicas da Cornarca de
U beraba. Atua no carnpo social e beneficente, corn programas e atividades de
amparo a pessoas idosas, enfermos, dependentes qulmicos e necessitados
de uma maneira geral.

Por ser uma entidade d& elevado conceito na comunidade de Uberaba, por
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realizar urn rmportante trabaiho na area de assistência social e por apresentar
todos os requisitos legais dispostos na Lei n o 12.972, de 27/7/98, contamos
corn o apoo dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, val a projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do trabalho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 619/99
Declara de utilidade pUblica a Casa de Caridade de Viçosa - Hospital São

Sebastião, corn sede no Municipio de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Casa de Caridade de Vicosa -

Hospital São Sebastião, corn sede no MunicIpio de Viçosa.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Paulo Piau
Justificação: A Casa de Caridade de Viçosa - Hospital São Sebastião é uma

entidade filantrOpica sem fins lucrativos, que, ha quase cern anos, vem
prestando beneficios a cidade de Viçosa e a rnais de 12 rnunicipios da região.

Fundada em 21/6/1908, corn a objetivo de atender a pessoas carentes na
area da saüde, não fugiu de sua finalidade, destinando rnais de 60% de sua
capacidade aos pacierites do SUS, desde a implantação desse sistema.

Coma entidade filantrôpica, a sua atuação tern sido imprescindivel, uma vez
que, por mais de 70 anos, foi a Unico estabelecimento de saUde existente na
região.

E urn hospital geral e presta atendimento nas areas de cimnica médica,
cirtrgica, obstétrica e pediatrica, alérn do atendimento ambuiatorial e de apoio
de diagnóstico e terapêutico.

Na pediatna, desenvolve urn piano de trabalho, "A Criança no Hospital",
programa de atendirnento a crianças internadas pelo SUS, corn as seguintes
objetivos: diminuir a ansiedade da criança, conforme a tratamenta; reduzir a
incidéncia de internaçäo de crianças; facilitar a adaptaçao da criança a
internação e a alta hospitalar. Esse trabalho vem obtendo ótimo resultado.
Trata-se de urn prajeto social, inovador, que muito beneficia esse segmento
da sociedade.

Corn a objetivo de ampliar as atividades da Casa de Caridade de Viçosa
junto a comunidade que representa, submeto a apreciação dos meus ilustres
pares este projeto, que possibilitará a outorga do tItulo declaratOrio de
utilidade ptblica a uma entidade que muito vem contribuindo para a meihoria
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da saOde pUblica.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justiça, para exarne prelimiriar,
edo Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, incisa I,
do Regimento Interno.

REQ U ERI M ENTOS
NO 799/99, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja formulado apelo

ao Governador do Estado e a Secretaria de Esportes corn vistas a construçao
de uma quadra paliesportiva no Distrito de Frei Serafim, Municmpio de
Itambacuri. (- A Corn issão de Transparte.)

NO 800/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja encaminhado
pedido de inforrnacoes ao Cornandante-Geral da PMMG sobre as custos
operacionais das manobras militares na região da Usina Hidrelétrica de
Furnas. (- A Mesa da Assembléia.)

NO 801/99, da Cornissão de Saüde, plelteando seja forrnulado apelo a
Secretaria da Sade a fim de que verifique e analise a situacao da
Maternidade Therezinha de Jesus, de Juiz de Fora, e tome as providências
cabiveis. (- A Cornissão de SaCide.)

Proposiçöes não Recebidas
- A Mesa deixa de receber, nos terrnas do inciso Ill do art. 173 do

Regimento Interno, as seguintes proposiçoes:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja convocado a Secretario da
Fazenda para prestar a esta Casa as esciarecimentos que menciona. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriarmente pelo Deputado Rogéria
Correia.)

Da Comissäo de Adrninistraçao Püblica, solicitando sejam encaminhados
oficios ao Governador do Estado e ao Secretário da Educacao corn vistas a
manutencaa dos critérios que permitern a reeleição de Diretores de escolas
estaduals. (- ldêntica proposiçào foi apresentada pelo Deputado Arlen
Santiago.)

Comunicaçoes
- São tambérn encaminhadas a Mesa camunicaçöes dos Deputados

Wanderley Avila e Mauri Torres.
lnterrupção dos Trabalhos Ordinários

o Sr. Presidente - A Presidência interrampe as trabaihos ardinários para,
nos termos do § 1 0 do art. 22 do Regimenta Interna destinar a 1a Parte da
reunião aa prosseguimento do Cicla de Debates 0 Municipia e as Reformas
Adrninistrativa, Previdenciária e PolItica, corn a terna "A Reforma
Ad ministrativa do Estada e a Autonornia dos Municipias".
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- A ata desta parte da reuniâo sera publicada em outra edicao.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
o Sr. Presidente (Deputado Ambrósio Pinto) - Estão reabertos os nossos

trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de
"quorum" Para o prosseguimento dos trabaihos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os
Deputados Para a especial de amanhä, dia 15, as 9 horas, nos termos do
edital de convocaçào. Levanta-se a reunião.

ATA DA 30 a REUNIAO ESPECIAL, EM 27/9/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Ivo José

Sumárto: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Deputado Durval Angelo - Palavras do
Sr. Presidente - Palavras do Deputado Ivo José - Palavras do Sr. Márcio
Pochmanri - Esciarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Adelmo Carneiro Leáo - Agostinho

Silveira - Ailton Vilela - Alencar da Silveira JOnior - Alvaro Antonio - AntOnio
Andrade - AntOnio Julio - César de Mesquita - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Doutor Viana - Ivo José - José Henrique - Márcio Cunha - Marco
Regis - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Rëmolo Aloise - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20hl5min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os flOSSOS trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, Para
proceder a leitura das atas das duas reuniOes anteriores.

Atas
- A Deputada Maria Olivia, 2 a Secretária "ad hoc", procede a leitura das atas

das duas reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.
Corn posiçao da Mesa

O Sr. Presidente - A PresidOncia convida a tomar assento a mesa os
Exmos. Srs. Márcio Pochmann, professor do Centro de Estudos Sindicais e
de Economia do Trabalho da UNICAMP; Deputado Durval Angelo, 2°-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa; e Deputado lvo José, Presidente da
Comissão do Trabalho da Assembléia Legislativa.
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Destinação da Reunião

0 Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a abertura do Seminário
Legislativo Desemprego e Direito ao Trabaiho, com o tema "Trabalho e
Desemprego no Brasil e no Mundo".

Palavras do Deputado Durval Angelo
Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, senhor expositor, Márcio

Pochmann, do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabaiho da
UNICAMP, Deputado lvo José, Presidente da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Acão Social da Assembléia Legislativa e coordenador dos
debates, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Delegados, representantes das
entidades que se inscreveram Para este seminário legislativo, hoje é
necessário discorrermos sobre o desemprego e seu signiflcado no processo
de exclusâo na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Será, de alguma
forma, a tarefa do expositor da noite e o tema sobre o qual vamos nos
debruçar durante esses quatro dias de seminário.

Gostaria, Sr. Presidente, de historiar como surgiu a idéia deste seminário.
No més de fevereiro, recebemos, em nosso gabinete, o manifesto assinado
pelas pastorais sociais da Arquidiocese de Belo Horizonte e do Leste-2 da
Regional da Conferéncia Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -, no qual as
entidades, motivadas pela 3 ,3 Semana Social Brasileira, realizada no ano
passado, solicitavam do Poder Legislativo a realização de urn seminário
legislativo Para discutir a questão do desemprego e do direito ao trabalho.

Pediam, no requerirnento encarninhado a nós, inclusive, que a preocupacOo
maior do seminário fosse a questão de busca de soluçOes Para o problema do
desemprego. Posteriormente, a Mesa da Assembléia recebeu também
requerimentos de outros Deputados. Cito o Deputado Ivo José, que, através
da Comissão do Trabaiho, insistia na mesma rnotivação, no mesmo tema;
também a Deputada Elbe Brandão, que teve um requerimento aprovado na
Comissão de IndUstria, Comércio e Turismo, solicitava a oportunidade Para
que a Assembléia realizasse o forum. Finalrnente, o Deputado Miguel Martini
solicitou a realizacão de um fOrum técnico. Diante dessas quatro vertentes, a
Mesa da Assembléia aprovou a realizacão do seminário. E 0 que é urn
seminário legislativo? Seminário legislativo é urn dos meios de que dispOe a
Assembléia Legislativa Para realizar interlocucão corn a sociedade. Trata-se
de instrumento, dos mais eficazes, por meio do qual se definem sugestOes
Para encaminhamento da acão legislativa deste Poder e Para
encaminhamento de reivindicacOes ao Poder Executivo, das quais a
Assembléia, de alguma forma, é intermediária. Mas, mais do que isso, o
seminário legislativo e urn mornento de aprofundamento, de estudo e de
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mobilização da sociedade. De outros seminários, tivemos várias proposicoes
legislativas e várias acOes encaminhadas. Cito as mais recentes: o semináno
destinado a discussão dos direitos humanos, que contou corn a participação
de cerca de 700 pessoas e quase 200 entidades; a da questão da terra,
politicas agricolas e reforma agrária em Minas Gerais, que também teve urna
grande repercussão, uma grande presença; assim como a da questão do
turismo.

Assim, nos preparamos e iniciamos a trabaiho para desenvolver urn pouco
a dinâmica que tivemos em seminários anteriores. SO que esse seminário,
corn a participação de entidades organizadas da sociedade civil, trouxe urn
tema nova, que fat a sugestão da interiorizaçao do seminário. Então,
reaiizamos 10 debates no interior de Minas Gerais, que primaram não pela
presença significativa, mas pela representaçao significativa de entidades.
Tivemos seminários, debates no interior, quando chegarnos a reunir mais de
40 entidades, a que é sinai da vitalidade, da disposição da sociedade e da
preacupação que esse tema do desemprego traz.

Vamos estar aqui, de hoje ate quinta-feira, na plenária final, buscando
soluçoes. As solucOes existem, estão colocadas para todos nós. Depende de
vontade poiltica, de mobilização e de pressão da sociedade para que sejam
colocadas em prática. 0 seminário também cumpre esse papel, não sO
termina na quinta-feira corn sugestöes, mas também mobiliza e organiza as
entidades para continuarem cobrando, através de uma comissão
representativa, as soluçoes que o tema exige. Acho que hoje a chaga social
do desemprego tern que nos indignar, tern que nos levantar em urn grande
movimento cIvico nacional de resgate da vida e de defesa da cidadania. Muito
obrigado.

Paiavras do Sr. Presidente
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia gostaria de

saudar a expositor, a Deputado Ivo José, que fare a coordenação dos
trabaihos, e o 2 1-Vice-Presidente da Assembléia, Deputado Durval Angelo.
Gostaria ainda de saudar Os demais Deputados que se encontram no
Plenário e agradecer a presença de todos as senhores e senhoras que se
encantrarn conosco na abertura deste nosso fOrum.

Senhoras e senhores, a problema do desemprego, que as senhores
discutirão, é mais grave do que sugerem as economistas e as sociOlogos,
porque Coca na esséncia do homem, em sua natureza ética e em sua
transcendéncia, como a mais inquietadora criação de Deus.

Em prego e trabaiho são inseparáveis na civiiização de produção e consurno
em que vivemos. A autonomia do trabalho, que era possIvel no passado, é
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hoje uma falácia dos neohberais, que procurarn encontrar urn cmnica consoio
para a exclusão dos dispensáveis no modelo que pretendem.

0 emprego é mais do que a vinculação de urn trabalhador a uma tarefa e a
uma firma. E a sua integraçao na empresa, como parceiro legitimo e corn
direitos claros, naturais e juridicos.

Scm trabaiho não ha empresas, embora possa haver, e ha, empresas scm
capital. E tado capital existente no mundo provém do trabaiho, tenha sido
acumulado licitarnente ou nãa. Não é preciso ser marxista para compreender
que preco e valor são categarias agregadas a matéria bruta da natureza, pela
acao do homem, au seja, pelo trabaiho.

A dimensão maiar do trabaiho é a sua razâo ética. Os homens existem para
viver em comunhão. Eles devern participar da vida corn a sua contribuiçãa
criadora. 0 homem que produz sabe que as bens que saem de suas mãas
servirãa a autras hamens. E a sua forma de estar ativamente no mundo. Se
lhe retirarn a direito a essa reaiização, reduzem a sua existência.

Par isso, tao ou mais cruel do que negar a salário honrado que a trabaiho
pode produzir é a caridade corn as desempregadas, seja exercida pelo
Estado ou pelas instituiçoes privadas.

A assisténcia do Estado é legItirna em casos especiais, porque se trata de
uma redistribuiçaa de parcela dos resultados do trabaiho comum. Mas
nenhum homem, no plena vigor de sua força fisica e de sua razão, vive
plenarnente quando não pode retirar, de sua própria inteligencia e de seus
braços, as meias de se sustentar e de sustentar a sua farnIiia, cam aquele
minima de canforta que a necessidade reclarna.

Uma das mentiras do modelo de sociedade que a capital financeiro mundial
nos quer irnpingir e que a tecnologia, autornatizando as processos, tarna
dispensável a emprego.

A tecnologia tern libertada as trabathadores das tarefas mais penasas, rnas
não pode ser desculpa para a hipertrofia do egoisma.

As conquistas da ciência e da técnica são patrimOnia de todos os harnens, e
não priviiégio absoluto do capital. Sendo assim, todo a tempo poupado nos
pracessos de produçao deve ser distribuIdo entre as trabalhadares, para que
passam utilizá-lo no livre usufruto dos bens da vida.

Ha pouco mais de cern anos, na lnglaterra, as tecelöes e mineiras, muitas
deles ainda crianças, trabalhavam 16 horas par dia, 7 dias por semana. As
canquistas sociais do século )(X fizeram corn que essa carga se reduzisse a
menas da metade, corn a garantia do repouso sernanal. 0 neaiiberalisrno, que
usa a mascara suja da modernidade, é a retracesso de mais de urn sécula.

Na Ingiaterra legada par Mme. Tatcher, crianças voltam a trabalhar, a
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desemprego continua a crescer, e Os bairros pobres são vigiados pela policia
corn a ajuda de circuitos de televisão, tornando realidade a sinistra previsâo
de George Orwell em "1984".

Senhoras e senhores, a problema do desemprego, como de resto todos os
problernas tidos como econômicos, sO encontrarn solução nos atos politicos.
A poiltica é a construção das regras de convIvio entre as pessoas. 0 grande
erro de nosso tempo é supor que as relaçoes humanas, entre elas as que
envolvem o capital e o trabalho, podem ser resolvidas corn esquemas
técnicos. A técnica pode ajudar na organização administrativa e econômica
que a vontade politica estabeleça, mas não pode substituir essa vontade, que
as instituiçOes democráticas entendem, pelo equivocado conceito de
eficiência econOmica.

A iniciativa deste seminário soma-se, em boa hora, a abertura de mais uma
etapa do FOrum PolIticas MacroeconOmicas Alternativas para o Brasil, que
acontecerá nesta quarta-feira, as 19h3Omin, aqui neste PlenOrio, corn as
palestras do Diretor do "Le Monde Diplomatique", Bernard Cassen, e do
Professor da Universidade de São Paulo, Henrique del Nero, para a qua]
convido todos os presentes.

Ao saudá-los nesta noite, em nome da Assembléia Legislativa, manifesto-
Ihes a minha certeza de que a discussão que começa aqui, neste seminário, e
prossegue no fOrum, ate o dia 5 de outubro, contribuirá para as esforços
nacionais no reencontro do desenvolvimento econômico. E em conseqüência,
ofereço a colaboração e a empenho desta Casa em discutir e buscar modelos
alternativos que gerem trabaiho e emprego para todos as brasileiros. Muito
obrigado.

A Presidéncia passa a palavra ao Deputado lvo José, Presidente da
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Açâo Social da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e coordenador deste seminário, para,
a partir de agora, conduzir as trabaihos desta noite.

Palavras do Deputado Ivo José
Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Deputado Durval Angelo, 2°-Vice-Presidente desta
Casa; Prof. Márcro Pochmann, que nos honra corn sua presença; senhores
representantes de entidades, senhoras e demais participantes deste
encontro, a Deputado Durval Angelo fez consideraçOes acerca de como
surgiu a idéia de se realizar este sem:nário legislativo, e, como urn dos
autores do requerimento, vejo-me também no dever de tecer alguns
comentários a respeito dessa iniciativa, antes de passar a palavra ao
palestrante da noite.
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Durante os debates sabre a reformulaçao do Regimento Interno, no ano

passado, estávamos convictos ao propor a criaçao de mais uma comissão
perrnanente: a Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social. 0
nosso argumento era simples e incontestável. Atualmente e nas prOximas
décadas, a discussão em torno do mundo do trabalho tomaria conta das
academias, dos sindicatos, dos governos e de toda a sociedade.

Não ha desafio maior para a humanidade do que procurar alternativas de
trabalho e de renda para bilhöes de pessoas, pals e mães de familias, jovens
e idosos, que perderam as esperanças de se tornarem produtivos num mundo
crivado pelas desigualdades sociais.

E não ha nada mais humilhante do que urn pai de familia não conseguir
recursos suficientes para a sua sobrevivéncia, corn urn minirno de dignidade.
Humilhante e injusto, pois esses trabalhadores, em sua maloria, tern perfeitas
condiçoes para o trabaiho, mas não Ihes restam oportunidades, e são
condenados ao desespero.

A situação torna-se mais preocupante quando analisamos as causas dos
Indices alarmantes de desernprego no Brasil e chegamos 0 conclusão de que
elas tern pouco a ver corn a inversão dos rumos econômicos no mundo e
muito a ver corn as politicas econOmicas adotadas pelos governos
neoliberais, particularmente a de Fernando Henrique Cardoso.

ApOs a adoçOo do Piano Real, os indices de desemprego apresentam
ligeira recuperaçOo, mas se agravaram no decorrer dos anos seguintes,
principalmente quando a Governo desistiu de regular a paridade real-dOlar
através das reservas carnbiais, optando por uma nova fOrmula de controle da
inflaçOo.

Essa nova fOrmula, que deixa claros os verdadeiros compromissos desse
Governo, resume-se em estimular medidas recessivas, aumentar as taxas de
juros e impedir a desenvolvimento econOmico. Portanto, infelizmente,
podernos afirmar categoricamente que o Governo contérn a possibilidade de
alta inflacionOria utilizando coma Oncora cambial a promaçOo do desemprego.

0
	 O Governo não quer fomentar o desenvolvirnento ecanômico. Não quer
C inverter as regras do jogo, impondo rigido controle ao mercado financeiro
C interno e estabelecendo regras para a ingresso de capital estrangeira. Ao
C contrOria, quer deixar o Pals ao livre sabor dos ventos, e isso, na prOtica,
C significa expor a economia nacional a especulaçOo do capital internacional,
0 

deixando o seu povo sofrer as canseqüéncias insanas daqueles que sO se
preocupam cam a lucro.

0 Brasil nOo suparta mais a omissOo desse Governo. NOo suporta mais a
subardinacOo as regras do FMI, que, para garantir 0 pagamento da divida
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externa, impöe sacrificios extremos ao povo brasileiro.

E, se é verdade que fatores estruturais em todo o mundo causam o mesmo
problema do desemprego em diversos paises, é também verdade que chegou
a hora de Os paises mais pobres protestarem, em conjunto, contra o braço de
ferro dos palses desenvolvidos, que instituern reservas legais, tarifárias e
econãmicas para as suas indüstrias em seus territórios e exigem a liberag5o
dos mercados no território dos outros.

O Brasil não é urn pals pobre e não precisaria hoje amargar as cifras
desumanas do desemprego. Segundo informaçoes prestadas a Comissao do
Trabalho, no dia 14/9/99, o Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA - dizia, em alto e born som, que, pela renda 'per capita" do
Brasil, US$648000 em 1997, o nümero de pobres deveria ser trés vezes
menor.

Segundo os levantamentos do IPEA, considerando o perlodo de 1977 a
1997, portanto 20 anos, a renda dos 10% mais ricos é 28 vezes major do que
a dos 40% mais pobres no Brasil, enquanto em outros palses, como os
Estados Unidos, a renda media dos 10% mais ricos é 10 vezes maior do que
a dos 40% mais pobres e, na Holanda, cinco vezes.

E o mesmo Instituto constata que se o Brasil conseguisse a mesma
distribuição de renda da ColOmbia - que é injusta - o efeito de redução da
pobreza equivaleria a 10 anos de crescimento, a 5,8% ao ano.

E, além disso, todos os gastos püblicos do Brasil corn pohiticas sociais,
cerca de R$130.000.000.000,00 ao ano, não alteraram em urn milirnetro os
nIveis de pobreza.

Os alarmantes indices de desemprego nas regiOes metropohitanas vém
comprovar a seriedade do problema e o descornpromisso do Governo Federal
em resolve-b.

Na Rego Metropolitana de Belo Horizonte, 19% da população
economicamente ativa - PEA - está desempregada, de acordo corn as indices
da Fundaçao João Pinheiro, do Departamento Intersindical de Estatisticas e
Estudos Sacioeconôrnicos - DIEESE - e da Secretaria do Trabalho. Isso
significa que 370 mil pessoas estão a procura de emprego, sem nenhuma
esperança de encontrá-lo.

Em São Paulo, o desemprego atingiu 20,1% em julho; no Distrito Federal e
em Porto Alegre, as taxas de desemprego em junho foram de 22,8% e 19,5%,
e em Salvador, talvez o Indice mais alarmante, a desemprego chegou a
28,1%.

E, num pals em que emprego não é direito, mas privilégio, as trabalhadores
empregadas ainda sofrem corn a precarização das condiçOes de trabalho e as
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baixos salários, segundo as mesmas estatisticas.

Portanto, a questão deixa de ser simples matemática, como quer a
Governo, para se tornar politica. E preciso que, corn urgéncia, se inverta
radicalmente essa polItica econOmica, concentrando investimentos em
atividades produtivas e tarifando corn rigor a especulacão. E preciso conter os
gastos pUblicos, utilizando racionalmente os recursos em programas de
alcance social, que busquem alternativas de renda e emprego que sejam
compatIveis corn as potencialidades de cada região.

E esse a objetivo deste seminário, para o qual se prajetou, no inicia do ano,
apesar das dificuldades, conseguirmos chegar a praticarnente todas as
regiOes do Estado, onde foram discutidas alternativas e programas de
promação do emprego.

A equipe da Assembléia Legislativa viajou 6.500km pelo interior do Estado,
promovendo 10 reuniOes, uma em cada região de planejarnento. Discutimos
corn mais ou menos 350 entidades, e foram apresentadas 311 propostas.

No final deste seminário, teremos a slntese desses debates e a esboca de
urn prograrna, que será apresentado ao Governo e a sociedade, corn
propostas de geração de emprego e renda em nosso Estado.

Dessa forma, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a Comissão do
Trabaiho, da Previdéncia e da Acão Social e as 212 entidades que
participaram da ebaboração deste seminário - o major seminário já reahizado
aqui na Assembléia Legislativa, corn mais de 650 pessoas inscritas -, através
das reuniOes preparatórias em Bela Horizonte e no interior do Estado, estarão
assumindo a compramisso pUblico de levar adiante essas propastas, com a
objetivo de inverter esse drástico quadra de desemprego.

Mas também estamos conscientes de que e necessário adotar poilticas
püblicas de promoção do emprego, retomando o desenvolvimento econômico,
não mais corn base no investirnento especulativo internacional, mas
acreditando em nossas potencialidades e estirnulando a produção nacional.

NOs, Deputados, agradecemos a todas as entidades que atenderarn ao
nosso apelo e se prontificaram a estar aqui conosca, pais, como nôs, sofrem
as conseqUéncias perversas do desemprego e convivem diariamente corn a
drama pessaal de cada desempregado.

Mas, coma bans brasibeiros, cultivamos cam persisténcia a sentimenta da
esperança. Acreditamos na capacidade de nossa gente e sabemos que
tarn bern nos compete a busca de sabuçãa para esse grande desaflo que aflige
toda a humanidade.

E nasso a compramissa de transformar em realidade a tema deste
seminário, procuranda e prapanda alternativas, incentivanda as formas de
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trabalho já existentes, como o cooperativismo e o associativismo, reafirmando
para toda a sociedade que todos tern direito ao trabalho, e näo
descansaremos enquanto esse direito humano fundamental nào for cumprido
em sua integridade. Muito obrigado. (- Palmas.)

0 Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Esta Presidência comunica as
autoridades e demais participantes do seminário que o Senador José Alencar,
por motivos incontornáveis, não poderá comparecer a esta abertura, mas
estará aqui, amanhâ, dia 28, na segunda sessão plenária, as 8h30min.
Passamos, neste momento, a palavra ao Prof. Márcio Pochrnann, do Centro
de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da UNICAMP.

Palavras do Sr. Márcio Pochrnann
Boa noite a todos. Gostaria de cumprirnentar a Mesa, na pessoa do

Presidente da Assembléia, Deputado Anderson Adauto, do Vice-Presidente,
Deputado Durval Angelo, e do Presidente da Comissão do Trabalho, da
Previdênca e da Acão Social, Deputado Ivo José, que, junto corn urn conjunto
expressivo de instituiçöes deste Estado, conseguiu, corn êxito significativo,
discutir esse tema que traz tantas conseqüências sociais e econOmicas
negativas no final do século, sobretudo para o Brasil. Agradeço o convite.
Para rnirn é uma satisfaçâo e urn prazer estar novarnente nesta Casa. A
questâo do desemprego encontrou urn foco irnportante neste Estado, que é
exatarnente a Casa do povo, porque, não tenho düvida, o desemprego tende
a definir, cada vez mais, o processo politico brasileiro. Nâo sou cientista
politico, mas, olhando as experiências internacionais, como a eleiçâo de
Clinton nos EUA, a eleiçäo na Alemanha, a francesa, a inglesa e ate a
espanhola, vemos que os programas voltados para o enfrentarnento do
desemprego as definirarn, tanto para a Presidência quanto para o Legislativo.
Tivemos, ano passado, a meu juIzo, urn debate frágil sobre o desemprego.
Mas, pela primeira vez na histOria deste Pals, essa discussäo assumiu
propostas de caráter nacional. Foi urn debate vazio, a rneu juizo, porque, se
chegassernos a somar todas as vagas que, em carnpanha, vârios candidatos
disseram que criariam, hoje näo estarlamos discutindo o desemprego, mas 0
pleno ernprego. Muitas foram as prornessas de ernprego, mas,
larnentavelrnente, o quadro nâo é esse. Irnagino que as eleiçoes para
Prefeito, no próximo ano, e a dernais que vierem tenderão a ter o tema do
emprego como centro dos debates.

E tudo porque, no rneu juizo, o desernprego transforrnou-se em urn
fenOrneno que veio para ficar no Brasil, lamentavelmente. Ele náo é apenas
expressivo. Nunca tivemos tantos desempregados como atualmente. Essa é
a major crise de emprego na histOria de nosso Pals. Se cornpararrnos o
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nCimero de desempregados existente corn o de qualquer outro periodo, seja
ele o da recessâo de 1990 a 1992, durante o Governo Collor; o da recessão
de 1981 a 1983, durante o Governo Figueiredo; o da depressão econômica
de 1929 a 1932; ou rnesrno 0 da transicáo do trabalho escravo para 0
trabaiho assalariado, no final do século XIX, veremos que nunca tivemos
tantos desernpregados corno atualrnente, embora eu larnente por nem
mesrno ter o nümero de desempregados no Pals, já que o Brasil é carente de
pesquisas adequadas, do ponto de vista nacional, a esse respeito. Ha apenas
urn órgão que faz o levantarnento nacional: o IBGE, através da pesquisa
nacional por amostra domiciliar, feita geratmente no mês de setembro de cada
ano. 0 :iltimo dado e de 1997, e o nürnero gira em torno de 5.800.000
pessoas desempregadas. Não encontrarnos urn nürnero paralelo em qualquer
outro perlodo histOrico, e nâo tenho davidas em dizer-thes que o nürnero de
desempregados e muito maior ainda, pois temos, nessa pesquisa e em outras
feitas pelo IBGE para a apuracâo do desemprego, uma Iimitacäo
metodofOgica rnuito grande. Nâo abusarei do tempo falando a respeito de
metodologia das pesquisas do desemprego, mesmo porque esse é urn
assunto muito chato e nâo nos interessa no rnomento. Uma demonstraçâo
clara da insuficiência desse tipo de rnetodologia aplicada no Brasil é o fato de
uma pessoa que estando desernpregada e não tendo procurado ernprego ser
considerada inativa, ao invés de desempregada, pelo IBGE. Todos sabernos
que a procura por empregos, ern geral, implica custos, pois a pessoa tern que
cornprar urn jornal, tornar urn ônibus, mandar urn currIculo, etc., ou seja, ha
custos, e nem sempre os desempregados dispOern do mInirno necessário
para fazer urna busca; entretanto, o IBGE considera essa pessoa inativa, e
não desempregada. Alérn disso, se a pessoa estiver desernpregada,
procurando urn emprego, mas lavar urn automóvel, durante 1 hora,
considerando-se toda a sernana da pesquisa, para o IBGE isso é uma
ocupaçao. Se a pessoa se declara autônoma, isso é sinônimo de ocupacão,
ou seja, se for um vendedor de Iivros e tiver passado todo o mês sem vender

0 qualquer livro, isso nâo interessa ao IBGE, que a considera ocupada. Ha
0 inequivocos problemas de rnensuração do desernprego. A pesquisa rnais

adequada rnetodologicamente deveria ser feita pelo DIEESE, pela Fundacäo
CEAD e por outras instituiçöes regionais, pois seria mais fie[ a realidade
brasileira.

Mas, continuando na minha linha de racioclnio a respeito do volume de
0 desernprego, diria que é muito expressivo. Mais do que destacar isso, é

flecessário também fazer constatar que tivernos urna mudança substancial no
perfil do desernpregado. Ate o final dos anos 80, o desemprego era urn
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fenômeno relativamente homogeneo, sendo os desempregados, geralmente,
indivIduos analfabetos, de baixa escolaridade, sem experiência profissional,
corn, no máxirno, experiência no chäo de fábrica. Anafisando essas
estatIsticas, verificávamos claramente que o desemprego era urn fenôrneno
circunscrito a mulheres, jovens e negros. Quando olhamos as estatisticas dos
anos 90 a esse respeito, percebemos uma mudança substancial, porque,
hoje, podemos dizer que näo ha segmento social irnune ao desemprego, que
atinge, quase que indistintamente, praticamente todos os segmentos soclais.
Ao contrário do que vern sendo dito, o desemprego tern crescido mais para as
pessoas corn mais de 40 anos, corn rnaior escolaridade e major experiéncia
profissional.

Para se ter uma id6ia, ao longo dos anos 90, houve urn aumento muito
rápido do nürnero de pessoas, corn rnais de 11 anos de escolaridade; o que
significa, no Brasil, a estar no 30 grau. Essa, certamente, é a razão de o
desemprego ter-se tornado urn tema debatido por toda a sociedade, não
ficando rnais circunscrito a segmentos especIficos da sociedade brasileira. 0
desernprego jarnais atingiu as classes media e alta da sociedade brasileira,
corno tern acontecido neste mornento. For conta disso, tornou-se urn produto
cornercializado. Ha espaço nos jornais, nas revistas de grande tiragern,
porque é urn produto que as pessoas procurarn comprar e conhecer.

Larnentavelmente, devo dizer a vocé, que o debate que travamos no Brasil
e urn debate pouco esciarecedor. E como se olhássemos urn rio de ãguas
turvas. E irnpossIvel identificar as causas do desemprego, as conseqUéncias
do desernprego. Portanto, no tempo que tenho, you tentar hierarquizar
aquelas que seriarn as principals causas desse problema no Brash, e as
possiveis soluçöes para a questão. 0 desemprego tern inUmeras causas,
rnas é irnportante que facamos aqui uma reflexâo sobre as mais importantes
porque, se houvesse uma atuaçào centrada, haveria urna reversão no
desemprego.

Se fizéssernos urna breve avaliação, poderlamos pensar que o desemprego
é urn problerna que todo pais tern; e urn problema mundial. Ao utihizarrnos
esse tipo de argurnento, entretanto, estarlarnos, de certa forma, diminuindo a
responsabilidade da sociedade brasileira, de suas instituiçöes e autoridades,
pela geração de desemprego. Estarlarnos dizendo: "Desernprego é urn
problerna mundial, não ha rnuito o que fazer. E urn produto da globalização".
Não é dessa forma que deveria ser identificado porque, quando olhamos o
rnundo, percebernos que ha paises em que o desemprego praticamente
inexiste. Ha outros palses onde o desemprego é expressivo e vern
aurnentando. E importanCe destacar que ha, pelo menos, trés fatores que
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fazem corn que o desemprego, no Brasil, tenha vindo, de fato, para ficar. Não
ha soluçôes de curto prazo para enfrentá-lo; é necessário que haja uma
profunda mudança nas prioridades nacionais. 0 primeiro fator que mencionei
refere-se as profundas transformacães na ordern econOniica mundial, neste
final de século. Estarnos diante de uma ordern econômica rnundial
extremamente conservadora, uma ordern econômica que se encontra
sustentada em urn padrão de acumulação financeira, isto e, o movimento do
desenvolvimento internacional é dado pelos rnecanismos de valorizaçao
financeira do capital. Obtérn-se rnuito mais recursos valorizando-se o capital,
aplicando-se de forma financeira e não produtiva. For conta disso, tern-se
verificado taxas de expansao da produção mundial muito reduzidas. Mesmo
os palses desenvolvidos vém apresentando taxas de expansão muito
pequenas, aquem daquelas que apresentavam durante os anos 60 e 70. Uma
econornia como a japonesa, por exemplo, que, entre 1960 e 1973, crescia a
uma taxa media anual de 7% a 8%, vem crescendo apenas 1% ao ano, ao
longo dos anos 90. Essa ordem econômica é conservadora, é prisioneira dos
interesses financeiros, e mais do que isso, ao se irnporem taxas de expansào
econãmica mu Ito baixas, parte do fruto do desenvolvimento fica concentrado
em poucas nacöes. Foucas nacöes no mundo absorvem os efeitos produtivos
desse crescimento econômico.

Fundarnentalmente, são os Estados Unidos a principal nacão a absorver os
melhores resultados da economia mundial.

Essa é urna ordem econômica contraria ao emprego. Mais que isso, essa
nova ordem econômica mundial está impondo uma divisão internacional do
trabalho bastante distinta daquela que conheciamos depois do segundo pós-
guerra. Estamos diante de uma nova divisão internacional do trabalho, que se
sustenta em urn tripe bastante importante - e you tentar demonstrar isso de
modo sintético. 0 prirneiro eixo do tripe que fundamenta essa divisão
internacional do trabalho se dá sobretudo pela onda de inovação tecnológica
a que estarnos assistindo ultimamente. Esse prirneiro tripe é produzido
funda mental mente por cerca de 400 grandes corporacôes transnaciOflais, que
são responsaveis pela geração, produção e difusão de novas tecnologias.
Cerca de 80% dos investimentos em inovacöes tecnolOgicas são feitos
apenas por essas 400 grandes corporaçöes transnacionais, que tern suas
sedes nos paises mais ricos, no charnado G-7: Estados Unidos, Alemanha,
Japão, Franca, Itália, Inglaterra e Canada. Os paises que tern condiçöes de
gerarem os melhores postos de trabalho são aqueles que tern capacidade de
produzir e difundir tecnologicarnente. Esse é o primeiro aspecto importante e
que ja coloca do outro lado do cenário paises que estão sem essa
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capacidade de produzir e difundir tecnologia.
o segundo eixo do tnpé que sustenta essa nova divisäo do trabalho no

mundo refere-se ao papel que as agências multilaterais internacionais vêm
promovendo corn objetivo de destruir os sisternas financeiros nacionais a firn
de, basicarnente, estabelecer ties grandes moedas de curso mundial. Isto é,
ha urn movimento defendido pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário
Internacional e pela Organizaçao do Cornércio de estabelecer praticamente
três grandes moedas de curso internacional. E basicamente o dOlar. As outras
duas moedas ainda estão em discussão, porque nào se sabe de sua
viabilidade. A segunda moeda seria o euro - da Uno Européia -, e a terceira
seria o yene japonés. A escolha dessas duas moedas ainda está 'sub judice",
para ver Se, de fato, terão capacidade de circulação internacionaL

Quero chamar atencão para as polIticas que vérn sendo difundidas por
essas agéncias multilaterias, que atuam no sentido de fragilizar e enfraquecer
os sistemas financeiros nacionais. E importante dizer ainda que, a partir do
segundo pós-guerra, praticamente todos os paises de economia de mercado
construiram sisternas financeiros nacionais corn capacidade de fazer poiltica
monetária, estabelecer taxas de juros distintas, promover subsidios a
determinados setores e de criar moedas nacionais que podiam ser
controtadas pelo Estado.

Ternos várias medidas para destruir esses mecanismos. Urn deles se dá
através das formas dos programas de estabilizaçâo monetária que tiveram
curso nos anos 90, que säo programas de dolarizaçao das economias, de
esvaziarnento das moedas nacionais, desaparecimento dos Bancos nacionais
e do sisterna de crédito nacional. Ha palses que estão mais avançados nesse
processo, como a Argentina, que tern paridade de sua moeda, que tern curso
normal e tern apoiado a dolarização plena.

Ha casos intermediários, como o caso do Brash, que estabeleceu a sua
estabilidade rnonetária ancorada no dOlar. Recenternente, rornpemos
parcialmente, a partir de janeiro. Todavia, já houve outras medidas
complementares, como a possibilidade de abertura de contas em dólar pelas
grandes empresas, para que operern no próprio sisterna bancário brasileiro,
conforme permitido pelo Banco Central.

Grande parte da divida pUblica brasileira está, hoje, sustentada pelo câmbio
do dólar. Ha urn processo incurso de dolarizaçao da nossa economia, que
veio através da internacionalizaço dos nossos Bancos, devido a própria
incapacidade de se fazer urna poiltica monetária autOnoma, que permitiria
oferecermos taxas diferentes das atuais, proibitivas ao sisterna produtivo
nacional. Corn a dolarizaço, o Pals nâo tern capacidade de fazer politica
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monetária. E quem faz a politica monetária é o Banco Central arnericano, e
não mais o Banco Central brasileiro. Esse segundo suporte do tripe dá uma
divisão internacional do trabalho diferente, porque, a partir desse novo
programa, de existência de poucas moedas no mundo, os palses perdem a
capacidade de realizar poilticas nacionais, polIticas de favorecimento de
setores produtivos nacionais. E o terceiro e Ultimo suporte desse tripe vem
através da construção de urn exército mundial, urna força armada mundial,
corn capacidade de irnpor as politicas estabelecidas a partir dos paises mais
ricos. Observamos, através da OTAN - Organizacao do Tratado do Atlântico
Norte, que a despeito de as Naçöes Unidas näo terem definido se poderia
haver a invasäo, houve uma invasão da lugosl6via, ou seja, ha um exército
formado, sobretudo, pelas forças militares dos palses ricos, corn capacidade
de intervir em qualquer pals, a qualquer rnornento. Ao mesmo tempo, os
palses que adotam o programa do Fundo Monetário Internacional, que
arrocha, que reduz o gasto püblico, faz corn que as forças armadas dos seus
paises praticamente desaparecam. A America Latina praticarnente näo tern
mais exército nacional. Conversava, ha pouco, corn urn especialista em
aeronáutica, que dizia que urn piloto de avião supersônico deve voar, em
media, "x" horas para se manter atualizado, ja que o avião de grande porte
precisa de urn piloto atualizado, preparado. Atualmente, devido ao arrocho no
orçamento brasileiro, nem mesmo os pilotos brasileiros estâo voando esse
nCimero de horas, necessários para manterem-se atualizados para pilotar
aviöes de grande porte. Ha inequivocamente uma reducao da capacidade de
ter exércitos nacionais que defendam a soberania e sua transforrnacäo
recorrente em exércitos, em forças de seguranca urbana, forcas verdes, de
segurança do rneio ambiente ou polIcias do narcotráfico. Mas nâo ha mais
exércitos nacionais em defesa da soberania, como tInhamos no passado.
Esse tipo de tripe sustenta uma divisão internacional do trabalho nefasta do
ponto de vista dos paises que nâo fazern parte do grupo de paises ricos. Para
complementar o que estou dizendo, temos urna caracteristica marcante na
evolução do emprego mundial. De urn [ado, percebernos que Os bons
empregos se concentram nos paises ricos e os empregos precarios
concentram-se nos paises pobres. Também o desernprego concentra-se nos
palses pobres. Encontrarno-nos diante de urn novo formato do sistema
produtivo rnundial. Estávamos acostumados a presenca de empresas
multinacionais que vinham para os paises pobres, corno vierarn ao Brasil, e,
ao se instalarem nesses palses, procuravam adotar práticas cornuns em seus
paises de origem. Por isso, percebIamos que, em geral, nas empresas
estrangeiras, os salários eram maiores que os pagos nas ernpresas
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nacionais, e as condiçöes de trabaiho, meihores. Ocorre que esse é urn
padrão anterior de produçao por interrnédio dessas empresas. Estamos
diante de uma rnodificaçao que permite, hoje, as grandes empresas
internacionais operarem na forma de redes. 0 que é operaçáo na forma de
rede? Darei o exemplo da Nike, que, provaveirnente, conhecem. E uma
empresa que fabrica calcados, ténis. Ela concentra ern torno de 100 mu
trabaihadores no mundo todo e contrata, de fato, apenas 15 mil, que são os
trabaihadores empregados nos Estados Unidos, responsáveis pela parte
financeira da empresa, pela distribuiçao, comercializaçâo, "marketing",
desenho do calçado, etc. E ela não produz nenhum calcado nos Estados
Unidos, apenas subcontrata 85 mil trabaihadores nos paises onde é possivel
produzir ao menor custo possivel, muitas vezes utihzando trabaiho escravo e
trabatho infantil. Mas ela não contrata esses trabaihadores, contrata outra
empresa, que vai ter o comprornisso corn a produção. Então, está havendo
uma mudança. Não se trata rnais de uma empresa estrangeira vir para cá e
trazer tecnologia, gerar Os melhores empregos. Está havendo uma rnudança
substancial no padrão de emprego e de produção nesse sistema econOrnico
mundial. E, mais que isso, em relaçao ao desemprego, you trabalhar corn urn
dado que é urna medida de desernprego restrita, chamada desemprego
aberto, isto é, a pessoa procurou urn emprego, não realizou urn trabalho nern
rnesmo durante uma hora ao longo da semana, não fez absolutamente nada,
so procurou emprego. E urn desempregado que procura emprego. De acordo
corn os dados oficiais da Organizaçao Internacional do Trabaiho - OIT -, o
rnundo tinha, em 1979, algo em torno de 45 milhöes de trabaihadores
desempregados. Desses 45 milhOes, o G-7 - o grupo dos sete palses mais
ricos - era responsOvel por 32%; então, 1/3 do desemprego mundial era de
responsabilidade dele. Em 1998, segundo a OIT, haveria no mundo 150
milhôes de desempregados. Desses 150 milhOes - mais de três vezes o
nimero de 1979 -' os sete palses mais ricos eram, agora, responsáveis por
apenas 15%. E 85% do desernprego mundial era de responsabilidade dos
paises pobres. Entáo, o desernprego está aurnentando no mundo e se
concentrando nos paises pobres.

0 desemprego, corn o passar do tempo, nâo é mais problerna dos palses
ricos. Essa é uma questao importante, de fundo, que diz respeito a essa
concentraçao do trabalho que, de certa maneira, irnplica urn desemprego
maior para os paises que aderern a essa ordem econômica conservadora.
Mas, olhando urn pouco para o Brasil, por que temos tanto desemprego?
Ternos tanto desernprego porque o Pals vive a mais grave crise econOmica
da sua histOria. Estarnos completando, neste ano, a segunda década perdida.
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Alias, a década de 90 é a pior do sec. )OK. Nenhuma outra década, desde
1900, teve uma taxa de expansão da economia tao baixa como a que virnos
ao longo da década de 90. Se a producão nacional cair 1% - é a estirnativa
para este ano -, a media da expansao da economia na década de 90 vai ser
de 1,5%. Nenhurna outra década do século teve taxa de crescimento tao
baixa como essa. Mesrno na década de 80, que foi tambérn uma década
perdida, a economia cresceu 2,6%. E estamos crescendo, nos anos 90, 175%.
Ocorre que a populaçao brasileira aurnenta, em media, 1,3%, 1,4% ao ano.
Isso significa que o Pals, do ponto de vista da renda nacional dividida pelo
nOmero de habitantes (renda "per capita"), está estagnado nas duas ültirnas
décadas. A renda "per capita" dos brasileiros, em 1999, vai ser equivalente a
de 1980. Nunca vimos uma realidade como essa. Entre 1890 e 1980, o Brasil
esteve entre os paises que mais cresceu no mundo. Poucos paises
crescerarn tanto quanto o Brasil nesse perlodo. A partir de 1980 e sobretudo
de 1990, o Brasil se junta a ROssia, que vive urn processo de desagregacão
social e prod utiva.

No Brasil, ainda não estamos vendo cair prédios, como na RUssia, mas o
que está desmoronando e parte do sisterna produtivo. A primeira tentativa de
explicaçao para o fato de terrnos tanto desemprego é a de que o Pals não
cresce. 0 Pals está paralisado. E urna grande locornotiva parada no tempo.
Como se urn exército ficasse rnarchando sempre no rnesrno lugar.

Se a economia de urn pals em que, a cada ano, 1.500.000 pessoas
ingressarn no mercado de trabaiho não cresce, nao é possivel gerar emprego.
Não ha rnágica. Essa e uma questão importante. Precisamos pensar no
crescimento econômico. Sem crescimento, não h como pensar em ernprego,
larnentaveirnente.

A segunda razão, no caso do Brash, tern a ver corn o novo rnodelo
econOmico que vivernos desde 1990. 0 Brasil teve urn modelo econOrnico
entre 1930 e a década de 80, o qual se pautava pela defesa da producão edo
emprego nacional. 0 Brasil fol urn dos paises mais bem-sucedidos do ponto

0 de vista da industrualização. Nenhurn pals do rnundo, da periferia do
C capitalismo, do grupo dos paises pobres, conseguiu montar uma planta
0 

industrial tao complexa, diversificada e untegrada como nos montarnos ate o
final dos anos 70. Estou cornparando o Brasil corn o Mexico, a Argentina, a

C 
India, a Africa do Sul, a China e os tigres asiaticos. Tinharnos urn modelo que
se voltava para o mercado interno, protegia a indUstria nacional. Obviamente,

C isso cruou alguns problemas, rnas do ponto de vista econOmico foi
extrernamente bem-sucedido, ainda que fOssemos capazes de rnontar urn
dos piores modelos de desenvolvimento social. 0 Brasil construiu o pior
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modelo de desigualdade de renda. Nenhum pals tern urn perfil de distribuiçáo
de renda tao ruim quanto o nosso. 0 bolo cresceu, mas ficou corn poucos.
Mas o seu crescimento, a despeito de sua concentraçao, fol favorávet ao
emprego. Entre 1940 e 1980, a cada dez empregos que o Brasil gerava, oito
eram ernpregos assalariados, sendo sete corn carteira assinada

Ao longo dos anos 90, a cada dez postos de trabaiho gerados no Brasil, oito
sâo nâo assalariados, sâo empregos de trabalho autônomo, por conta própria,
ern geral precários. Apenas dois sào assalariados; porém, assalariados sern
registro, sem carteira.

Nosso modelo econôrnico é solidário corn o desemprego. Mesmo o rnodelo
sendo bem-sucedido do ponto de vista econôrnico, não traz efeitos positivos
para o emprego. Tomamos corno exernpto o perIodo em que esse modelo
teve sucesso, 1993 a 1997, perIodo em que foi possivel haver algurn
crescirnento econôrnico - o Pals cresceu 23% acumuladarnente nesse
perlodo -, ate a estabilidade monetária a partir de julho de 1994. Pois bern,
nesse perlodo, não houve expansâo positiva do emprego assalariado. Houve
uma queda de 800 mil postos de trabatho. Foi a prirneira vez na história ern
que se aurnentou a produçâo sern efeito no emprego. As taxas de
desemprego, que decresceram entre 1993 e 1994, voltaram a crescer ern
1995, 1996 e 1997, de tat forma que permanecerarn estabilizadas na rnédia
do perlodo.

Por que, apesar de crescer 23%, não se geraram empregos? Näo se
gerararn empregos porque o motor dessa expansâo foi dado pelo charnado
setor de bens de consurno durável, eletroeletrônica, televisores, CDs, entre
outros e a indOstria autornobilistica.

Esse setor de bens de consurno durável cresceu 60% nesse perlodo, rnas
seu crescimento foi fundado em irnportação. Produziu-se mais, mas produziu-
se comprando de fora. Dobrou-se a produção de autornOvel; porém os
componentes desses automóveis, em grande parte, vieram de fora.

Então, em vez de se gerarern empregos no Brasil, geramos empregos na
Argentina, nos Estados Unidos, nos tigres asiáticos. A indOstria brasileira
"exportou" 1.240.000 empregos industriais. Eram empregos que existiarn aqui
e deixaram de existir porque as importaçöes vieram. Entáo, não ha
possibilidade, corn esse modelo econômico, de enfrentarrnos a questão do
desemprego. Mais que isso: nâo ha possibiiidade de esse modelo econômico
crescer 6% ou 7% ao ano, que é urna exigéncia de urn pals que tern uma
populaçâo tao grande corno a nossa. Estamos vivendo urna armadilha de
crescimento. 0 que ocorrerá Se, P01 hipOtese, o Brasil crescer os 4% que o
Presidente anunciou que crescerá no ano que vem, já que, corn o atual
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modelo econômico, as empresas, para produzir mais, precisam comprar
produtos de fora? Para aumentar a produção em 4%, varnos ter que irnportar
rnais produtos. Se importarrnos mais produtos, o que vai ocorrer? Como
nossas exportaçöes não estão reagindo, entäo, vamos ter urna diferença
entre a que compramos de fora e o que vendemos para o exterior. Haverá urn
deficit na baianca comercial. Quando comprarnos mais do que vendemos, o
que ocorre? Ha urn deficit, que tern que ser financiado. Para se financiar esse
deficit, o Governo brasileiro ernite dinheiro como mecanisrno de atraçao,
meihor dizendo, se endivida atraindo dólares do exterior, ou eleva a taxa de
juros interna para atrair mais capital para cá, que é o que se tern feito,
sobretudo, de 1992 e de 1993 para cá. Quando se eleva a taxa de juros,
inibe-se o investimento produtivo e, conseqüentemente, desaquece-se o
crescimento. Nâo ha a possibilidade de crescimento. Então, o desernprego,
larnentavelmente, veio para ficar. Urn milhão e rneio de pessoas entram no
mercado de trabaiho todos as anos, e temos urn nOrnero absurdo de
desernpregados, do qual não ternos conhecirnento. E, no rninimo, acima de 6
milhöes. Diante disso, esse modelo se torna ineficaz.

Minha participação já está se encerrando e gostaria de, nestes Oltimos
minutos, falar urn pouco sobre as alternativas para essa situaçao. Não tenho
düvida em afirmar que, do ponto de vista técnico, sou otirnista, porque o Brasil
talvez seja urn dos poucos paises no mundo que reOna as rnelhores
condiçöes para enfrentar a situacao do desemprego. Do ponto de vista
técnico, inexoravelrnente, isso e verdadeiro. Em primeiro lugar, estamos
fatando de urn Pals em construçao, de urn Pals que está completando 500
anos. Quem teve a oportunidade de conhecer ou estudar urn pals
desenvolvido sabe que, all tudo está pronto, todos tern casa, educacao,
hospital. Essa nâo é a realidade brasiteira. Aqui falta tudo. Temos urn deficit
habitacional estimado em 7 milhöes de rnoradias. Irnaginemos aqui urn piano
nacional de habitaçâo popular que ousasse construir 7 mithöes de moradias.
Que efeito fantástico teria o Brasil do ponto de vista da cidadania, do ponto de
vista da criação de ernprego! A construçao civil gera enormes oportunidades
para empregos, inclusive para os chamados "inirnpregáveis", aqueles
analfabetos entre outros. 0 Brasil tern espaço, é urn Pals jovem, tern tudo por
fazer, e urn Pals em construção.

Mais do que isso: o Pals nâo fez trés reformas clássicas; aquelas que os
paises desenvolvidos fizerarn. Sern essas reformas, é impossIvel pensar nurn
pals de primeiro rnundo, num pals desenvolvido. Quais sào essas reformas
ciássicas? 0 Brasil nâo fez, por exemplo, a reforma agrária. Todos os paises
desenvolvidos fizeram a reforma agrária no século XIX ou no século XX,
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como foi o caso do Japão e da ltália, no pós-guerra. 0 fato de não termos
feito a reforma agrária fez corn que criássernos, no Brash, urn dos mais
fiexivehs mercados de trabaiho do mundo; isso porque ternos urn mercado de
trabaiho abundante em mão-de-obra. Temos 76500.000 de pessoas que
fazern parte da forca de trabalho nacional. Desses 76.500.000, apenas
22.300.000 tern carteira assinada. Tern carteira assinada e algurna protecão
social e trabaihista apenas 1/3, e os 2/3 restantes estão de fora.

Não tern nenhum direito, não tern 13 0 salário, não tern féhas, não tern
descanso semanal rernunerado. Dos 22.300.000 que tern direitos trabalhistas,
8.000.000 são demitidos a cada ano. Se compararmos o nmero de dernitidos
corn o de empregados, constataremos uma taxa de demissão de 40%,
enquanto, nos Estados Unidos, essa taxa é de 20%, e os desempregados,
ainda assim, são reverenciados corn o mercado de trabalho f]exIvel.

Apesar de tudo isso, todos os dias, somos bornbardeados por inforrnacoes
de especialistas, dizendo que aqui o trabalho de mercado é muito rigido e que
as leis trabalhistas são cumpridas. Larnentavelmente, fazem isso por
ignorãncia ou por má-fé, porque a realidade não nos permite afirmar tal coisa.

0 fato de a reforma agrária não ter sido feita no tempo certo fez corn que
100 milhães de pessoas saIssem do campo e viessem para a cidade sern
nenhum preparo, sem nenhuma qualificacão. A reforma agrária ainda é
importante nos dias de hoje, porque ternos urn trabaihador na cidade para
cinco no carnpo. São 30 milhöes de pessoas no campo, que,
inexoravelmente, vão continuar vindo para a cidade, se não houver alteração
na estrutura fundiária de crédito e de técnicas.

A segunda reforma é a tributária, mas não essa que está sendo discutida no
momento. A reforma tributária que este Pals nunca fez é aquela que
estabelece uma estrutura tributária progressiva, em que os que ganham mais
pagam mais.

No Brasil, temos justarnente o contrário: quem ganha rnais paga menos
irnposto, alias, quern paga imposto no Brasil são os pobres. Por quê? Porque
a rnaior parte dos impostos são diretos, vém embutidos no preco dos
produtos, e nern sabemos quanto é. 0 rico compra urn quilo de feijão e paga
o mesmo imposto que o pobre. Isso faz corn que alguém que ganha 100
saiários rnlnirnos, no Brasil, pague 16% de impostos, enquanto quem ganha
urn salário minimo paga 32%. Corn a estrutura tributária regressiva, ajudamos
a consolidar urn processo de concentração de renda cada vez mais perverso.

A reforma tributária que viesse para melhorar a distribuição da renda teria
urn efeito fantástico na geração de empregos, não so porque, corn uma major
distribuição de renda, mais consumidores haveria no Pals, mas também pelo
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fato de que as pessoas de baixa renda poderiam usufruir dos chamados
empregos de serviços pessoais, que são os empregos que os pobres não
usam; como restaurantes (almocos e jantares fora de casa), teatro, lazer,
servicos de cabeleireiro, de eletricista, de encanador e outros.

No Brasil, os serviços pessoais representam 14% da ocupacão, enquanto,
nos Estados Unidos, representam 28%. Ha urn espaco enorme entre nOs para
a criação de servicos pessoais, mas so se houver major distribuição de renda.
Para isso é preciso que se faca a reforma tributária: aquela que onera os que
tern recursos.

A terceira reforma em que precisarnos pensar é a social. Não atingimos
ainda, no final do século XX, urn estágio de bem-estar social. Não temos
educacão, saOde, transportes, näo temos habitacão de boa qualidade para
todos.

Os palses que conseguiram ter urn quase-pleno emprego durante o p05-
guerra foram os que expandiram o gasto pUblico. De cada dez empregos
novos, seis foram gerados pelo gasto püblico. E nos, no entanto, vivemos urn
quadro de red ucão do gasto püblico.

No ano passado, o Brasil gastou R$72.000.000.000,00 corn pagamento do
serviço da divida interna. Neste ano, deve gastar algo corno
R$120.000.000.000,00. No ano passado, gastou R$21.000.000.000,00 corn a
sade. Neste ano, deve gastar em torno de R$19.000.000.000,00. Vejam:
reduziu-se R$1.000.000.000,00 em gastos corn a saüde, e aumentaram-se os
juros do servico da divida.

Obviamente, não ha espaco para expandir o gasto püblico na educação, na
saOde e nos transportes, que são areas demandantes de empregos.

Ha, portanto, alternativas. A questão de fundo é como fazer essas reformas
no regime democrático do Brasil.

0 que estou dizendo para os senhores não representa nenhuma novidade,
nenhum ovo de Colombo. Na verdade, o que estou dizendo agora refere-se
as reformas que se discutiarn no inlcio dos anos 60, a charnada reforma de
base.

Quem teve a oportunidade de ler Celso Furtado e Caio Prado Junior
perceberá perfeitamente que estou apenas repetindo o que diziam. Este Pals
tern saida, tern solução? Depende das reformas que vierrnos a fazer. 0 Brasil
tern tudo para vencer. Tern urn mercado consurnidor fantástico, mas prefere
se integrar internacionalmente e valorizar o produto internacional em
detrirnento do produto brasileiro.

Essa é, de fato, urna possibilidade inexeqUivel dos brasileiros de hoje, neste
final de século. E corno aquela histOria ocorrida em uma vila oriental, em que
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morava urn sábio que tinha resposta para tudo. Certa vez, alguem resoiveu
questioná-lo da seguinte forma: marcaria uma audiência, levando urn
passarinho escondido em suas mãos, e Ihe perguntaria o que carregava.
Como já imaginava que o sábio possivelmente saberia, faha a segunda
pergunta, que era se a passarinho estava vivo ou morto. Se o sábio dissesse
que estava morto, mostraria que estava vivo; se a sábio dissesse que estava
viva, esmagaria a passarinho e a mostraria rnorto.

Assirn, quanda chegou a audiência, perguntou-lhe: '0 senhor, que tern
resposta para tudo, poderia dizer a que tenho escondido em minhas mãos?"
0 sábio pensou e respondeu: 'Olha, vocé tern urn passarinho nas mãos". E
ele retrucou: "0 senhor, de fato, acertou. Mas esse pássaro está vivo ou
morto?" 0 sábio pensou e respondeu-Ihe: "Esse pássaro está em suas
mãos".

Dessa mesma forma, a questao do emprego está em nossas mãos.
Depende apenas de a sociedade reagir. Está comprovado, no século XX, que
quando a sociedade reage de forma organizada, em defesa de urn projeto
nacional de desenvolvimento que se sustente, que priorize o emprego, é
possIvel gerar mais empregos. No entanto, a que percebemos atualmente é
uma sociedade que reage de forma individualizada a violéncia urbana, as
drogas, a esse quadro de inseguranga e ate de ingovernabilidade.

Portanto, formas como essas são absolutamente fundamentais numa
sociedade que quer ser democrática e quer encontrar a emprego. E ele virá
se todos fizermos a nossa parte. Muito obrigado. (— Palmas.)

Esclarecimentos sobre os Debates
0 Sr. Presidente — Neste instante, daremos inicio a fase de debates. A

Presidéncia informa ac, Plenário que Os participantes poderão formular
perguntas ao expositor por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar as debates, solicitamos aos participantes que
fizerem usa do microfone que se identifiquern, sejam objetivos e sucintos,
dispensada a formalidade das saudaçoes pessoais. Cada participante disporá
de ate 2 minutos para fazer sua intervenção, sendo-Ihe garantido a mesmo
tempo para as respostas.

Debates
0 Sr. Gilson Reis Sou Vice-Presidente da CUT de Minas Gerais e

Secretário Sindical do PC do B. Faço uma saudação ao Deputado Ivo José e
ao companheiro Marcia Pochmann, que tern contribuido de forma
determinante para a realizaçao deste debate no Pais. Queria tarnbérn dar urn
abraço em Minas Gerais, pela presença do companheiro que, corn certeza,
gerará propostas para encaminharmos ao canjunto dos trabalhadores e a
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sociedade.

Temos feito esse debate na CUT e no movirnento social, e as vãrias
propostas colocadas coma alternativas no mundo do trabalho estão no âmbito
da própria CUT e do próprio movimento. E necessária resgatar trés questöes
que vocé colacou.

A primeira questãa é que nãa existe emprego sern desenvolvimento
econömico; partanta, ha necessidade de se alterar a madelo econôrnica
instituido no Pals. Assirn, é preciso combater esse modelo de concentração
de renda, de exclusào social, e esse prajeto denorninado neolibera!, mas
sugerinda também urna praposta alternativa.

Concordamos corn a segunda questao colocada, que é a redução das
horas de trabalho. Ha uma discussão internacional sabre isso. Então é
necessário discutirmos a assunto.

0 terceiro elemento é a reforma agrária. Coma colocou, corn bastante
propriedade, ha necessidade de a Pals passar par urna reforma agrária
contundente, pals a que se observa hoje é que 400 mil familias, segundo
dados do MST, largararn suas propriedades em função da politica agricola
fundiária desenvolvida no Brasil.

Portanto, gostaria de resgatar esses trés elernentos, ou seja, a modelo de
desenvolvimento econômico, a reduçâo da jarnada de trabalho e a reforma
agrária, que a CUT, as movimentos sociais e as partidos devem buscar coma
alternativa imediata para a solucãa do desernprego.

A minha pergunta é bastante concreta e atual. Existe urna crise do rnodelo
neoliberal em todo a mundo. Houve, par parte dos movirnentos sindicais e
sociais, na década de 90, a chamada "onda rosa", que circundou toda a
Europa e atualrnente dirige trés palses sociais democratas. Pelos dados que
apresentau, o cornbate ao neoliberalismo na Europa também não é a solucão

cI para a desemprego. Precisamos derrotar a prajeto neoliberal. Gostaria de
saber se essa crise é somente do rnodelo neoliberal ou do rnodelo capitalista
internacional, que desemprega e exclui rnilhöes e rnilhOes de pessaas em

0 todo a mundo. Portanto, seria urna visão mais profunda do que urn rnero
C
	 projeta circunstancial da burguesia internacional. Obrigado.

0 Sr. Márcio Pochmann - Obrigado. Coma a tempo é muito pequeno, não
tenho condicaes de responder a sua questão coma gostaria. A questao
neoliberal, em termos internacionais, a meu juiza, é muito distinta do caso
brasileiro. Então you me ater ac, caso brasileiro. Nâo consigo identificar, par
parte da sociedade, que esta insatisfeita corn a situacão atual, uma avaliação

0 precisa de que a crise se deve ao rnodelo econômico. A impressao que tenho
0 é a de que as pessoas concluem que a situação está assim porque a

It-
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Presidente no é firme, pois nâo fez a privatizaço que precisava, näo reduziu
o gasto pUblico, porque gasta demais, etc. Não consigo perceber, na
consciência nacional, a seguinte deja: a nosso problema é devido ao modelo
que privatizou, que reduziu gastos, que paga juros, etc. Isso não está muito
clara, ao contrário de outras experiêncjas internacionais, em que essa
conscientização está clara. Se observarmos, por exemplo, a experiência
francesa, veremos que, inegavelmente, ha urn posicionamento nacional
contra o modelo.

Se ha uma crise de administraçao internacional, nâo ha uma alternativa
concreta colocada. Isso é diferente do que aconteceu durante a pós-guerra,
quando a capitalismo tinha urna alternativa, que era o socialismo, ainda que
pudéssemos fazer-lhe uma série de criticas. No entanto, havia uma
alternatjva, que hoje é dificil encontrarmos concretamente. 0 pessoal do
Banco Mundial vai discutir corn a OlT, que diz a seguinte: esse modelo que
estào difundindo pelo mundo gera desemprego, exclusáo, etc. 0 pessoal do
Banco Mundial diz: tudo bern, estarnos identificando que existem problemas.
0 Banco Mundial, que no seu Ultimo relatOrio diz que tern aumentado a
pobreza e a desigualdade no mundo, diz a seguinte: voces, da OIT, criticam 0
nosso modelo, mas qual é a modelo de vocês? Essa é a questao-chave. A
sociedade, ate agora, não conseguiu canstruir urn modelo alternativo. Nao
adianta cada urn de nOs ter a seu modelo se a sociedade, em cada pals, não
tiver a seu. Certamente existern questaes mais abrangentes, que dizem a
seguinte: é insustentável a expansão econômica vivida pelos Estados Unidos.
Mais dia, menos dia, haverá urna depressáo na balsa de valores. No entanto,
isso vem sendo dito ha pelo rnenos uma década, e ate agora não aconteceu.

E possIvel que acorra uma crise mais profunda diante do que estamos
assistindo no sisterna financeiro internacional corn gravidades gerais. Mas
também não acredito que a capitalismo, P01 Si so, seja capaz de gerar mais
empregos. Uma exceçâo a regra, a perlodo do pós-guerra, é que nos palses
desenvolvidos grande parte das cidades teve empregos, a taxa de
desemprego foi muito baixa. Isso foi possivel porque fizeram as reformas.

Então, para se acabar corn a desemprego nos paises desenvolvidos, tern
de se fazer uma reforma tributária. Os palses desenvolvidos tinharn uma
carga tributária em torno de 10% a 15% do PIB ate 1920. A partir da Segunda
Guerra Mundial, fizeram urna reforma par meio da qua[ a carga tributária
pulou para 37% a 55% do PIB. Isso já näo é mais capitalismo, coma as livros-
textos cansagram, em que 37% a 55% de tudo a que é produzido vai para 0Estado.

Para enfrentar a problema do emprego nos paises desenvolvidos, bastaria
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uma reforma tributária que fizesse corn que esse indice de 37% a 55% do PIB
pulasse para 60% a 80%. Mas isso não seria capitalismo. Será que as
trabalhadores que terão emprego aceitariam pagar mais impostos em name
da solidariedade? Sera que as ricos aceitariam pagar mais impostos? E uma
questão de fundo que, no fundo, é polItica.

A Sra. Egle Luzia Scariali Gomide - Gostaria de curnprimentar o expositor
pela clareza de suas colocacOes e solicitar a texto de sua palestra para t&-lo
coma documento.

Gostaria de fazer uma colocacão a direcâo desta Casa. Coma educadora,
Diretora de ensina da Fundacão do Centro das IndOstrias, membro da
Camissâo Estadual de Emprego, da Carnissâo Municipal de Emprego de
Contagem, queria deixar aqui uma questão: Coma se abre um seminario, corn
650 pessoas, em que se discute desemprego, direita ao trabaiho e cidadania,
sem se cantar a Hina Nacional? Estou constrangida. Na Fundaçaa em que
sou Diretora de ensino, nãa admito que haja uma reuniäo sem que deixemos
de exercitar nosso direito de cidadãos. Nunca considero minha determinacão
cumprida se não existir alguém para tocar, artistas que padem ser
convidados, sem nada cobrar, para tocar a trompete ou o órgâo. Casa não
haja ninguém para tocar, dispensarnos as discos e usamos nossas prOprias
vazes. Muita obrigada.

O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a sugestãa da Sra. Eglé Luzia
Scariati Gomide.

O Sr. Amarildo José dos Santos - Devemas lembrar que a questão do
desemprego e sOcio-geográfica. Ha 100 anos, 0 hamem canseguiu a direito
de 8 haras de servica par dia. Urn lenhador, para derrubar uma árvore, usava
urn machada; hoje, usa a motosserra. Em urn escritOria ande trabalhavam 20
pessoas, hoje, corn a computador, trabaiham apenas 5 pessaas. Existe ate a
guarda-eletrOnico. Trocador de Onibus, a partir do ano que vem, praticamente
não vai existir. Em São Paulo, isso está acontecendo. Esses exemplos
ressaltam o que é a tecnologia de hoje.

Ha 100 anos, a participacão da mulher era de 2%. Esse nOmero pulou para
40%. Hoje, a mulher, em casa, tern maquina de lavar, tem maquina para isso
e aquila e não tern mais que dais filhos. Então, ela também esta no mercado
de trabalho. Mas a carga horária do trabalhador continua a mesma: 8 haras
de servico par dia. Diante disso, a lei da oferta e da procura ficou
demasiadamente desproparcional, a que desvaloriza a mão-de-obra e,
consequentemente, provoca a carestia. Quando ha um desequilibrio entre
aferta e procura, a tendéncia é baratear-se a mão-de-obra.

Hoje, a ideal 6 que a jornada de trabalho seja de 6 horas par dia. Teremos,
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entâo, urn menor nUmero de pessoas aposentadas por doencas causadas
pelo estresse; urn maior nUmero de pessoas voitando aos estudos; urn
aumento na produçao do produto nacional, porque a trabaihador menos
estressado trabaiha mais; urn menor gasto corn segurança pUblica,
construçao e rnanutencao de presidios; oportunidade de o Governo remanejar
Os funcionárjos excedentes Esse piano, bern elaborado nâo trará impacto
Para a economia pelo seguinte: haverá urna reduço de 25% na jornada de
trabaiho. E esse percentual poderá ser negociado da seguinte forma: 10% de
reduçâo dos saiários e 8% de reduço nos encargos sociais, ficando 7% Para
os empregados. Al, havena urna negociaçâo. Muito obrigado.

0 Sr. Márcio Pochmann - Amariido, pelo que entendi da formulaco da sua
pergunta, so várjas as questoes. Uma se refere a tecno!ogia. Nesse debate
nao ha consenso entre as que estudam o probiema de desemprego. Ha 100
anos, havia aqueles que pensavam que a inovaçao tecno!ogica gerava,
necessariamente , o desemprego e havia aqueies que náo acreditavam nisso.
Paises que tern grande expansaa tecnoiOgica, corno o Japão e as Estados
Unidos, nâo tern tanto desernprego . Isso quer dizer que a tecnoiogia, por Siso, nao gera desemprego; é necessárjo levar-se em conta em que condicoes
foi introduzida Se urn pals cresce de 1% a 2% ao ano e faz inovaçao
tecnologica, é Obvio que as pessoas que perderam a emprego naquele setor
em que houve inavaçao tecnoiOgica nao conseguem encontrar emprego em
outro setor. Mas se a pals cresce a taxas expressivas, a inovaçao tecnologica
reduz emprego num setor, mas abre em outros. Quero dizer corn isso que a
inovacâo tecnologica introduzida nos palses que expandem sua econornia
rapidamente em vez de gerar desemprego, gera uma rnudança na sua
estrutura ocupacjonal pessoas saern de urn setor e vao Para outro. isso einegavel. Percebernos isso em paises coma os Estados Unidos e a Japao.

Obviamente, a inovacâo tecnoiOgica vai gerar desemprego, se nao houver
campatibilizaçao na jornada de trabaiho. Essa era a questao que o Amarildo
queria levantar: a necessidade da redução da jornada de trabalho. E possivel
haver essa reduçao, e, Inclusive, outros paises a estâo adotando. Na
Alemanha trabaiha-se, nas indüstrias metalOrgicas, 24 horas semanajs A
Franca está corn urn programa nacional ousado de reducao da jornada de
trabaiho semanal Para 35 horas. Em media, nos paises ricos, trabaiha-se
anualmente de 1.300 a 1.700 horas, enquanto, no Brasil, trabalha-se 2.100,
ou seja, trabaihamas muito, e, certamente se trabalhássemos menas, haverja
mais empregos. Esse e, também, o caso de 25 milhöes de brasileiros que
fazem horas extras, como forma de complementar a salário, pals, agindo
assim, o Brasil deixa de criar 4.500.000 empregos.
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0 Sr. Presidente - Estamos encerrando o recebimento de inscriçOes, devido

ao adiantado da hora e ao elevado nOmero de inscricöes. Vamos fazer duas
perguntas par escrito, depois urna intervençào oral e, depois, mais duas
perguntas escritas. A primeira pergunta é do Sr. Henrique Badaró, do
SEBRAE-MG: "0 senhor nâo incluiria, coma quarta reforma, a politica, corn a
voto distrita!, par exemplo, Para meihorar a representatividade do Congressa
brasileiro?".

A segunda pergunta é do Sr. Wagner Pessoa, do Movimento dos Sem-
Universidades - MSU: "Coma as universidades pOblicas poderiam contribuir
Para a fim do desemprego? Coma torná-ias gratuitas se elas, através de suas
fundacöes, excluem nUmero elevadissima de estudantes em todos as
niveis?".

0 Sr. Marcia Pochmann - Sr. Badaró, certamente a reforma politica ajudaria
muito a sistema de representação de interesses no Brasil e favoreceria,
abviamente, a encaminharnento de questOes tao profundas corno a do
desernprega no Pals. Estamos em urn estágio de muito discurso, corn a
manifestacao de Deputados e Governadores, mas poucas açoes concretas
tern sido realizadas. Sendo assim, concardo corn a fato de que a reforrna
poiltica ajudaria a encontrar uma estrategia melhor Para essa questão.

Corn relacao a questáo das universidades, considero que as universidades
püblicas representarn uma parcela decrescente da forrnação de 30 grau no
Brash, ou seja, sào responsáveis por apenas 1/3 dessa forrnacáo. A maior
parte da forrnação de 30 grau se deve as universidades privadas. Na verdade,
as universidades não excluern a populaçao, mas sirn a prOpria sociedade, que
tern rnecanismos naturals de exclusào. 0 problerna maior não é a fato de as
pessoas não terem acesso as universidades, mas o fato de apenas 2% da
sociedade se forrnar no 2° grau. A rnaior parte das crianças não consegue

0 superar a 10 grau, Para ter acesso ao 2 0 grau e, depois, ao 30 grau.
Considerando-se a evoluçào da politica universitária no Pals, constatamos
urn aniquilamenta das universidades pUblicas, pois ha urn programa de

0 redução de seus gastos, uma vez que, larnentavelmente, elas So

0 respansáveis, no Brash, par cerca de 80% das pesquisas, ou seja, 0 grosso
das pesquisas é feito par elas. 0 ensino tern urn papel importante na

0 preparaçao dos javens, sobretudo em urn pals coma a nosso, em que a

0 desenvolver pesquisas que se relacionem aos interesses nacionais. 0 Brasil
pesquisa é desenvolvimento. Se quiserrnos ter bans empregos, precisarnos

não pode ficar cornprando caixas-pretas, fechadas, contendo a tecnologia do0

exterior. Esse é o caso da privatização. Antes dela, cada TELEBAHIA,
TELECEARA, etc. tinha a seu corpo de funcionários e, também, urn quadro
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de pesquisadores, preocupados corn as novas tecnologias. Corn a
privatizacão, isso desapareceu. Esses trabalhadores foram demitidos, e
existe alguma concentraçâo de pesquisa na regiao de São Paulo. Essa é urna
questao de fundo que interessa, certamente, aos rumos da sociedade. E a
questão da tecnologia, na qual as universidades tern urn papel fundamental.

o Sr. Presidente - Muito obrigado. Vamos passar agora a uma intervencão
oral do Sr. Chafith Felipe, representante do Centro Nacional de Auto-
Desenvolvimento - CENAD.

o Sr. Chafith Felipe - Boa noite. E urn prazer, professor, t6-lo aqui conosco.
Recentemente, participamos de urn seminário na Escola Sindical. Foi muito
boa e muito interessante a análise que fizeram dos vários tipos de pesquisa
que temos para medir o desemprego. Para nosso espanto, foi tudo isso que o
senhor falou e mais alguma coisa, porque entramos nos detalhes. Quando
entramos nos detaihes, vemos que a metodologia é rnais da exclusão do que
no sentido de medir. Mas, depois que vemos uma autoridade como o senhor
mostrar o grande negócio que é o desemprego, corneçamos a assimilar a
problemática.

A pergunta que eu queria fazer é justamente a respeito dessas estatIsticas.
Temos, no Estado de Minas, quase 300 comissães de emprego em quase
853 rnunicipios. Nem a metade dos nossos municipios tern cornissão de
emprego, urn dos rnecanismos do qual disporlamos para trabalhar o
desemprego. 0 pior de tudo é que essas comissöes existern mas, em sua
maioria, nâo funcionarn. As que funcionam ainda tern uma enorme falta do
que fazer. Recentemente, a CUT lancou urn manual, muito interessante, para
as comissöes de ernprego, mas ainda quero entender a questao da pesquisa.
Se ela é tao importante no sentido de terrnos dados para agir, porque essas
pesquisas não estão nas grandes cidades, nas grandes metrópoles? 0 que
encarece tanto essas pesquisas, uma vez que a informação é uma coisa
muito importante para estar nas màos das comissöes que poderiam estar
medindo o nivel de desemprego do seu municipio? Vemos que os "gurus" da
economia são os mesmos que a levaram a bancarrota. Os grandes institutos,
a excecao do DIEESE, estão nas mãos dessas pessoas. 0 que fazer corn
essa metodologia, que, inclusive a do DIEESE, tern suas falhas? 0 que fazer
para levarmos essas pesquisas para as cidades do interior, que precisam
dessas informaçoes para agir e fazer urn projeto püblico para combater o
desemprego?

0 Sr. Franklin Moreira Goncalves - Boa noite a todos. Professor, gostaria
que o senhor comentasse a questão das relaçöes de trabalho e suas
conseqüências, do periodo de desenvolvimento industrial no Brasil, de 1930 a
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1980, quando houve, como conseqüência, uma brutal concentração de renda.
O que percebernos é que esse perIodo nos serviu para hoje termos uma
opçáo de financiar o nosso projeto de desenvolvimento nacional. Como
seriarn as relaçöes de trabaiho ainda existentes, dado o nivel de
desorganizacão sindical, principalmente considerando que tornar precário o
trabalho levou a uma pulverizacão crescente da categoria e suas
conseqüências do processo de acumulacão de riquezas nas màos de 1/3 da
população? Quais seriam as consequências de urna retomada de urn
processo de crescimento econômico, ainda tendo como base as relacöes de
trabalho herdadas do perlodo getulista?

O Sr. Márcio Pochamann - Pesquisa é urn instrurnento de dominação
polItica. Sobretudo num quadro em que o desemprego é muito expressivo,
tornou-se para qualquer pais urn instrumento de rnedicão da eficácia do
governo. Assim, nenhum governo gosta de ter urn indicador, como o
desemprego, que possa avaliá-lo constantemente. Os indicadores existentes
são frequentemente pressionados para sofrer alteracão. Por exemplo, nos
anos 80, na Inglaterra, no Governo de Margareth Tatcher, a pesquisa de
desemprego sofreu 79 alteraçöes para esconder o desemprego.

Nâo me causa espanto saber que no Brasil se utiliza, por tanto tempo, uma
metodologia que pouco tern a ver corn o real funcionarnento do mercado de
trabalho. 0 Ministro Paiva constituiu uma comissão de especialistas que tinha
o objetivo de fundir as metodologias do IBGE, do DIEESE e do SINE do
Ceará, que tambérn realiza urna pesquisa. Estávarnos encaminhando bern
ate o momento em que o IBGE disse que nào dava para adotar os estudos.
Concretarnente falando, se a pesquisa do IBGE fosse avançada, ou seja,
igual a pesquisa adotada nos Estados Unidos, que não é igual a do DIEESE,
a taxa de desemprego do !BGE subiria 50%.

Para que urn governo vai fazer pesquisa de desemprego para aumentar
ainda mais os indicadores contrários? Tao logo o Ministro Amadeo assumiu o
cargo, a Comissáo deixou de funcionar. No Brasil, duas pesquisas foram
feitas, e o dinheiro poderia ser melhor aplicado se a pesquisa fosse bern feita
e difundida para outras localidades. E fundamental conhecer a natureza do
desemprego, porque, do contrário, não teremos condicöes de aplicar as
politicas de emprego.

Muitas pessoas acham que se é São Paulo, a sua região metropolitana tern
muitas cidades. 0 problema de São Paulo vem, sobretudo, do setor industrial.
Mas, certamente, o desemprego na regiao Norte não tern nada a ver corn a
indstrja. Trata-se de outra realidade, é preciso conhecer a desemprego,
como funciona o mercado de trabalho em cada cidade e em cada regiäo, para

E
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poder oferecer alternativas, já que o desemprego é muito heterogeneo e não
existe politica homogenea para tratar dele.

Nas relaçães de trabalho, de fato, temos tido mudanças importantes nos
anos 90, e tern aumentado drasticamente a heterogeneidade. No Brasil, é
passIvel perceber ernpresas que praticam relaçoes de trabalho relativamente
modernas e avançadas, ao mesmo tempo em que outras empresas praticam
relacöes de trabalho do século XIX. Existem situaçöes extremamente
divergentes e estanques. Quanto ao quadro, a primeira situação é manter a
estrutura que ai está - tudo que já conhecemos. A perspectiva que está
colocada é da destruição do que existe para a construçâo de sindicalismo
pela empresa.

Os sindicatos, em economia de mercado, so existem nas grandes
empresas. No Brasil, 92% do universo de estabelecimentos empresariajs
existentes são formados por pequenas, rnédias e microempresas. Não se
formam sindicatos, por exemplo, de farmácia, de mercearia e de acougue.
Onde ha sindicatos? Estão nas grandes empresas. 0 que vai ocorrer?
Grande parte dos trabalhadores vao deixar de participar dos sindicatos,
porque, se passar a proposta de ernenda a Constituiçao que está no
Congresso Nacional, haverá sindicato apenas por empresa. Assim, haverá
uma parcela dos trabaihadores sem acesso aos sindicatos. As grandes
empresas que hoje estão reunidas em apenas urn sindicato vão passar cada
uma a ter urn sindicato. Haverá a sindicato da Volkswagen, o da Mercedes-
Benz, o da Ford e assim por diante. Ao inves dos 16 mil sindicatos que temos
hoje, a perspectiva é de que a Brasil tenha de 70 a 80 mil sindicatos, que é 0
modelo japonés, de sindicato por empresa.

O Sr. Presidente - Temos as tiltimas perguntas e you faze-las de uma iinica
vez, para encerrar a reunião. A prirneira pergunta é do Sr. FabrIcio de Souza,
da Comissão Municipal de Emprego de Lagoa da Prata: "Corn grande nárnero
de pequenos produtores rurais que estão saindo de suas atividades, por falta
de condiçoes de produzir, nao e incoerente falar de reforrna agrária, sem
antes implantar uma politica agrIcola coerente, que permita a ex-produtor-es
permanecer na atividade?"

A prOxima pergunta e do Sr. Weber Pereira, do PT da cidade de Coqueiral:
"Corn a grande privatização das nossas empresas ptiblicas, as empresas
estrangeiras tern trazido, para cornpor seus quadros, trabalhadores de seus
paises de origem. Isso significaria urn aumento de desemprego futuro?"

Pergunta do Sr. José Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores das
lnd(jstrias Quimicas, Plásticas e Farmacêutjcas: "0 apoio as microempresas
e as pequenas empresas é necessário, pois elas não agUentam tanta taxação
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e, na hora de comprar matéria-prima, pagam mais, pois näo podem comprar
em grande quantidade, mas são elas que geram a malaria dos ernpregos. Por
que o Governo, sabendo disso, não dá esse apoio?"

E a ültima pergunta é do Sr. Almeida Calixto, de Uberlãndia: "Ha uma
propasta para a organizacão da sociedade que passe por algurna estratégia
conhecida?"

0 Sr. Márcio Pochmann - Responderei rapidamente, de forma telegráfica.
Em relaçao a questão da reforma agrária, não acho uma contradicão. Na

verdade, deverlamos ter uma ação integrada. Temos tido algumas
experiências de distribuicão de terra em que, sem crédito, sem técnica, sem
politica de comercialização garantida, a que ocorre é que a cidadão, colocado
nurna região inOspita, embora tenha a terra, não a conhece, não tern
condicoes de produzir e, quando praduz, não tern para quem vender. Corn a
passar do tempo, ele mesmo sal daquela região. Estou pensando em reforma
agrária, mas nurn processo simplificado de apenas alterar a estrutura
fundiária, distribuindo terras. Tenho grandes düvidas, não sou especialista na
area, se e, de fato, necessária a reforma agrária em todas as regiöes do
Brasil. Temos que ter cuidado, porque h6 regiöes que são extremamente
eflcazes, onde não se sustentariarn pequenas propriedades, pals isso poderia
criar uma desorganizacãa na oferta agrIcala, urn desabastecimento
generalizado. E necessário olhar corn calma a questão da a!teracão da
estrutura fundiária. que precisa ser feita a partir de urn rnodelo integrado que
reina crédito e técnica, porque, em geral, diz-se que a trabaihador brasileiro
tern baixa escolaridade e pouca qualificacão, a que é inverdade, pois a
qualificação e a escolaridade são prablemas brasileiros. Tendo a
possibilidade de observar a nivel de escolaridade e qualificação dos
empregadores brasileiros, natamos que é tao baixo quanta a dos
trabalhadores. Os empregadores não são as grandes Diretores de empresas
nacionais e multinacionais, mas tambérn a dana da mercearia, da padaria, do
acougue, que, em geral, tam bern não tiveram acesso a educacão escolar.

Ern relacão a questaa da privatizacaa e seus efeitos, do ponto de vista do
emprego e irnportante que se diga, recuperando a histOria, que ate o final dos
anos 20, aqui, no Brash, as melhares ernpregos eram ocupadas par
trabalhadores imigrantes. Tanto é verdade que as sindicatos que funcionavam
no Brasil, ate a final dos anos 20, tinham jornais escritas em alemão, italiano e
espanhal, parque a mão-de-obra vinha de fora. Noventa e cinca par cento dos
trabaihadores em São Paulo, no inIcia do sécula, erarn italianas. Fai
necessaria a Revalução de 1930, a surgirnenta do Ministéria do Trabaiho, a
aparecurnento de Lindoffo Collar de Melo, avô do ex-Presidente Collar, para
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introduzir a regulaçäo no mercado do trabaiho, quando passamos a ter
normas que proibiam, através da legislação dos 2/3, o ingresso de
trabaihadores de fora, porque havia aqui, no Brash, uma visão de que o born
trabaihador era o estrangeiro. Estamos percebendo a volta dessa
mentalidade, ou seja, ha uma valorização do trabaihador estrangeiro perante
o brasileiro, sobretudo nas empresas que foram "desnacionalizadas". Os
principals postos, em grande parte, nas empresas que vieram para cá são
disponibilizados para trabalhadores estrangeiros.

Mais do que isso, a se manter o movimento que estarnos percebendo hoje -
desregularnentação da economia, flexibilizaçao do mercado de trabaiho -,
mais dia, menos dia estaremos diante de major concorréncia de pessoas que
virão do exterior para cá, porque, possivelmente, ate a lei dos 2/3, que é
aquela que obriga as empresas a operar corn urn minimo de 2/3 de mão-de-
obra nacional, estara "sub judice" no Congresso Nacional. Essa é outra
questão que está sendo colocada, porque temos, de fato, uma livre circulação
de capital e de produto, mas não, ainda, de mão-de-obra. Se, de fato, isso
ocorrer, imaginemos o que seria a presença de trabalhadores, ernpregados
alemães, mais qualificados, disputando vagas corn trabaihadores brasileiros.

A questão das microempresas, que o José levanta, é substancial no Brasil.
Existe sempre muito discurso sobre ela. Toda vez que ha elehcão, fala-se que
temos de defender as médias e microempresas, so que isso não sai do
discurso. E lamentávef que urn Pals como o nosso não tenha, por exemplo,
urn Banco voltado para o financiamento de médias e microempresas. Não
acred Ito que o problema das rnicroernpresas seja as taxas que pagarn. Alias,
foram feitos avanços substanciais na reduçao para a pequena e a media
empresa. Por exemplo, corn a introduçao do SIMPLES, foram reduzidos
drasticamente Os encargos soclais, e nem por isso aumentou o nümero de
empregos. 0 problema, a meu juizo, das pequenas e médias empresas está
no crédito. As empresas nao tern crédito. Esses dias, analisando as
informaçoes do Banco Central, chamou-me a atencão o fato de que o Brasil
so tern 44 milhöes de contas bancárias para uma população estimada de 163
rnilhOes. Menos de 1/3 da população tern acesso a Bancos. Obviamente,
esse é urn problema sério, porque não ha condiçOes de investir, de
rnodernizar a micro e a pequena empresa. Ela não tern condiçoes de
concorrer, porque não tern crédito. 0 problerna da micro passa pelo crédito
favorecido e, sobretudo, pela questäo da tecnologia e técnica, porque grande
parte das micro e pequenas ernpresas não tern acesso a tecnologia. Elas
usarn métodos rudimentares de gestão e ate de uso do trabaiho. A despeito
das micro e médias empresas serem aquelas que rnais empregam no Brasil,
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podemos perceber que tam bern &ão aquelas que tendem a pagar Os menores
salários e a oferecer os tipos de trabalhos mais precários. Ao incentivar as
micro e médias empresas, estarnos favorecendo a modernização do
emprego, para que elas não se sustentem em trabalhos precários.

E o Calixto fala em uma proposta de organização da sociedade, pergunta
se ha alguma estratégia conhecida. Vimos, recenternente, sobretudo nos
anos 80, em vários debates em diferentes areas, o seguinte: o modelo da
sociedade X, dos Estados Unidos, da ltália, é urn rnodelo para a sociedade
brasileira. Não estou convencido disso. Creio que urna sociedade como a
nossa, multirracial, urna sociedade que vive nurn Pals continental exige, de
fato, urn modelo eminentemente brasiteiro. E ele, obviarnente, está ern
construção, ainda que tenharnos sinais de enfraquecirnento da organizacão.
Urn jurista brasileiro irnportante chamava a atencão, nos anos 20, para o fato
de que uma caracteristica da sociedade brasileira é seu elevado grau de
"insolidariedade" social, sua difhculdade de organização social. A despeito
disso, temos tido sucessos importantes, porque estamos vivendo urn dos
periodos rnais Jongos de democracha, embora possamos ate questionar que
tipo de dernocracia estamos tendo: se ha democracia quando prepondera o
poder econôrnico. Mas, certamente, esse espaço a que estamos assistindo
aqui é fortemente urn contributo necessário para que possamos entrar num
estágio social diferente do que está al. Sou otimista em relaçao ao Brasil. Nào
acredito que seja possivet construir maior tragédia do que essa que estarnos
vivendo, porque a sociedade brasileira haverá de construir algo superior,
porque seu povo é fantástico. 0 brasileiro não é problema, rnas solução.

O Sr. Marcio Pochmann - Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e
de parabenizar a Assembléia, a Comissão do Trabalho e os demais
organisrnos que colaborararn corn este evento. Peco desculpas se abusei do
tempo e se nao trouxe urna mensagem positiva, porque estarnos falando
sobre desernprego e gostaria de trazer uma rnensagem positiva, mas acredito
que o primeiro passo para se enfrentar urn problema é conhecé-lo da forma
mais realista possIvel. Obrigado.

Acho que o primeiro passo para enfrentar urn problema é conhecé-lo da
forma rnais realista possivel.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta as agradecirnentos ao ilustre
expositor, Prof. Marcio Pochmann, demais autoridades e participantes, bern
como ao pOblico em geral pela honrosa presença.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência a

21 encerra, convocando as Deputados para a reunião especial de amanhã, dia
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28, as 9 horas, e para a reunião extraordinária, tambérn de amanhá, as 20
horas, nos termos dos editais de convocacào, bern como para a reunião
ordinária, na mesma data, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia : (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edicao do dia 28/9/99.). Levanta-se
a reuniào.

ATA DA 31 a REUNIAO ESPECIAL, EM 28/9/99
Presidência dos Deputados Durval Angelo e Miguel Martini

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composicão da Mesa -
Destinaçao da reuniäo - Palavras do Senador José de Alencar - Palavras do
Sr. Paulo Roberto de Arajo - Palavras do Sr. Pedro Duncan - Paiavras do Sr.
Joâo Lutz Homem de Carvaiho - Esclarecimentos sobre os debates - Debates
- Encerrarnento.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Durval Angelo - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patftis - Ailton Vilela -

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Amilcar Martins - AntOnio Andrade -
Antonio Genaro - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pirnenta -
César de Mesquita - Cristiano Canêdo - Djalrna Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Elmo Braz - Fábio Avelar - Ivo José - Joáo Pinto Ribeiro - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Lutz Menezes - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Sebastiáo Costa - Wanderley
Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 9hl2rnin, declaro aberta a

reunião. Sob a proteçOo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado SebastiOo Costa, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da

ata da reuniao anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Corn posiçao da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa os
Exmos. Srs. Senador José de Alencar, do PMDB de Minas Gerais; Paulo
Roberto de AraOjo, Assessor de Planejamento e Coordenação da Secretaria
do Planejarnento e Coordenação Geral, representando o Secretário Manoel
Costa; JoOo Lutz Homem de Carvalho, ex-Secretário da Agricultura do Distrito
Federal; Pedro Duncan, Gerente da Area Social do BNDES e Coordenador do
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Programa de Crédito Produtivo Popular.

Destinação da Reuniào
O Sr. Presidente - Destina-se esta reuniâo ao prosseguimento do Serninário

Legislativo Desemprego e Direito ao Trabalho, corn o tema: "Politicas
Governamentais de Geração de Emprego e Renda".

Palavras do Senador José de Alencar
Sr. Coordenador, senhores conferencistas que fazem parte da Mesa, meu

carissimo e eminente amigo Deputado Miguel Martini, minhas senhoras, meus
senhores, autoridades presentes, meus amigos, primeiramente gostaria de
trazer minhas desculpas pelo fato de nOo ter podido estar presente aqui,
ontem, como estava programado. E que rneu gabinete cometeu urn equIvoco.
Havia urn comprornisso meu de uma conferéncia ontern, na ADESG, marcada
ha mais de cinco rneses. Provavetmente, em razâo dessa antecedência,
marcaram outro compromisso no mesmo horário, na Assembléta. Mas contei
corn a bondade e a generosidade dos organizadores deste encontro que
permitiram que viéssernos hoje. E aqui estamos.

Como sabem, o terna de ontem era urn pouco diferente do de hoje. Hoje
vamos falar sobre polIticas governarnentais de emprego e renda. Oritem, o
assunto era mais ligado ao problerna do desernprego.

De qualquer maneira, mesmo o tema sendo urn pouco diferente, tudo está
ligado aos problemas da economia brasileira. F vamos tentar, entOo, trazer
uma contribuicOo para este encontro importante que se realiza aqui, na
Assembléia Legislativa de Minas, a qual sera oriunda de minha experiência
empresarial, e, tarnbém politica, apesar de, na politica, eu estar militando,
efetivarnente, ha muito pouco tempo, porque decidi filiar-me a partido politico
e comecei a disputar as eleiçoes a partir de 1993/1994. Portanto, ha seis
a nos.

Minha vida é muito mais voltada para o setor empresarial, onde milito ha
meio século. Vocés podem olhar para mim e pensar: mas ele nao deve ter
meio século de idade. Mas, é verdade. Comecel a trabalhar, por conta
própria, corno empresário, aos 18 anos de idade, ocasiäo em que meu pai
emancipou-me, por meio de uma escritura pOblica de emancipacäo.

Abri uma pequena loja de tecidos, em Caratinga, Minas Gerais, em 1950,
onde, mais tarde, me casei. Se não 50, ha 49 anos e meio. Entäo, tenho
alguma experiéncia oriunda de empresas. Acredito na empresa e a considero
importante, não apenas porque ela paga impostos e gera empregos. E claro
que isso é importante. Mas sua importOncia não advém apenas disso. Ela é
irnportante porque pertence a comunidade. Todas as empresas pertencem a
cornunidade, a começar pela própria cornunidade ernpresarial. E por que elas
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pertencem a comunidade? Porque elas são uma fração da economia nacional
coma urn todo, em qualquer parte e em qualquer pals onde esteja. Mesmo na
ex-União Soviética, onde todas as empresas eram estatais, ainda assim eram
empresas que representavam a economia daquele pals. Então, é preciso que
tenhamos uma economia prOspera, forte, independente, coma meia, porque a
ecanomia não é urn fim em si mesma, ela é a força econâmica de urn pals. E
preciso que essa força, que essa econarnia, au que esses meios ecanOmicos
sejam prOsperos, sejam fortes, sejam independentes, porque precisamos
alcançar as objetivos sociais. 0 fim é sempre o homem. As empresas, que
são fracöes da economia, são a meio para a concepção desse abjetivo social.

Então, é preciso que compreendamos, coma preliminar, a função da
ernpresa na ecanomia. Primeiramente, vamos abordar a termo "economia"
coma sinOnimo de força econômica, de melos econôrnicos. A economia
representada pelos setores primário, secundário, terciário e a infra-estrutura.
Então, a economia no setar primário, que é a economia agricala, a economia
da pecuária nacional, a economia da mineração. Depois, no setar secundário,
a ecanamia da indüstria nacianal. Quais são as forcas da indüstria nacional?
Depais, abordaremos a economia do setar terciário que é a economia ligada
as atividades terciárias, como a comércia, a hotelaria, as serviços, a
nformática, entre outras. E as atividades da infra-estrutura, coma por
exemplo, as comunicaçöes, as estradas, a energia elétrica, etc. Ainda assirn,
são tarnbém as empresas que representam essas atividades que estão
situadas no setor denominado de infra-estrutura.

Temos empresas representando toda a economia nacianal. Cada uma
delas é uma fração dessa economia, é uma célula dessa economia. Ha
fraçöes gigantescas, coma a PETROBRAS, ha fraçöes grandes, médias e
minüsculas; todas são impartantes, porque são fraçoes da ecanamia. Repito
e enfatizo issa para que todos passam campreender a forma corn que
estamos tentando colocar a significaçao da economia de urn pals. Pois bern,
a economia nao e fim, é rneia e precisa ser forte, precisa ser próspera, caso
contrário não teremas recursos financeiros suficientes para atender as
necessidades de educação, de saneamento, de estradas, de segurança
pibIica, de justiça, etc. Quando viajamas par urna estrada esburacada, que
fura a nosso pneu, que quebra as caminhöes que transpartarn as bens de
consumo, e porque não hauve recurso suficiente para que aquelas estradas
fossem coma as estradas dos chamados paises de Prirneiro Mundo. Quando
sentimos dificuldades na area, par exemplo, da sake püblica, é porque nãa
tivemas recursas suficientes para aplicar no setor de saUde. As vezes, as
salários dos nassos medicos são menores do que a salário mmnimo dos
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paises do G-7, coma as Estados Unidos, Canada, Inglaterra, Alemanha,
Franca, ltália e Japão. Quando temos uma segurança pUblica deficitária,
temos que ver que urn militar da policia, seja em Minas au em qualquer autro
Estado, está ganhando rnenos do que precisa para cuidar de sua famlila. Dal
a razãa de a policia ser fraca. Além disso, nãa ha instrurnentas para trabaihar,
não ha viaturas nem dispasitivos de segurança adequadas para enfrentar a
violência.

Então, é preciso enriquecer a econornia nacianal para alcançarmas as
objetivos saciais. 0 usuário é 0 homem. E a papulaçãa que usa dos bens e
dos serviças oferecidos pelo Estado. E preciso que haja riqueza nacional. Par
exernplo, falarnos em impostos. Os impostos no Brasil estãa, as vezes, sendo
madificados para alIquatas mais altas, porque a base sabre a qual essas
aliquotas incidem são cada vez rnais estreitas, parque a econamia não
cresce. Vamos examinar a razãa p&a qual a ecanamia não cresce. Se a
Brasil é urn pals tao rica, tao poderosa em recursos humanos, par que tern
que ficar nessa pobreza, nessa subserviência crãnica de endividamenta, de
chapéu na mao, o tempo tado a depender de favores internacionais,
entregando tudo aquilo que possui para pagar dIvidas e juros? Qual a razão
disso?

Temos que exarninar. 0 nosso Pals é muito rico. Temos 8.500.000km 2 , 200
milhas de mar territorial e uma extensão de quase 8.000km de costa, o que
eleva nosso territôrio a mais de 11.000.000km 2 . Temos urn subsalo
riquissirna. Ha geólogas que afirrnam que temas 3.500.000km 2 de bacia
sedimentar, onde ha petrãleo, quando nem corneçarnos a prospectá-lo em
terra. Ternos urn solo fértif, sal, fototropia, fotossintese de fazer inveja aos
estudiosos do mundo inteiro, além de termas as bacias hidrográficas mais
ricas do planeta. Meu Deus do Céu, e a pava que habita este Pals
maravjlhoso! Tarnbém e urn povo barn, pacato, ordeiro, trabaihador,
inteligente, versátil. Qual a razão pela qual a Pals não pode alcancar esses
abjetivos sachais, oferecendo condicöes para que urn pal de farnilia tenha
tranquilidade para educar seus filhos? Par que nãa pademos oferecer
oportunidade de emprego a javens que chegarn ao mercado de trabalho tado
ano, liberados pela universidade nacional em todos as Estados e em todas as

01 grandes cidades brasileiras? Par que será que urn chefe de familia, corn seus
30, 40 anos de idade, ao perder seu emprego, dependendo do patarnar
safarial em que se encantra, jarnais consegue arranjar autro ernprego,

0 frustrando uma familia que está carneçando, corn dais, trés filhos? Meu Deus,
Or não ha nada que destrua mais a personalidade do cidadão perante sua

mulher do que a desemprego; porque, quanda chega em casa e canta que foi
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dispensado, o problema fica sério. E claro que, num primeiro momento,
procura amenizar a situação, explicando a muiher que não precisa se
preocupar, porque nem tao born era aquele emprego, aquela empresa estava
fracassada, que näo foi so ele que perdeu a emprego, e sim mais 30,
somente naquele dia, que não era urn mau trabalhador e que arranjaria coisa
melhor. Se está querendo levar as meninos para visitar seus parentes, vamos
Ia. E leva as meninos, Os avOs recebem todos, e e aquela festa. Mas as férias
terminam e tern que voltar para casa. Quando chega, compra a pequeno
anUncio e sai para arranjar emprega. No prirneiro dia, não encontra nada. E
pensa: mas é natural, e a primeiro dia. Vern o segundo dia, a terceiro, a
segunda sernana, a quarta, a quinta. Ele ganhava R$1.200,00. Nem tao
grande era o salário desse emprego, mas corneça a transigir. Passa a
concordar ern ganhar R$1.000,00, R$800,00. Já se passaram dois meses e
concorda em ganhar R$400,00. Meu Deus, que desespero! A mulher já a
espera a porta a cada dia, começando a fazer mau juizo de sua pessoa.
Quern sabe, no emprego anterior, fez alguma coisa errada? Na hora em que
for pedir urna carta de apresentacãa, vai ser prejudicial para a nova emprego.
Tudo isso passa pela cabeca da mulher. E aquela düvida chega aos fithos, e
toda a famulia passa a duvidar do comportamento de urn hornern de bern, que
lutou durante toda a vida, que trabalhava naquela ernpresa ha 15 anos.

Entâa, meus amigos, nao podemos concordar corn isso. 0 Brasil não
precisa disso. Nenhum pals corn a potencialidade do nosso precisa conviver
corn mazelas dessa monta. Não temos a direito de cruzar as braços e aceitar
essa situaçäo.

0 minima que se exige de urn hornern püblico é que tenha sentimento
nacionalista, seja patriota, tenha civilidade social. Ao hornem püblico não é
dado a direito de cruzar as braços e virar as costas para a sorte das pessoas.
Isso nâo significa que eu esteja aqui aplaudindo a paternalismo, rnesmo
porque a cidadão não deseja a paternalisrno, náo deseja viver de ajuda nern
de esrnola. 0 que ele quer é realizar-se como cidadão, como chefe de familia,
no trabalho. E, no Brasil, a direito ao trabalho nos tern sido tirado pela
situaçäo da econarnia nacional, por urna ecanornia administrada
equivocadamente, pagando taxas de juros que näo so desencorajam como
inviabilizam qualquer atividade produtiva.

Meus amigos, nOs, que ternos de ajudar na formaçâo de opiniäo, ternos de
mudar a nasso camportamento e reagir contra essa situação. E a forma de
reagir e por meio da discussão de temas corno este, ern seminários desta
envergadura e desta impartância, em que se reünern pessoas formadoras de
apinião. Podernos contribuir democraticamente para que este Pals saia desta
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situacào de subserviência crOnica, de entrega da sua economia. Precisamos,
urgentemente, rnudar a rumo da nossa macroecanarnia. Hoje, estamos corn
R$500.000.000,00 de dIvida pblica, aproxirnadamente 50% do FIB. Sobre
issa, estamas pagando mais de 20% de juras. Significa que neste ano
pagaremos, na melhor das hipóteses, 10% do PIB somente de juras para a
rolagem da nossa dIvida püblica nacional.

Pais bern, a estoque da dIvida püblica - assirn charnada pelas econamistas
- fai canstruida cam juras. Os juros naa pagos sao acoplados a divida, assim
coma as dividas dos Estados cresceram em funçäa dos juras. For exempla,
agora estamas sacrificando investimentos em areas saciais para abter urn
superávit adjetivada, primário, que significa superávit antes de arrolar as
despesas corn juras. Entaa, neste ana, varnas abter, a duras penas, fazendo
cartes no Ministérlo da SaUde, no Ministério da Educacão, no Ministéria dos
Transpartes, urn superávit primária da ordem de, no maxima, 3% do FIB.
Paralela e concomitantemente, vamas gastar de 10% a 12% do PIB em juros,
ou seja, de 3,5 a 4 vezes mais do que a superávit primário obtido. Issa nao
pade cantinuar. Nenhurn pals paga essas taxas de juras.

Haje, a Brasil abriu a sua ecanamia. Estamos vivenda uma era globalizada.
Não e so a Brasil; ha uma tendência natural para a globalizacão. Isso náo é
errado, desde que passamos aferecer a ecanornia nacional urn tratarnenta
igualitária para que possa competir. Estamos cornpetinda corn paises que
pagam taxas de juros muito mais baixas. For exempla, no Japâo, as taxas de
juras saa de 2% aa ana. Na Uniao Eurapéia, no Mercado Comum Europeu,
as taxas de juras aficiais foram fixadas em 3,5%. Nos Estadas Unidos, 5%.
Nãa podemas competir corn uma diferença de custo dessa natureza. Vau dar
urn exemplo no setar agricala. Eramos pradutores de 800.000t a 900.000t de
algodaa, ha muitos anas. 0 consumo interna nacianal tarnbém guava dentra
desse nUrnera.

Havia urn excedente que era exportado tado ano, as vezes de 100.000t,
150.000t, as vezes menos de 50.000 t. Mas a Brasil era urn dos exportadares
de algadâo.

Pais bern; corn a globalizacãa as fronteiras foram abertas, e foi permitida a
importaçao de algodaa, sem a cabrança de alIquota de irnposto alfandegário.
O que acanteceu? Os pradutores de algadaa de autros palses, incluinda as
Estados Unidas, a Paquistäa, a Grécia e a Azerbeidjã - ex-repüblica saviética
-, alguns paises da Africa, carna Toga, Costa do Marfim e paises da Africa de
lingua francesa, também saa grandes produtores de algodãa, cornecaram a
expartar algodào para a Brasil corn urn ana de prazo, cobrando 6% de juras.
Par que? Porque a financiarnento, para eles, 6 ate inferior a esses 6% de
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juros. Cobrando 6% de juros, eles podem ate ganhar urn pouquinho, porque
conseguem o financiamento, as vezes, a 5% ao ano, uma vez que a atividade
agrIcola é importante e, de certa forma, recebe subvenção ou incentivo do
Estado.

Isso fez corn que a produção da cotonicultura brasilera caisse para
400.000t, e o Brasil passou a importar outras 400.000t para equilibrar a sua
necessidade. Por qué? Por que eles são mais competitivos do que nOs? Não;
o preco é de uma "commodity". 0 preço internacional da Bolsa de Nova
Yorque, de São Paulo, de Liverpool é o mesmo; sO que eu posso vender,
porque sou produtor africano ou europeu, ou norte-americano, corn urn ano
de prazo e cobrando 6% de juros ao ano. E não são SO OS Estados Unidos ou
a Africa. A prOpria Argentina exportou muito algodão para o Brash, cobrando a
mesma taxa de juros ao ano, corn prazo de 300 a 400 dias.

Isso mata o produtor brasileiro, que não tern como financiar esse algodão
corn o prazo de urn ano e a essa taxa. Que taxa ele tern que cobrar? No
Brasil, temos várias taxas. Se o produtor levar as duplicatas a urn Banco
comercial, vai pagar, no minirno, 5% ao més. Isso significa 80% ao ano.
Então, vai todo o preço do algodão; 80% contra 6%, razão pela qua[ o Brasil
não tern podido competir como deveria. Se pudesse, estaria crescendo a taxa
de 5% ou 6% ao ano, e não estariarnos corn esse desemprego brutal.

Precisamos, urgentemente, reagir contra essa situacao. E a forma de fazer
isso é expor essa situaçao corn clareza, trazendo a tona o problerna e
apresentando neste seminário, a nossa contribuiçao.

Terrninando, quero ouvir os outros conferencistas e congratular-me corn os
organizadores deste importante encontro. Que dele haja grande
aproveitarnento, mormente para nOs, que vamos participar de urn debate,
porque, as vezes, tomarnos a palavra e abordarnos deterrninados ãngulos do
problema que não são bern aqueles que a platéia gostaria de ouvir. Dal a
razão pela qual os debates são irnportantes. Gostaria de poder saber, por
ocasião dos debates, o que preocupa, realmente, a platéia, porque o que
preocupa vocés é que é importante.

Costumo dizer que os conferencistas deveriam, antes, ouvir a platéia para,
depois, abordar o tema; assim, o aproveitarnento seria muito maior. Mas, de
qualquer maneira, é essa a norma: fala-se prirneiro, para, depois, debater; as
vezes, fala-se no sentido contrário daquele que as pessoas gostariarn de
ouvir. For isso, o debate é importante.

Estarei a disposição para acrescentar alguma coisa durante os debates.
Muito obrigado e aceitern minhas escusas por ter tornado mais tempo do que
deveria, mas o tema é, realmente, apaixonante, e não podernos deixar de
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trazer nossa contribuicão, corn muita honra, pois tenho certeza de que rnuitas
outras pessoas poderiam estar aqui, representando muito melhor o que
represento e corn muito mais condicaes do que eu para se cornunicar corn
uma platéia desse nivel intelectual e politico. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Paulo Roberto de Araüjo
Senhores membros da Mesa, caro Senador, senhoras e senhores;

representando o Secretário do Planejarnento, Dr. Manoel Costa, permito-me
ler a que seria a sua palestra. (- Lé:)

"0 econornista Paul Krugman escreveu em 'Globalizacão e Globobagens'
que 'rnuitos possuern idéias arraigadas sobre economia, em parte porque a
nossa experiéncia cotidiana em adquirir e gastar nos transmite urn certo
senso de compreensão, por vezes falso, do cenário rnais amplo e, em parte,
pela grande facihidade de se deixar convencer pelas doutrinas econOrnicas
mais cornpativeis corn as nossos preconceitos politicos'. Para evitar isso, a
realidade dos fatos será o material da nossa reflexão.

Nos Ultirnos quinze dias, dois organismos internacionais, conhecidos por
sua bagagern, divulgaram relatOrios. 0 Banco Mundial deu publicidade ao seu
'RelatOrio sobre a Desenvolvimento Mundial', a Ultimo deste século, que
corneça a nos dar adeus. Nesse relatOrio, a Banco Mundial deixa clara que,
na econornia global, mesmo quanda ha crescimento econômico, haverá
grandes ganhadores e perdedores. Exemplo disso, cita a documento, é a fato
de que, entre 1970 e 1985, a diferença entre as paises mais ricas e as mais
pabres ficou seis vezes rnaior.

0 Banco Mundial, organisrno criado, em tese, para acabar corn a pobreza
no planeta, alerta, ainda, para a fato de a taxa absoluta de pobreza do mundo
estar aumentando. Em 1987, 1.200.000.000 de pessoas viviam corn a
equivalente a US$100 por dia. Hoje, esse ntimero cresceu para
1.500.000.000 de seres humanos. 0 economista chefe do BIRD afirma que,
em 2015, esse nürnero deverá chegar a casa de 2 bilhOes de seres hurnanos
e reconhece que 'não estamos ganhando a bataiha contra a pabreza, a
pobreza está aumentando'.

0 outro relatOrio a que desejo me referir foi liberado pela UNCTAD, 0

organisrno da Organizacão das Nacoes Unidas que cuida do cornércia e do
desenvolvimento. Segundo esse documento, pela primeira vez, em dez anos,
Os paises em desenvolvimento, entre as quals a Brasil, tiveram crescirnento
rnenor do que a dos paIses ricos. Em 1998, as paises mais ricos cresceram,
em media, 2,2%, enquanto as considerados em desenvolvirnento tiveram urna
expansãa de 1,8%.

A UNCTAD alerta, ainda, que a percentual alcancado pelos paises em
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desenvolvimento somente chegou a 1,8% porque a China cresceu 7,8%, e a
India, 5,8%. Curiosarnente, e o próprio organismo da ONU reconhece, os dois
paises que ganharam o major indice entre os que se esforçam para se
desenvolver são exatamente 'aqueles que resistiram a tentacão de perseguir
uma prematura liberalizaçao cornercial e uma rápida integração ao sistema
financeiro internacional'.

Esses dois relatórios - repito as palavras do Embaixador Rubens RicUpero -
indicam que tal situacão 'e grave, porque o sentido do desenvolvimento é
diminuir a distância dos paises mais ricos para os mais pobres. Mas, assim,
esse abismo nao vai cessar de se aprofundar'.

As constatacoes tanto do Banco Mundial quanto da UNCTAD não poupam
o Brasil, onde também apresentarn reflexos graves. Segundo dados
divulgados pelo IPEA, órgao ligado ao Governo Federal, a pobreza alcança
em tomb de 46 milhôes de brasileiros, 9% dos quais, segundo a Fundação
João Pin heiro, estâo em Minas Gerais.

Urn outro fato apontado pelo IPEA - e que também e fator de preocupação -
é o md ice que rnede a concentração de renda, que indica que a Brasil está no
patamar de 0,632, urn dos Indices mais altos do mundo. E Minas Gerais, em
termos de concentraçao de renda, está entre os campeôes do Brasil, logo
após os Estados nordestinos.

Diante desse quadro, é essencial que ninguém caia no engodo do falso
dilema representado por estabilidade versus desenvolvimento. Ambos podem
conviver, pois, se assim não fosse, como explicar o fato de os Estados
Unidos estarem vivendo, agora, a sua rnaior pujanca econômica, corn pleno
emprego?

Enquanto isso, no Brasil, o PPA recentemente anunciado pelo Governo
Federal passa urn borrão sobre o que aconteceu no Pals, a partir de 1990,
desconsiderando o que existe de real na irnplantacão desse novo modelo:
protecionismo as avessas, isto é, dos interesses externos dos grandes
grupos, incluindo financiamento do BNDES, subsidios, etc, concentrador de
patrimönio e renda e inibidor de oportunidades, agora através dos
instrurnentos de cãrnbio, juros e tributos.

0 Presidente da Repblica afirma que o PPA não mudará as fundamentos
da politica econãmica e apóia o conceito do Ministro Pedro Malan, segundo o
qual a crescimento sustentável é urn crescimento sOlido, desde que não
ponha em risco a estabilidade da rnoeda, seja capaz de se manter no tempo e
de enfrentar dificuldades conjunturais. Mas tudo isso não passa de falácia,
pois os fundamentos da atual politica econômica neoliberal, cornbinados a tal
conceito de crescirnento, nâo se coadunam corn o desenvolvirnento
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sustentado.

Urna estratégia nacional de desenvolvirnento sustentado tern que partir da
constatacão de que o modelo globalizante não se esgotou. 0 que parece
esgotada é a capacidade da teoria neoclássica de apresentá-lo corno a
modelo capaz de satisfazer a todas as classes sociais e de abrir novas e
inesperadas oportunidades para todos, nurn admirável mundo nova.

Estão al os relatórios do Banco Mundial e da UNCTAD, aos quais me referi
no inlcio dessa palestra, para mostrarem que os fatos dizem o contrário,
assim corno para calçarem a fato de que a raciocinio a seguir nãa é ditado
por razöes xenOfobas, mas decorrente da constataçao da realidade objetiva.

0 processo neoliberal continua facilitado pelas poilticas econômicas do
Governo Federal. Ocorre uma intensa rearticulação patrimonial, em que as
corporaçöes ernpresariais estrangeiras náo so se tornararn predominantes,
como também tendern a transforrnar o Pals em uma arena de disputa entre
monopOlias. As estatais e as empresas privadas brasileiras continuarn sendo
vendidas a preço de fim de feira, enquanto nUmero nada desprezivel de
pequenas, médias e, mesmo, grandes empresas brasileiras, simplesmente,
continuam quebranda e sumindo do mapa.

A medida que a ilusionisma das delIcias da globalização neoliberal se esvai
e, em seu lugar, surge o rastro da destruicão econOmica e social, a teoria
neoclássica se esgota como elemento ideológica canformista. Para as
corporaçöes, torna-se necessário mudar de teoria e apresentar novas ilusöes.
0 prOprio Banco Mundial vem se empenhando nessa rnudança cosmética,
estimulando a retomada de certo papel planejador do Estado. Sern tirar as
grandes corporaçöes de seu centro, procura modificar as formas pelas quais
elas devem continuar seu caminho concentrador e exciudente, buscando
apresentar esses novos modos como variantes capazes de superar as
mazelas da selvagem reestruturação neoliberal.

Esse esforça cosrnético tornou-se ainda mais urgente uma vez que se
configuraram modelos alternativos ao neoliberalismo. São recuperados
modelos antigas, e surgem outros, novas, que resultam da prática de

0 resisténcia e sobrevivência de econarnias locais e regionais. Por necessidade
imperiosa, esses modelos tomam por base suas prOprias potencialidades e a

0 integração corn econamias complementares. Ingressam, desse modo,
conscientemente ou não, por urn caminho diferente do neoliberal, de

0 
desenvolvimento sustentada. Este, sim, busca campatibilizar, no tempo e no

0 espaço, o crescimento econömico corn eqüidade, buscando a conservação
0 dos recursos naturais e do melo ambiente, mas sern que essa preacupação
0 se transforme em urna camisa-de-força, converginda para a elevação da
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qualidade de vida, a partir de urn compromisso entre as geracöes. Ao mesmo
tempo, busca a inserr,5o soberana no processo de globalização. Embora corn
caracteristicas e graus diferenciados de sustentabilidade, integraçao e
soberania, esse tern sido o caminho perseguido por palses como o Japão, a
India, a China e os Tigres Asiáticos.

Uma estratégia brasileira de desenvolvimento sustentado e integração
nacional, para ser efetiva, precisa encarar os verdadeiros problemas
estruturais corn que o Pals se defronta: a concentração patrimonial; a
concentraçao de renda que decorre dela; a diminuição de seu já estreito
mercado interno; os desequilibrios de suas matrizes agrIcola, industrial,
comercial e financeira; os desequilibrios regionais; a lacuna educacional,
cientIfica e tecnológica; os desequilibrios de sua infra-estrutura; as distorçães
tributárias e fiscais; o custo representado pela pobreza, a miséria e a
insegurança alimentar delas decorrente; a incapacidade do Estado de poupar
e realizar investimentos.

Minas Gerais, como todos os Estados e municipios brasileiros, tornou-se
presa das politicas econômicas federais, subordinadas aos interesses das
grandes corporacoes multinacionais, por meio do FMI. 0 Estado vive, hoje,
urn grave desequilibrio financeiro, a ameaca de urn crescente endividarnento,
a redução da arrecadacão tributária e insuficiente crescimento econôrnico. Ha
urn perverso processo de fecharnento de empresas, aumento da
concentração patrimonial e da renda, em contraste corn o crescimento do
desernprego, da pobreza e da desnutrição, que já alcança 18,9% das
crianças, cuja idade está compreendida entre zero e 59 meses. E ye-se a
máquina püblica ainda desorganizada e desestruturada, perdendo poder
decisôrio e capacidade de intervenção, inclusive nas suas areas de obrigaçäo
constitucional, como as politicas püblicas sociais.

Corn tudo isso, Minas ainda possui uma base econãmica, social e polItica
capaz de reagir e encontrar alternativas que impeçam que o Estado se tome
espaco exclusivo de grandes corporaçöes, rnestras em prometer beneficios
para se instalarem no território estadual, em troca de isencöes fiscais e outros
incentivos, mas avaras em efeitos rnultiplicadores de crescirnento e geração
de ernprego e renda. 0 nosso Estado ainda e, em termos nacionais, o
segundo PIB e a 11a renda "per capita", dado que não deixa de ser uma
constatação a mais da concentração de renda que acontece entre nossas
montanhas.

Possulmos diversos potenclais produtivos não plenamente detectados e
utilizados, em decorrência de politicas miopes de privilegio exclusivo de
grandes investimentos.
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Ha uma demanda intemnacional crescente em relação a pedras preciosas,

granitos, mármores, cerãrnicas de alta tecnologia, frutas de mesa, etc. Por
falta de estImulos e investimentos nessas areas, as empresas são incapazes
de adicionar valor na transformaçâo desses produtos.

Para reverter o atual quadro de debilitamento e aproveitar o seu potencial,
será necessário que o Estado se encaminhe por uma via aiternativa as
diretrizes predominantes do Governo Federal, a qual conduza a urn
desenvolvimento sustentado, que permita maior integração nacional, inserçao
no mercado internacional e, ao mesmo tempo, represente uma inovação
econômica e social.

Essa via alternativa exige, em prirneiro lugar, a retomada do papel do
Estado como indutor do desenvolvimento corn maior eqüidade, como
instrumento democrático de planejamento, capaz de captar as grandes
demandas econömicas e soclais da popu!acao; de definir os grandes
parâmetros da acâo govemnamental, integrando os esforcos dos diversos
setores e desdobrando-os em programas regionais e setoriais; de recuperar a
sua capacidade de poupança e investirnento econômico e social.

Tais parãmetros se negam a implementar pollticas anti-sociais para cobrir
dividas mobiliãrias, a privatizar os patrimônios püblicos de caráter estratégico
para seu desenvolvirnerito, a continuar o desmanche da máquina püblica, a
agir em detrimento dos pequenos e medics investimentos, intensivos em
força de trabaiho, e a tratar o territOrio do Estado como espaço sem povo e
sem histOria social.

Ao contrário, as politicas macroeconômicas e sociais de Minas se propöem
a sanear as finanças ptiblicas e dar-Ihes transparência e capacidade de
investimento econôrnico e social, utilizar o patrirnônio ptblico para
desenvolver a capacidade de produção e fomento social, revitalizar a
máquina estatal em funcao dos interesses sociais, promover urn novo padrão
de desenvolvimento regional e empresarial, estimular a busca de novos
mercados para produçao das diversas regiöes do Estado, estimular o
desenvolvimento do mercado interno de massa, promover a superação da
pobreza e da rniséria, desenvolver a infra-estrutra energética, viária, de
comunicaçoes, educacional, cientifica e tecnologica e preservam e recuperar 0

C meio arnbiente.
C
	 Ao defendermos o desenvolvimento sustentado de Minas Gerais, em

oposição as poilticas neolibemais, explicitas ou disfamçadas do Govemno
C Federal, isto não significa que o Estado pmetenda tomnar-se autárquico e
C isolado. Ao contmário, sendo conseqUente em suas tendéncias históricas, o

que pretendemos 6 urn desenvolvirnento regional e uma integraçao nacional
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em bases genuinarnente democráticas e participativas em função dos
interesses da rnaioria da população brasileira.

A experiência histOrica tern mostrado que a construção de eixos de
integraçao nacional descolados de bases produtivas regionais não cria
desenvolvimento regional e nacional equilibrado, em especial quando são
implantados em funçâo de interesses corporativos. Ac contrário, cria pólos de
médio ou grande deserivolvimento, a custa da estagnaçào ou da regressão
de regiöes, ramos e setores inteiros, causando imensas distorçães
econômicas, regionais e sociais, cujo peso recai sobre a maior parte da
sociedade.

0 desenvolvimento regional, no entanto, pode ser mais equilibrado se tiver
per base a evoluçao das cadeias produtivas locais ou regionais existentes. A
paulatina integração local dessas cadeias, corn a máximo aproveitamento de
suas potencialidades produtivas, e sua integração corn outras regiöes, seja
em termos de agregaçao de valor, seja em termos de realizaçâo-
comercialização, podern permitir a desenvolvimerito de eixos de integraçào
regionais e nacionais auto-sustentacios e corn efetivo poder multiplicador
sabre suas areas de influéncia.

E evidente que essa açáo exige uma articulação responsável entre os
Governos Municipais e a Governo Estadual, assirn corno entre os Governos
Estaduais e o Governo Federal. Não por acaso, o Governo de Minas está
estimulando a realizaçao de assernbléias regianais de arçamento e
planejamento participativos. 0 que se pretende é estabelecer urn padrão de
relacionamento Estado-sociedade no qual as deliberaçoes sobre as açöes do
Governo Estadual e o usc dos recursas püblicos estaduais resultem de urn
efetivo processo de participaçao dos atores econôrnicos e sociais dos
municIpios e do Estado.

Tambérn não por acaso, o Governo de Minas Gerais tern se empenhado no
resgate da Federação, reconhecendo a importãncia da cornplementaridade
das açoes do Governo Federal corn os Governos Estaduals e Municipais na
solução dos problemas e na rnaximizaçâa das patencialidades regianais. 0
Governo Federal terá que levar em conta que a nosso Estado quer caminhar
em direçao a urn modelo de desenvolvimento que possibilite a resolução dos
probiemas econômicos e sociajs mineiras, a atendimento básico as
necessidades da populaçao e urna cantribuição efetiva ao desenvolvirnento
nacional, estabelecendo urna parceria que patencialize os prograrnas locais e
as integre, de forma natural e efetiva, aos prograrnas nacionais.

Enquanto isso ainda náo acontece, nãa estarnos parados. Ternos três
propostas emergenciais para fazer frente a questàa da geração de ernpregos
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e melhoria da renda.

No tocante a habitação popular, a praposta se desdobra em trés itens que
deverào ser implementados nos próximas meses, todos corn impacta positivo
na geração de ernpregos.

O primeiro desses itens tern come abjetivo a construçâo de casas populares
em sistema terceirizado e o seu pUblico-alvo são trabalhadores urbanos e
rurais desempregados, corn pouca qualificaçao ou qualificados para serviços
de pedreiro, eletricista, encanador, carpinteiro e para a canstruçao civil em
geral. Este item prevé a canstrução, na Regiao Metropolitana de Bela
Horizonte e no interior do Estado, de 4.582 unidades residenciais e a
urbanizaçao de 1.449 lotes, através da concessão de financiamento individual
a farnIlias corn renda de ate trés salários minirnos. Para tanto, serão usados
recursas da COHAB e da Caixa EconOmica Federal. Nesse sistema, são
gerados seis pastes de trabaiho per casa construlda, corn o que paderão ser
criadas 27.492 ocupaçães em todo o Estado.

0 segundo item refere-se a construçâa de casas populares em rnutirão pela
COHAB. 0 püblico-alvo é constituido par familias previamente cadastradas
que se disponharn a contribuir corn a prestação de serviços de rnão-de-obra.
Além de prornaver maiar agregação familiar, através da união para a
canstruçâo da moradia e cia valorização desse esforço, ha o consequente
aumenta da renda, a partir do marnento em que nãa ha mais desembolso
financeiro para pagamento de aluguel. Mesmo utilizando a sistema de
mutirão, a previsaa da canstruçáa de 1.256 unidades residenciais, nos
prOximas meses, poderá criar cerca de 3.768 pastas de trabalho, em
decarrência da necessidade de se utilizar mão-de-obra extrafarniliar em
algurnas etapas da obra. Os recursos serão os da própria COHAB.

O terceira item refere-se a canstruçãa de casas populares pela sistema de
mutirãa do movirnento dos sem-casa. 0 püblica-alvo é canstituida pelas
familias sern casa, em todo a Estado, totalizando cerca de 450 mil
beneficiárias patenciais nas areas urbanas, segundo dados da Fundaçâa
Jaão Pinheiro e farnIlias sem terra ou corn terra insuficiente nas areas rurais.
Para os próxirnas meses, prevé-se a canstrução de 5 mil unidades. Par este
sistema de autaconstruçao, atualrnente conduzido na regiãa metropolitana
pelos rnovirnentas sociais, a cotizacao das farnilias reduz fortemente a papel
do Estado na canstruçãa das habitaçoes e o preço das unidades. As farnilias
envalvidas entrarn corn recursos próprios na cornpra do terreno, enquanto as

0 entidades interrnedeiarn a relaçaa entre a população arganizada e as
prefeituras. Alérn do trabaiho familiar em mutirão, a sistema prevé a
Contratacao de assalariados pelas concessionárias de água e esgato e para
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obras de infra-estrutura em ruas e estradas. 0 custo do Estado, em projetos
dessa natureza, é a contrapartida em pessoal e máquinas para Os serviços
básicos. A previsão é de que haja a contratação de 15 mil pessoas durante a
construcão das 5 mil casas inicialmente previstas.

A segunda acão emergenciai refere-se ao programa de incentivo a geraçao
de ocupação e renda na micro e pequena indüstria do vestuário. Seus
objetivos são estabelecer condiçöes para que as micro e pequenas
confecçoes possam produzir com qualidade e preço no mercado; reunir micro
empresas prestadoras de serviço num mesmo local, once os filiados possam
compartilhar de maquinário mais moderno, para meihor desempenho da
produção; criar novos postos de trabaiho, ao viabilizar a confiabilidade e a
boa estrutura proporcionada pelo associativismo; melhorar a renda das
familias, viabilizando o aquecimento do comércio local; diminuir o custo fixo
da hora/peça, otimizando o processo produtivo; ampliar o prazo para
comercializaçao corn fornecedores. 0 piblico-alvo é constituido pelas
microempresas informais do setor de confeccao, que trabaiham
exciusivamente corn máquinas emprestadas de terceiros.

Para se ter idéia do impacto que urn programa dessa ordern pode causar,
citarei o exemplo de Muriaé, cidade localizada na Zona da Mata mineira. La, o
resultado da concorréncia asiática e dos pianos econôrnicos foi devastador,
mas é possIvel reverter esse quadro e fazer corn que 1.500 micro e pequenas
ernpresas sejarn reativadas, para o que serão necessários investimentos da
ordem de R$7.000.000,00, para recompor suas atividades e, corn isso, gerar
5 mil empregos diretos.

Ainda no esforço ernergencial, insere-se o Prograrna de Ocupação e Renda
na Produçao para Mercados institucionais. São objetivos desse Programa
estimular a geracão de trabalho e renda para pequenos agricultores e
processadores de hortigranjeiros e laticinios, através da utilização do poder
de compra dos mercados institucionais da rnerenda escolar e da alimentaçao
de detentos, bern corno promover a criação e o desenvolvimento de
associaçöes e cooperativas de pequenos agricuitores e processadores de
hortigranjeiros e laticinios corno mecanismo de garantia de regularidade e
qualidade da oferta. Seu pbIico-alvo é formado por pequenos produtores
rurais e agroindustriais organizados em associaçöes e cooperativas.

Segundo estimativas feftas pela Fundaçao João Pinheiro, corn dados
fornecidos pela EMATER e pela Secretaria da Educação, se apenas as
hortaliças, as frutas e os grãos consumidos na rnerenda escolar fossem
produzidos no Estado e baseados na agricuitura familiar, estariam envolvidas
nessa producâo cerca de 89.254 pessoas de forma direta e o mesmo nümero
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de forma indireta, totalizando 178.508 trabalhadores. Isso não se
considerando Os potenciais de geração de emprego na agricultura familiar do
consumo de ovos, laticinios e carnes.

Como exernplo de acão de curto e médio prazos, desejo concluir esta
palestra mencionando o Programa Nova Fronteira Noroeste, região onde se
encontra o que podemos chamar de ültima fronteira agricola de Minas Gerais,
ainda passivel de ocupacão. Os vazios existentes ali compreendem 4 milhöes
de hectares de area agricultável, o que representa 55% da area total
agricultável da regiao.

0 que o Governo de Minas pretende é que essa ocupacão se faca de forma
ordenada e planejada, para transformar o Noroeste mineiro no nosso maior
produtor agricola. Isso pode ser feito através do aurnento da produção e da
produtividade dos atuais assentamentos e da expansao da area agricultável,
em funçao do enorme potencial a explorar. E preciso trabaihar para se
agregar valor a produção, mediante a inducao e o fomento a criacão de
agroindüstrias, visando ao aumento da renda e do emprego.

0 Noroeste muneiro é urn born exernplo do tipo de parceria que precisa ser
feito em época de recursos escassos, como a que estamos atravessando.
Essa parceria envolve o Estado, que deve comparecer facilitando a infra-
estrutura, tanto para implantação de urn sistema viário capaz de dar vazão a
produçao, como também levando a energia elétrica aonde ainda não chegou,
de forma a viabilizar não apenas os assentamentos existentes, mas tambérn
os que se pretende criar. 0 saneamento básico, a educacão, a saéde e a
segurança são outras areas em que o Estado precisa marcar presenca
efetiva.

As prefeituras, cabe o papel de reorganizar os nücleos urbanos existentes,
planejando-os de forma a poder receber novo fiuxo populacional, bern como
projetando novos nUcleos urbanos e facilitando o desenvolvimento da area de
serviços. 0 Noroeste tern espaco e condiçöes para receber mais 3 milhöes de
pessoas.

A iniciativa privada, a partir da presença efetiva do poder pCibiico, cabe
trabalhar para desenvolver novos investimentos, tanto em termos de
assentamento como na criação de agroindtistrias.

As entidades universitárias, cabe criar, na região, "campi" avançados para a
pesquisa e o desenvolvimento de novos cultivos, mas sern cair na tentação
dos transgênicos, cujos efeitos sobre a pessoa humana ainda são totalmente
desconhecidos.

Acima disso tudo, entretanto, ha uma questão politicamente emblemática. 0
Governo de Minas, ao criar condiçöes para a nova coionizacão do Noroeste
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mineiro, retoma a trilha aberta ha mais de 30 anos por uma das grandes
figuras de nossa histOria. Refiro-me ao ex-Governador e ex-Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira, que, ao transferir para o Planalto Central a
Capital brasileira, mostrou o caminho para o Oeste.

Minas quer crescer, gerar empregos, ansela por desenvolvimento corn
eqüidade, de forma que mineiras e mineiros possarn viver corn dignidade e ter
esperança". Muito obrigado.

Palavras do Sr. Pedro Duncan
Born dia a todos; Senador José Alencar, companheiros da Mesa, senhoras

e senhores, antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas, em nome da
Diretora da Area Social do BNDES, Beatriz Azeredo, que tinha agendado sua
participaçâo neste evento. Entretanto, deixou de comparecer por força major,
uma vez que foi convocada para urna reuniáo em Brasilia, corn o novo
Ministro. Pediu-me, então, que a substituisse.

Quando olhei o tema do seminário e vi as matérias que estariam sendo
colocadas para a discussäo dos grupos na parte da tarde, resolvi apresentar
um programa, uma acão efetiva que o Banco vem desenvolvendo na area
social, corn o crédito popular, o microcrédito, ou seja, crédito para aquele que
está efetivamente fora do sistema financeiro tradicional. Acho essa
experiência muito interessante. Começamos a discutir esse assunto ha 3
anos, quando foi criada a area social do Banco. Na verdade, essa temática
ainda era desconhecida no Brasil, apesar de já estar bastante evoluida aqui,
se a compararmos corn a experiência internacional. Foi a partir dessa
experiência que pensarnos e formulamos o programa de crédito produtivo
popular.

Ha dois anos e meio, langamos esse programa. Como o BNDES é urn
Banco de segunda linha, porque não possui agOncias, depende
fundamentalmente de urn canal de distribuiçao para levar seu produto
principal, que e o crédito, aos empreendedores. For isso, precisávamos
definir que canal de distribuiçáo seria esse, para urn produto corn essas
caracteristicas. Naquele mornento, ele não existia no Brasil. Sabemos das
dificuldades que o micro e o pequeno empreendedor encontram no sistema
financeiro tradicional. Hoje, o Banco tenta desenvolver vários rnecanismos
para curnprir o seu papel junto a pequena e media ernpresa. Irnaginem o
pequeno empresário, o doceiro ou o pipoqueiro, que precisam de R$500,00,
R$1.000,00 ou R$2.000,00 para desenvolver o seu negócio. A idéia, então,
corn urn Banco de amplitude nacional, era montar uma rede que se
estendesse a todo o Pals e propiciasse aos micro empreendedores o acesso
ao crédito e - acho que esta questáo está colocada não como soluçao, rnas
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como instrurnento importante - fortalecesse a discussáo de ocupacao e de
geracao de renda.

Lernbro-me de que, nas primeiras palestras que fazia sobre o programa,
tinhamos algumas transparências iniciais para dernonstrar a importância do
rnicrocrédito. Tinhamos dificuldade para nos fazer entender, ate em termos de
formulagão de politica pUblica, para que se inteirassem do papel do
microcrédito e do papel do pequeno empreendedor, enquanto dinamizador de
economias locais e de qualificaçâo de mão-de-obra para aqueles que estäo
envolvidos, enfirn, para a melhoria da qualidade de vida de quem esta
desenvolvendo urn pequeno negócio.

Já falei urn pouco sobre os desafios que tinhamos naquele momento. 0
Brasil tinha muita experiência nessa area. Já havia algumas iniciativas do
próprio Governo Federal, mas tinham dificuldades em sua execução. Havia
poucas iniciativas de algurnas organizaçöes nào governamentais que vinham
desenvolvendo esse trabalho, rnas de forma ainda muito incipiente e,
conforme já cornentei, buscando esse canal de distribuição e,
fundarnentalmente, buscando uma parceria para trabaihar naquele momento.
E mais, quando analisamos as caracteristicas desse ernpreendedor, as
peculiaridades do pequeno negócio e a necessidade de urn servico de crédito
diferenciado, concluimos que ele nunca seria atendido corn aquela tecnologia
que os Bancos desenvolveram para trabalhar de forma mais produtiva e
adequada, nâo se adequaria a esse tipo de cliente. Em funcào disso,
pensamos em uma forma para capacitar os profissionais que estariarn
envolvidos corn isso.

Prernissas do modelo - comecamos, entáo, a pensar em urn modeto. Antes
de rnais nada, entendendo o BNDES como órgão do Governo Federal e
reconhecendo o seu papel no próprio desenvolvimento da indüstria e no
desenvolvimento econômico brasileiro, querlamos urn prograrna que não
sofresse descontinuidade. Sabemos e reconhecemos que, quando
formulamos urn programa vinculado a alguma açao de Governo, em
deternijnado rnomento, pode ocorrer descontinuidade dessa açao. Isso é
fundamental, se queremos trabalhar corn urn pequeno ernpreendedor, que
depende desse crédito para crescer e desenvolver.

Então, discutimos de que forma poderiarnos pensar num programa em que
a sociedade, efetivamente, tivesse o controle do rnodelo. E, por tras disso
tudo, a questáo de instituicoes que fossem sustentáveis, que propiciassem,
através dessa sua operacâo, crescimento e continuidade do negócio. Tenho
dito e you mostrar o pouco que já fizemos. Penso que já avançamos bastante.
Se amanhá existir uma definiçâo do BNDES de näo operar mais corn micro-
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créditos, as instituicães que o usarn teräo condiçöes de continuar a
desenvolver o trabaiho. E isso, para nOs, era fundamental na formulaçao do
modelo.

Na hora em que o modelo está centrado nas associacöes cornunitárias de
crédito no primeiro momento, e isso foi em funçao do que aprendemos la fora,
era pensar em associaçöes de crédito, em organizaçöes nào governamentais,
que surgissem no contexto de uma comunidade, de urn determinado
municlpio e que deveria ter, então, na hora em que se fala em controle da
sociedade, urn conselho de administraçao, em que uma parcela significativa,
representante daquela comunidade, estivesse presente, formulando,
definindo diretrizes e acompanhando o melhor desenvolvimento da institucão.

Por trás disso, gestao profissional - e aqui começamos a mudar os
paradigmas de trabalho das ONGs -; o Banco, enquanto negócio, passou a
exigir urn trabalho profissional, eficiente e que desse resultado, uma estrutura
de capital mInrmo. Na verdade, estamos falando de urn pequeno Banco, que
tern de conceder crédito e depende, efetivamente, de urna estrutura de capital
adequado.

Lançarnos o programa. Vou antecipar urn pouquinho, mas é importante. A
idéia do Banco era apoiar as associaçöes de crédito. E o Brasil apresentou
uma singularidade. Todo o movirnento que fizemos para divulgar o programa
aconteceu de forma diferenciada da experiéncia internacional. 0 poder
pOblico municipal se envolveu corn essas questoes e tomou a iniciativa de
participar dessas associaçöes. Isso é uma singularidade e, num primeiro
momento, é vista corn certa dificuldade pelas instituiçöes multilaterais, BID e
BIRD, que sernpre foram grandes doadores de recursos para esse tipo de
produto, porque a fronteira para a pior utilizaçao de um produto corn essas
caracteristicas é muito ténue, quando atrelada a urna polftica de Governo.
Imagine urn Governo concedendo crédito. Se não tiver urna sociedade
bastante presente, esse produto pode ser mal trabalhado do ponto de vista da
resposta. E o que nos desenvolvemos? Antes de mais nada, precisávamos de
urna metodologia adequada, e a Banco reconheceu que, no Brasil, no
tlnhamos isso. Outra instituiçáo que foi criada no Brasil tinha custo rnuito caro.
Fa!ávamos em U$300.000,00 para se criar e estruturar urna instituiçâo desse
tipo. E, se tinharnos corno ambiçáo uma arnpla rede, precisávarnos pensar na
forma de baratear a acesso a essa estruturação e a essa capacitaçào.

0 Banco contratou uma consultoria já bastante experiente, que desenvolveu
urna metodologia para a formaçäo de agentes de crédito. E al está a
diferença que eu cornentava. E aquele agente que vai ao cliente, entende
suas dificuldades, define corn ele o projeto, decide pelo crédito, acornpanha e
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cobra. 0 Banco criou e desenvolveu essa metodologia, que já foi
disponibilizada para todo a mercado. Recentemente, fizernos urn evento para
divulgá-la a quern possa interessar e para estimular a constituiçâo dessas
instituiçöes comunitárias de crédito. Já treinamos quase 300 agentes nessa
rnetodologia. As oficinas aconteceram pelo Pals inteiro, e delas participaram
mais de 70 instituiçöes, já no contexto do prograrna do Banco. Acabarnos
disponibilizando tambérn para as instituicöes que tinham interesse em
conhecer a metodologia para desenvolver outro tipo de trabalha. Essas
exposiçôes acontecerarn nesses Estados. Em Minas tarnbérn.

Vou falar, agora, das instituiçães. Hoje ternos 22 instituiq6es apoiadas e 20
instituicöes que ja operarn corn recursos do Banco. 0 irnportante é que temos
urn contrato de rnandatário corn elas. Náo fazernos urn financiarnento. Elas
operam em nome do BNDES. Dal a irnportância da eficiência e efetividade do
tratarnento do trabalho.

Entäo, estarnos espalhados hoje pelo Brash. Acho que ainda é pouco, rnas
tenho dito que é urn trabaiho estruturante e que, para crescer, precisamos da
iniciativa da sociedade civil organizada e do poder pUblico.

Quais foram as grandes parceiros desse projeto? 0 Ministério do Trabalho,
que disponibilizou recursos para a treinarnento desses agentes de crédito, e
as prefeituras municipais, que se envolverarn, efetivarnente, na iniciativa para
a criação dessas instituiçöes. Vou me deter urn pouco nisso, porque cada
caso tern sido diferente, dependendo da cornunidade. Ternos cornunidades
onde a iniciativa privada resolveu criar e estruturar urna instituiçaa dessas;
ternos municipios onde a prefeitura entrou sozinha, disponibilizando recursos
para isso; temos regiöes onde houve urn efetivo desenvolvirnento da
camunidade, do poder pUblico, das grndes e pequenas ernpresas. 0
SEBRAE esteve presente em várias dessas instituiçoes; tambérn a Caixa
Econôrnica Federal, que disponibilizou espaco para que, nurn primeiro
mornento, pudéssemos baratear a custo dessas aperaçOes.

Estamos conversando corn diversos Governos Estaduais para vermos de
que forma poderernos agilizar a surgimenta dessas instituicôes. 0 BID, hoje,
já reconheceu que a rnodeio pode dar certo. Estarnos rnudando a paradigrna
de que, se vem do Governo, não vai dar certo. 0 BID ja disponibilizou para a
BNDES US$5.000.000,00 para trabalharmos no fortalecirnento institucional
dessas associacoes de crédito. E o UNICEF tern sido parceira em regiães
onde temos malores dificuldades. Para que uma instituiçâa dessas seja
Sustentavel, ela tera que ter urn tamanho de carteira de determinado porte
para, corn a geração do seu negócia, que e emprestar dinheiro, conseguir se
custear. Ternos urn caso, que queremos multiplicar, que sáo dez pequenos
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municipios do interior do Ceará que conseguirarn trabaihar na constituicão de
urna instituicão dessas. Quer dizer, é uma coisa de aspecto suprapartidário,
mas cujo crédito já estamos desenvolvendo por intermédio dessa instituiçao
que recebeu aporte de recurso desses dez municIpios. 0 UNICEF acabou
apoiando isso. E o meihor é que, hoje, eles discutem outras açães conjuntas
além do crédito. Esse é urn outro modelo que ternos que pensar para o Brasil.
Des hoje discutem acöes na area da saUde e de infra-estrutura, a partir de
urna prirneira iniciativa, que foi a concessão de crédito Para essa
m icrorreg ião.

Urn outro fato importante é que, trabaihando corn as associacöes de crédito,
estávamos sujeitos a diversos questionarnentos, inclusive legais. Acabamos
trabaihando corn uma taxa major do que 12% ao ano, e algurnas missöes
corneçaram a receber questionamento legal corn relação a lei da usura, e isso
passou a ser urna dificuldade Para a desenvolvimento do trabaiho. A partir de
urna dernanda do Cornunidade Solidária, no final do ano passado, quando
apresentamos o programa, e de outras iniciativas no Brasil, participarnos de
urn trabaiho junto ao Banco Central, e em jul ho tivemos promulgada, pelo
Presidente da Repüblica, a regulamentação das sociedades de crédito ao
rnicroempreendedor. Mas, na verdade, estamos falando de urna nova
institucionalidade, de urn novo perfil de empresa Para operar corn a
microcrédito. E uma sociedade anônirna de capital fechado, rnas que tern
como base fundamental de sua criacão a possibilidade de atrair novos
investidores Para esse tipo de produto, porque a ONG precisa de doaçöes.

Virnos experiências interessantes. Vou citar o exemplo de alguern que foi
mandado embora e que recebeu R$50.000,00 de fundo de garantia e não
queria aplicar na poupanca, e sirn investir nurna instituig5o dessas. A pessoa
queria aplicar esse dinheiro numa instituição, mas nâo teria como fazer se
fosse urna organização não-governamental. Então, corn a criação dessa nova
entidade, achamos que atrairemos muitos investidores, ate mesrno de major
Porte, Para esse tipo de iniciativa. Nesses dois anos e rneio, 20 associaçöes
de crédito foram contratadas pelo Banco. Estou falando de associaçoes
realrnente contratadas, que ja estão operando, sendo que algurnas delas já
estão recebendo recurso Para uma segunda oportunidade.

São R$16.300.000,00 contratados e R$19.000.000,00 em carteira. E
importante notar que, Para cada real do BNDES, acabamos mobilizando na
comunidade outro real de recurso. Conseguirnos, dado urn grande nümero,
R$20.000.000,00 do BNDES, quando a cornunidade também se fez presente
corn R$20.000.000,00. Hoje essas instituiçöes tern quase 24 mil clientes
ativos, que estão na carteira, recebendo e arnortizando recursos recebidos.
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Créditos concedidos - corneçarnos a ver nümeros acontecendo. Acho que

começarnos a fazer histôria. No prirneiro ano do programa, quando as
instituiçães estavarn sendo criadas e havia pouco trabaiho desenvolvido,
foram concedidos mais de 42 mil créditos. No prirneira sernestre de 1999, já
estamos falando em quase 30 mil créditos. Então, já podemos projetar Para o
ano de 1999 urn crescimento de 50% dos créditos concedidos, se
comparados a 1998. 0 valor total emprestado em 1998 foi de
R$46.000.000,00. No prirneiro semestre deste exercicio, emprestamos
R$32.000.000,00.

Crédito médio dessas operacöes - R$1.100,00. Estamos falando de
operaçoes que vão de R$300,00 ate R$10.000,00.

Prazo - quatro rneses e melo Para o pequeno empreendedor pagar o
negOcio. Urn dos conceitos básicos do microcrédito é a que chamamos de
crédito rotativo crescente. 0 cliente pega o dinheiro e o agente de crédito
avalia o giro do negOcio e a forma mais rápida de ser pago. Pagando
direitinho, ele tern acesso ao segundo, ac , terceiro, ao quarto créditos. Ele vai
crescendo, criando essa peculiaridade de relaçao entre a instituição e a
cliente. Esse é o objetivo. Por isso, a continuidade é importante. 0 cliente
cresce junto corn a instituição. 0 atendimento médio é de sete dias. Esse
tempo val do mornento da solicitação do empréstimo ao atendirnento. Tern
que ser urn servico ágil e desburocratizado.

Encargos - estamos falando em 4,5% ao mês. Podem dizer que é caro, mas
é a quanta custa prestar esse tipo de servica. Essa avaliacão e feita. Se
pensarmos em sustentabilidade e cantinuidade, a instituição vai ter que se
pagar. Ela tern de ter condiçoes de ernprestar urn volume tal a urn custa tal,
Para que possa manter-se e continuar as negócios. Acreditamos que corn a
crescimento dessas instituiçöes, temos coma, corn a aurnento do volume de
carteira, ir melhorando a custo desse encargo.

Coma nâo poderia ser diferente, ern termos da finalidade desses recursas,
93% carrespondem a capital de giro. Essa é a grande dernanda do pequena
empreendedor. Na verdade, ternos vários casos, desde urn juro ernbutido de
fornecirnento muito alto ate a agiata, que hoje é a grande fonte de recursos
Para esse tipo de clierite. Já emprestamos dinheiro, corn rnuita cautela, Para
que o cliente pudesse sair da mao do agiota, e, a partir dali, desenvolver a
seu negócio.

Em termos de atividade e cornércio, quase 70% são destinados a area de
cornércia, e quase 30%, a ernpreendedores informais. Gosto de dizer esse
name - empreendedores - porque a Senador tern histOria empreendedora. Na
verdade, ternos que tratar esse cliente como empreendedor. Ele investe seu
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recurso, cone riscos, e, a partir disso, vai pensar no desenvolvimento da sua
familia e do seu negócio.

Em termos de genera, podemos falar que o ferninino perfaz 60%, e a
masculino 40%. A histOria do microcrédito começou para atender a muiher
que desenvo!ve urn trabaiho e mantém a famulia. No Brasil, temos essa
relaçâo de 50 a 50.

Nossa agenda agora é a expansâo da rede. Por isso, é irnportante
discutirmos corn os Governos Estaduais, corn os Governos municipais, corn a
sociedade civil organizada, para que outras iniciativas surjam de forma mais
rápida. Temos 22 instituiçöes operando, mas terernos, ate o final do ano, 32.
Ha várias sendo estruturadas. Algumas ja comecaram a operar e ja estamos
discutindo a participacão nessas ernpresas. Precisamos expandir essa rede.

Quanto ao fortalecimento institucional, ha iniciativas do Banco nao so para
meihorar a qualidade do trabaiho dessas instituiçoes, mas também 0 que
chamamos de inserçães verticais de meihoria de qualidade, como, P01
exemplo, urn born sistema de formaçäo e controle, que é fundamental para
uma instituição que concede crédito, como a capacitacão de auditorias, para
desenvolver o trabalho, e de agentes de crédito, que são formados no dia-a-
dia do trabalho. Alérn disso, é necessário multiplicar-se, corn major facilidade,
essa metodologia de concessão de crédito. Na verdade, o Banco
disponibilizou a rnetodologia, rnas é necessário a treinarnento. Então,
estarnos pensando em treinar futuros rnultiplicadores dessa rnetodologia.
Estamos discutindo corn o SEBRAE, corn algumas universidades e ate corn
pessoas que tern interesses particulares de consultoria, para que possarnos
desenvolver essa metodologia mais rapidamente e rnultiplicar a acesso a ela.

Finalmente, podem ver - e estão vendo em primeira mao, pois fiz isso
ontem, pela manhã - como evoluiu no mundo essa discussão do microcrédito.
lsso é importante. Aqui, falamos em rnicrocrédito, mas, no rnundo inteiro,
discute-se microfinanças. Quer dizer, estamos falando de servicos financeiros
amplos para urna parcela da população que está exclulda.

Hoje, ternos no mundo o tema microfinanças, no dia-a-dia de trabalho e o
seu desenvolvimento acadérnico. Nos anos 60, essa questâo foi colocada de
forma muito assistencialista, subsidiada - a idéia era dar recursos para pobre
e, como já disse, a descontinuidade do trabalho. No segundo rnomento,
devernos atrelar o crédito a capacitação. As instituiçöes corneçaram a
desenvolver isso em conjunto, mas acabou acarretando altos custos. Al,
varnos falar em custos adicionais, porque ha pessoas treinadas dentro da
instituiçao para realizar essa capacitação - estou falando de experiência
internacional -, e houve descapitalização de todo a processo e baixa
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qualidade de servico. Não centrava no negócio e acabava apresentando
servico de forma diferenciada.

Depois, vem uma fase em que as instituiçoes já buscavam sustentabilidade
financeira e profissionalização. Al é que a Brasil entrou, pegando carona
nesse aprendizado. Mas, 1a fora, a experiência já está mais avancada. Ha
vários rnarcos regulatorios definidos, a prOpria inserção do sistema financeiro,
que hoje discute de que forma operar microcrédito, atraindo investidores,
dando escala e rentabilidade para esse tipo de instituiçào.

Finalmente, Os chamados serviços financeiros amplos. La fora, ha
instituicOes oferecendo a possibilidade de capacitaçäo de depOsito a vista e
poupança, "leasing", "leasing back", seguro e cartão de crédito para essa
clientela, canseguindo rentabilidade em todos esses produtos. Esse é 0 lugar
aonde queremos chegar. Estarnos começando, já temos urn marco
regulatOrio, que ainda vai evoluir; precisarnos crescer e entender a
importância desse segmento.

Estava comentando, corn a João Luiz, que fiz urna viagem a Bangladesh
para conhecer a meihor experiência, dita internacional, nessa area, que é a
do Grameen Bank. 0 Prof. Yurnus, que desenvolve esse trabaiho, diz que
temos de pensar em produtos que incluam essa parcela de pessoas nurna
economia de mercado. Ele tern La uma rede cam 19 ernpresas oferecendo
produtos para miseráveis - avaliei isso - e está ganhando dinheiro, está
rnelhorando a qualidade de vida. Acho que é isso que temos de perseguir.

Palavras do Sr. João Luiz Hornem de Carvalho
Born dia a todos. Gostaria de agradecer a Assernbléia Legislativa a

Oportunidade de falar neste Plenário e, em norne do Senador José Alencar,
cumprimenta todos as Deputados, funcionários deste Legislativo, senhoras e
senhores participantes. Venho aqui expor urna experiência que tivemos no
Distrito Federal, na area da agricultura.

Essa experiência, avaliada de uma forma bem irnparcial pelo IBGE, vista
que éramos aposição ao Governo central, diz a seguinte: a Distrito Federal
criou, em quatro anos, 11 mil empregos na area rural, e a populaçâo rural
passou de 89 mil para 130 mil pessoas.

Essa experiência se pautou par uma frase do Ruy Barbosa: "Oar tratamento
desigual para as desiguais". Dentro dessa pauta, focalizarnos e
ernpreendernos alguns pragrarnas, e 0 que teve rnaior sucessa, a que
representa a sintese dessa nossa poiltica chama-se Programa de
Verticalizacao da Pequena Praducão Familiar - PROVE.

Antes de entrarmas exatamente na questaa do PROVE, gastaria de falar
que hoje ninguern pade fazer comentária algum sabre a açãa governamental
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e a açãa empresarial sem falar - pelo menos de eve - do momenta pela qual
estarnos passando, que é a globalização da economia. Temas que ver a mito
e a realidade desse pracessa.

Tendo vista a mita e a realidade, pademos ter a caragem de ausar contra
tuda que está aI. Em primeiro lugar, as fundamentalistas do pracessa de
glabalização dizem que a mercada é tuda no mundo. Está acima, inclusive, de
valores éticas e históricas da humanidade. Issa é mentira. 0 mercada nãa é
urn senhar toda-poderosa. E diga apenas, sem entrar em detaihes, que a
chamada globalizaçao nãa é inusitada. 0 munda já foi, alias, mais globalizado
do que é hoje. Quando surgiu a camércia de escravas, a mundo era mais
glabalizada do que é haje; na pressãa dos primeiras meias da tecnalagia de
camunicação, a munda também era mais glabalizada. Entãa, não é urn fato
inusitada.

Em segundo lugar, ha que se considerar que samente 20% da pradução do
munda estãa no mercado global. Nãa chega nem a 20%. E que 80% da
praduçaa do mundo são produzidos e cansumidos em seus mercados
internas. E mais: mais de 90% dos trabaihadares do rnunda trabalham para
seus mercados locais. Partanto, é uma balela falar que a mercada manda nos
Gavernos, principalmente nos paIses emergentes.

Em razãa dissa, falamas: vamos ausar contra isso. Temas nas mãas urn
mercado interno, e esse mercado, principalmente a mercada regional, pade
ser tida carno urn aliada - urna das cantradiçôes que vemas haje nesse
processo de glabalização. Portanta, baseando-nos nessa questao de que a
globalizaçaa não é urna locomativa que puxa urn trem de ferra que,
determinada e inexoravelmente, tern que chegar a uma estação - não
podernos admitir uma caisa dessas -, considerando que haje a rnassa de
excluldos é cada vez maiar, pademos ausar alguma caisa diferente para
rnudar essa situaçao.

Fai dentra desse cantexto que ousarnas uma agricultura diferente no
pequeno Distrito Federal, a qual está haje difundida aqui em Minas, Mato
Grosso do Sul, Paraiba e mais 28 municipias do Brash.

Esse pragrarna teve duas premiaçöes impartantes: uma, da Fundação
GetOlia Vargas e autra, da Fundação Ford, corn apoia do BNDES, coma urn
dos cinca melhares programas de gestãa pUblica e cidadania do Brash, nurna
grande cancorrência. Recentemente, fai considerado uma das trés meihares
experiências da America Latina, classificado pela Agricultura Urbana, urn
órgãa da ONU que cuida das regiOes metrapalitanas das grandes cidades
latina-americanas.

Gastaria de corneçar falanda do PROVE, que é urn pragrama de
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verticalizacãa da pequena produçãa familiar. Entende-se par verticalização a
transfarmação da pequena praduçãa primária: quem praduz laranja, praduz
dace de laranja: quem praduz leite, praduz dace de leite. Isso é verticalizaçãa.

Não tenha muito tempo para ficar falando aqui. Acha que temas de parar de
enralar. Qualquer pragrama que nãa faca corn que a sujeita ganhe dinheira no
fim do rnês nãa adianta. 0 abjetiva do PROVE é fazer cam que a pequena
produtar rural ganhe dinheiro no fim do rnês. Depais conversarernas sabre as
questöes arnbiental, cultural e outras. Sou pesquisadar da EMBRAPA e
professor da Universidade de Brasilia. Se me perguntarem sabre qualquer
tecnalagia, nãa sei, mas sei indicar a pesquisadar que sabe. Se quiser saber
sabre tecnalagia para fazer a vaca produzir 60 litros de leite, tecnolagia para
produzir determinado tipa de milho... No fim, vende-se a litro de leite a R$0,10
e a milha a nãa sei quanta, e não se ganha dinheira.

0 objetivo do prograrna é fazer cam que a pradutor, no firn do més, tenha
urn dinheirinho para as suas necessidades básicas e mais algurna coisa, que
é entrar num mercada de consumo mInirno.

São três as pantos a serem destacados nesse prograrna. 0 primeiro é 0
pUblico. 0 piiblico para esse programa e para todos as pragrarnas deve ser a
püblico considerado excluldo. E importante dizer issa, porque, no Brasil, isso
é incrivel: faz-se urn programa, ern qualquer lugar, e vernas que aquele que
não tern nada ficou de fora. Dizem que nao se pode fazer nada para quern
não tern nada.

Antes de mais nada, gostaria de dizer uma frase. Tada rnundo tern uma, e
tenho a rninha. No dia em que usarem essa frase, par favor, ponharn a autorha
- JLHC. A frase é: "Pabre não evapara". Par que as autoridades canstituIdas
deste Pals acham que pobre evapara? 0 modelo é tao excludente que fazern
qualquer caisa para colocar a massa de pabres deste Pals num processo de
desenvolvimenta. Não se cansegue entender corno e que tudo quanta é
"leizinha" e excludente. Então, a püblico desse prograrna é aquele rnais
excluido. Se ha dinheiro para urna pessaa, e temas urn excluIdo, urn mais ou
menas excluldo e urn superexcluido, a dinheira vai para a superexcluldo, e as
outras dais "dancam". Essa é uma deterrninação que temos de ter, pais a
primeira coisa ern que ternos de pensar hoje, no Brasil, é em acabar cam a
pabreza, e não, em melharar a salário de quem tern salária. A prirneira coisa é
acabar cam a pabreza. Quern tern salaria, pode ser bern pequena, mas a tern.
0 problema da pobreza e triste neste Pals, e vexaminasa, é uma verganha. 0
pUblico desse pragrama é clara: é a rnais exclu Ida.

0 outra ponta e que esse pOblico é campletamente "lascado". Mas em uma
coisa não o é. Em volta dele está cheia de gente à-taa, sem ernprega: são as
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sobrinhos, filhos, nora, sogra, a comadre que veio, aquela rnontoeira de gente
sern fazer nada.

Então, aproveitando isso, temos de falar para esse püblico agregar valor a
tudo que faz. Se val fazer uma vassoura, tern de faze-la corn o máximo de
"afrescaihamento". Se vai vender a banana, tern de fazer urn doce de banana.
Se vai vender leite, tern de fazer o doce de leite, porque a agregaçâo de valor
confere a esse ptblico uma vantagem competitiva, que é exatarnente a
ocupaçâo dessa mão-de-obra a qua[ não vai pagar todos os encargos sociais.
Então, é conferida urna vantagern cornpetitiva a esse püblico e ao rnercado.
Estarnos falando de urn programa em que se tern de ir ao mercado vender e
ganhar dinheiro. Sendo assirn, a agregaçâo de valor é fundamental para esse
piblico.

0 outro ponto e que, para esse püblico agregar valor de forma competitiva,
tern de haver interveng5o do Estado. Al, alguérn fala assirn: esse rapazinho é
paternalista. Eu, corn toda a educação, viro para o sujeito e falo assirn:
paternalista é a senhora sua progenitora. Quando se dão US$250.000.000,00
para a General Motors entrar no Rio Grande do Sul, não é paternalismo. Para
rico, e subsldio; para pobre, é paternalisnio. Tern que ter intervenção do
Estado. Isso nao e paternalismo. Quando 0 Estado intervém nessa hora,
passa a ser pagador de urna dIvida social. E diferente de paternalismo. Ele
está pagando, porque o pobre está excluldo por culpa dessas besteiras que o
Estado faz desde que o Brasil foi descoberto e encoberto, a partir de 1530. A
intervenção do Estado é fundamental; e, nessa questão, gostaria de me deter
urn pouquinho. Todo mundo tern idéias brilhantes, mas, na hora de intervir,
não se resolve nada. Chamo a intervenção do Estado de escada da inclusão
social. E uma escada como outra qualquer que ternos de subir. Seu prirneiro
degrau é a rnotivação institucional. Sabern que funcionário püblico, hoje em
dia, cada vez menos gosta de trabaihar corn pobre. 0 rnodelo não incentiva o
funcionário a trabalhar corn pobre. "Trabalhar corn pobre é chato. Esse cara
não vai dar retorno. Estamos corn uma onda de grandes montadoras, como a
fábrica da Mercedes. Trabaihar corn pobre não está corn nada." Além de tudo,
para trabaihar corn pobre, o cara tern de ser rnais cornpetente. Quando se
trabaiha corn rico, fala-se meia palavra e ele entende. Para trabaihar corn
pobre, e preciso explicar tudo. E se fazern perguntas que ele não sabe
responder. Mas isso não é o rnais importante. 0 mais importante é que o
sistema econãrnico não incentiva o funcionalismo püblico a trabalhar- corn
pobre. E é uma dificuldade. Imaginern os senhores que, so no rneio rural, ha
14.000 extensionistas. Mas esse povo não se dedica pobreza.
Aproximadamente 80% desse pessoal trabaiha corn o haras do fulaninho,
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dando injeção naqueles cavalinhos, que, se você dá urn espirro, adoecem. E
urn complicador. Ha que se motivar institucionalmente. As instituiçoes tern de
abraçar a inclusão social, o que é urn problema.

0 segundo degrau da escada constitui em ir atrás desse püblico que não
está no Movirnento dos Trabathadores Sem Terras, não está no Sindicato dos
Trabaihadores Rurais, não tern associacão, está excluldo, está deixado de
ado. Entäo, tern de ir atrás. Evidentemente, se existe motivação institucional,
passa a ser fácil, porque, Se, por urn ado, as instituicöes não trabaiham corn
pobre, por outro, são bern montadas; contam corn excelentes profissionais,
ensinarn metodologia de abordagern, etc. Tern que ir atrás do pibIico, que
está cheio de ouvir esse papo de fazer o prograrna tal. No fim do ano, está
mais pobre do que no inicio. Ninguern acredita mais. Então, tern de ir atrás,
convencer. E o pUblico é como São Tome; tern que ver.

0 terceiro degrau a ser galgado é o do capital. Esse degrau é urn pouco
surrealista. Se aparecesse urn extraterrestre e entendesse corno funciona 0
capital para as pessoas que não tern nada neste Pals, diria que é surrealista.
No Distrito Federal, tmnhamos o Banco Regional. E born que se diga que
autoridade financeira não obedece autoridade poiltica, obedece autoridade
monetária. Qualquer gerente de Banco obedece ao presidente do Banco, que
obedece ao presidente do Banco Central, que obedece ao Conseiho
Monetário Nacional, que obedece ao Fundo Monetário Internacional. São
mais realistas. 0 Fundo Monetário Internacional pede urn, eles dão dez. E urn
'capachismo" total ao sistema financeiro internacional. Acontece que, rnesrno
sendo donos do Banco, não consegulamos. No inicio era uma dificuldade.
Vou tirar da minha carteira urna anotação, porque não acreditei. 0 prirneiro
sujeito que foi pegar empréstirno do PROVE, ouviu, do funcionário, que tinha
de pagar taxa de abertura de conta, taxa de registro no cartório, taxa de
lavração do cadastro, apresentar documento reconhecendo que tinha a posse
da terra, urna garantia de 125% do ernpréstimo, urna certidão da 31 e da 5'

C Sub-Procuradoria, uma inscrição na Secretaria da Fazenda e urna certidão
0 negativa de que pagou os ültimos cinco anos de ITR. Ele nao tinha carteira de
0
	 identidade.

C
	 Então, vocé irnagina o surrealismo do empréstimo bancário para essas
0 Pessoas. Não ha a minima condiçao. Então, fornos bataihando desde o inicio.
0 

Conseguimos, na base da pancada, tirar daqui, tirar dali, tal, tal, depois
criamos o fundo de aval, depois criamos o Banco do Povo. Não adiantou
também, porque Banco do Povo é o seguinte: a pessoa investe no Banco do
Povo e diz: "Empréstimo de R$300,00 a R$1.000,00". Na hora de emprestar
R$300.00000 cadê a garantia? Uma pessoa que vai pedir R$300,00 não tern

r
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garantia, não tern nada. Eu you ser o gerente de uma graninha para
empréstimo, então, tenho que me precaver. Corn tudo isso, como você se
precavem? Dessa maneira, tat e tat, e exclui. 0 que fizernos e resolveu,
ultimamente, foE a agroindustriarnOvel, porque o objeto de financiamento era
para construir uma agroindüstria. Ele náo pode fazer isso no fundo de quintal.
Entào, fizemos a agroindustriamOvel, que é o seguinte: vocé constrói uma
agroindUstria, poe em cima de urn caminhOo e leva pam ele. Vocé não
financia urn carro? Se a pessoa não pagar, vocé não toma o carro? Se ele
nao pagar, vocé toma a agroindüstria. Os Bancos já estão falando que isso
não dá certo. Mas nâo dá certo como? E a mesma coisa que voce financiar
urn bern que vocé pode tomar. Então, fizernos a agroindustriamóvel, que tern
descido goela abaixo, mas corn rnuita dificuldade, porque o sistema é
excludente. Mas em Minas ha urn provérbio muito born que aprendi, sou
mineiro: ternos que corner o mingau quente pela beirada. Como voce vai falar
contra isso aqui? Ah, não, rnas não dá jeito. Mas é urn bern que vocé pode
tornar da pessoa.

0 outro degrau é irnpressionante, é a tat da legislaçao vigente. Vamos fazer
urna agrouidtstria agora para produzir 150 frangos caipiras por sernana. Vocé
rnultip!ica 150 frangos caipiras, rninirnamente, por R$6,00: são R$900,00
brutos por sernana; vezes 4, são R$3.600,00. Tira mais ou menos de
R$600,00 a R$700,00 para a farnIlia. E urn grande negOcio, rnas vai ver a
legislaçao vigente por aqui. A Unica legislação que está modificada é a de
Minas Gerais, a do Distrito Federal e a de Santa Catarina. A pessoa fala
assim: "Para você construir essa pequena agroindüstria, vocé tern que fazer
trés banheiros, urn para o hornern, urn para a rnulher e urn para o gerente". A
gente diz: "0 qué? Urn para o hornern, outro para a rnulher e outro para o
gerente?". "Você tern que fazer 4m de p6-direito". "Como, rneu amigo? Não
you abater girafa, e sim franguinho desse tamanhinho." "Não, são 4m de pé
direito." Tern que haver, tambérn, bancada para o carninhão chegar e
encostar. A pessoa chega corn o frango na mao. Isso seria cômico se não
fosse trágico. Significa que urna agroindOstria dessa custa de R$30.000,00 a
R$40.000,00. Então, fizernos a legislação adaptada. E o seguinte: faz-se urna
legislaçao que perrnita construir urna agroindtistria de 32m 2, corn entrada.
depásito, sala de expediçao, sala de processarnento, banheiro, vestiário, rnas
tudo pequeno e bern higiênico. Náo venham falar que tarnanho é sinönimo de
higiene, porque, senão, todas as cirurgias seriarn feitas no Maracanã. Não
interessa o tarnanho para a higiene. Pode ser feito em tarnanho pequenininho.
Então, fizemos a nossa Iegislaçao adaptada. Você constrói a agroindüstria de
32m2; a construçáo de alvenaria custa R$4.000,00; mais equipamentos,
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R$2.500,00. Corn R$6.500,00 vocé rnonta uma agroindástria.

Você tern que dar capacitação e treinarnento, mas não tern que ensinar
nada. Isso não é inventar roda. Aqui, em Minas Gerais, o povo faz doce,
linguica, faz defurnado. Todos sabem fazer. E sá dar urna dica, higiene, não
seE o qué, tat e tat. Não é inventar roda. E so fazer o seguinte: vá em frente
corn isso. Detalhe: nessa capacitaçao e treinarnento, ternos aqui, talvez, urn
dos maiores capacitadores de pessoas, que é o pessoal da EMATER de
Minas Gerais. Eta é rnais antiga, rnais bern-equipada e tern o rnaior nümero
de funcionários que existe no Brasil.

Vocé vEra e fala assirn: "João Luiz, então vocé arrurnou o crédito, a pessoa
tern a Iegislação, fez a construcão e pode Er para o rnercado". Não pode. Tern
urn ponto que exclui, e sabern qual e? São os insumos. Exernplo: o Endividuo
faz urn projeto de R$6.500,00 e vai comprar o vidrinho para colocar a geléia
que produz. A agroindCistria diz assim: "SO vendo R$15.000,00, corn
pagarnento a vista". Pronto. Excluiu o indivIduo.

Criarnos, então, o balcão da pequena agroindUstria. Que significa isso? 0
Estado cornpra R$15.000,00 em vidrinhos, por exemplo, e os vende a preço
de rnercado, ou seja, o Estado ganha em quantidades acessIveis. Se alguém
precisa de 500 vidros, é possivel; se precisa de 1.000, é possIvel. Afinal, o
pequeno não tern capital de giro, não pode tirar R$15.000,00 do botso.

Para se fazer linguiça, é necessaria tripa de carneiro. Os senhores já viram
como a agroindüstria vende tripa de carneiro? Urna bornbona corn 200kg, clue
da para esticar daqui a Brasilia. Ora, não se precisa disso! As vezes, a
pessoa sO quer 2kg ou 3kg.

Dernocratizar as oportunidades: é disso que o pobre precisa. 0 pobre é
pobre não porque seja burro, rnas porque não tern oportunidade. Tudo é
excludente. Ha pobre que tern o dinheiro para cornprar, rnas não tern corno
pagar o frete. Então, a sugestão é vender, e ele pagar urna taxa - nada é de
graça, ate para que ele não tenha ilusão. E preciso forrnar urna planitha de
preço para ele. 0 caixeiro-viajante é quem fornece os insurnos.

Para vender o produto no rnercado é necessário ter "marketing", rnas corno
chegar para urn excluIdo e the dizer para fazer "marketing"? Corn certeza, ele
vai afirrnar que nunca viu esse bicho.

Por que, então, o Estado não pega urn funcionário seu, bern qualificado, e
C 

manda fazer o "marketing"? Ou, então, por que não contrata urn
"rnarqueteiro", que já sabe como fazer as coisas, e 0 coloca a disposição do
pequeno comerciante? Que ele faca o "marketing", rnas "marketing" de gente
grande. Nada de etiquetinhas escritas a mao, so porque o indivIduo é pobre.
Se tiver de cornprar a etiqueta na 5a Avenida de Nova torque, que corn pre.
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Quando minha mae, nas imediaçOes de Juiz de Fora, fazia goiabada para

vender, ela nào podia usar embalagem boa, porque isso não existia. Mas
hoje, pode-se usar uma embalagem boa, e o marketing" sabe colocá-la tao
bonita quanto a embalagem da Nestlé. Nâo se deve colocar no rOtulo que 0
produto é artesanal. Deve-se, ao contrário, cotocar: "Doce de leite Dona
Josá". A muiher, na verdade, se chama Josa, mas, corn acento, fica
parecendo frances e vende. A rnentalidade é que, para pobre, nao precisa ser
bonito e charnativo. Ora, näo é assim!

o "marketing", corno vêem, é fundamental, e o pobre se exclui por
saber que isso existe.

Al, vem o milagre da comercializaçao de urn produto bern feito, embora em
economia de escala seja diferente. Alias, esse termo "economia de escala" é
falado a torto e a direito. Vira e mexe, ouvimos vozes impostadas: '... mas
não tern economia de escala."

Ha pessoas que começam como exciuldos e, depois, compram telefone
celular, carro e vâo em frente. Se tern oportunidade, entram no mercado.

Outro dia, eu estava corn o Presidente do Banco de Brasilia, tentando
convencé-lo de que o programa era born, e ele me respondeu que nào tinha
econornia de escala. Urn deterrninado individuo, que criava, abatia e vendia
Ieitoa, disse-Ihe, entäo: "Essa histôria de economia de escala, para mirn, não
funciona. Quando eu produzia 20 Ieitöes por ano, passava urn sujeito na
minha porta e os comprava. Corn a histOria do PROVE, comecei a
comercializar leitoa abatida, cortada em pecas. Minha porca passou a
produzir 40 leitöes por ano. Montei urn ranchinho e estou vendendo leitoa a
pururuca, e nao e que a porca está prod uzindo 80 leitôes por ano?".

O Presidente do Banco, que mais parecia o Gustavo Franco - dessas
pessoas que estudarn dernais, mas nunca pisararn na terra -, ficou
mastigando as palavras, sem conseguir responder.

Para a economia familiar, a economia de escala não tern muito significado,
porque a agregação de valor é grande e vai nesse sentido: 1 k de abóbora,
por exemplo, urn quilo de doce de abóbora custa R$0,25; corno doce
cristalizado passa a custar R$6,00 ou R$10,00 o quilo. Urna caixa de cenoura
custa R$5,00; quando é ralada e colocada em urna bandeja custa R$30,00.

Utilizando-se a mão-de-obra faz-se uma agregação de valor que, na
econornia informal, na economia familiar suplanta a econornia de escala.
Quando falo em comerciaiizaçao, falo em disputa do rnercado local. A outra
grande bobagern que se fala no Pals é que temos de disputar 0 mercado
internacional. 0 mundo globalizado nâo quer que vendamos para eles.
Querem vender para 50 milhöes de pessoas aqui dentro, e o resto que se
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dane. Temos de disputar entre nós o mercado local.

Já conheco quase todo o Estado de Minas Gerais e posso dizer que em
qualquer lugar ha urn rnercadinho que vende doce de leite da Parrnalat.
Devemos colocar 0 doce de leite da D. Josa do ]ado para disputar. No
mercado local, você entra corn a vantagem da relaçao interpessoal. Quando
se vende leite, é 0 leite da fulana, que é amiga da sicrana, que cuida do rneu
filho e you cornprar dela. Temos de deixar de ser bobos, de entrar nas
falácias de que temos de entrar no mercado globalizado. Se urna pequena
agroindUstria dessas virar rnultinacional, não tenho nada corn isso. Pode ate
virar, não sou contra, rnas não podemos dizer que isso nâo dá certo, porque
nâo é econornia de escala.

Em Brasilia, 70% das agroindstrias se deram bern. Trinta por cento não
derarn certo, porque o Governo não continuou apoiando. Mas já tern celular; a
comercialização se faz porque o produto é born; tern código de barras e
outras coisas.

Outro problerna é a fiscalizaçâo. Quando falo para rnelhorar a situacão para
que a pessoa possa fazer alguma coisa ern sua propriedade, nâo quero
maracutaia. A fisca!izaçào tern de ser rigida. Os funcionários devem ser
uniforrnizados, ter carteira de saüde; o negócio deve ser bern feito.

Gostaria de passar algumas imagens. A esposa do Sr. Antonio Paraiba,
aquele de bonezinho, teve dificuldade de acender o fogão. Quando acendia o
fogâo, dava uma chama forte e fazia urn barulho. Ela pensava que ia explodir
e corria. Foram quatro semanas para ver que o fogâo não explodia. Em uma
das visitas do Governador Christávam Buarque e do Vice-Governador Marco
Maciel a agroindüstria do Sr. Antonio, foram irnpedidos de entrar, porque
contaminava. Prirneirarnente, dei o perfil desse ptiblico, o que falou e uma
cornpreensâo fácil sobre a questao de higiene. Falar que esse povo nâo pode
é injusto. E sO dar oportunidade. 0 Governador e o Marco Maciel tiveram de
colocar a touca e a botinha, para náo contaminarern.

Essa fotografia mostra urn coletivo familiar. D. Josa trabafhava corn o
marido. De repente, apareceram todas aquelas pessoas para trabathar. Ela
tern uma fábrica de doces. Urna agroindUstria corno essa gera, em media,
seis ernpregos diretos e dez indiretos.

Essa é a foto da nossa grande agroindUstria. E urn abatedouro de frango,
que tern urna entrada principal, a sala de processamento, a sala suja de
abate, a sala lirnpa para destrinchar o frango, urn depOsito e urn banheiro.

0 	 Essa é uma agroindUstria de processamento vegetal. E ai está a
agroindUstria que o Banco tern de engolir. E urn bern rernovivel. Fizernos uma
agroindtjstria, pusernos essa agroindiistria em cirna de urn caminhão e a
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entregamos ao freguês. Se nâo pagar, toma-se dele direto. Náo precisa pedir
garantia, aval, essas coisas.

Esse é o balcâo da pequena agroindüstria. Mais de 150 estäo disponiveis
por pessoa, em quantidade, acessivel a preco de mercado.

O próximo é o caixeiro-viajante. Vejam agora uma coisa simples e boba.
Para fazer uma etiqueta dessa, qualquer gráfica cobra R$1.000,00 ou
R$2.000,00. Aquela maquininha ali custa R$3.000,00, mas existem mais
baratas. Vocé compra urna máquina daquela, vende, e ela se paga. Se se
deixar por conta dele, nào terá R$3.000,00 para fazer uma etiqueta.

Está ai o emblerna do "Prove Minas", que sera Iançado pelo Governador
Itarnar Franco, mas que já está a mil por hora. Essa é uma coisa fácil,
ninguém está inventando a roda! Todo mundo sabe fazer doce, etc., é sá
viabilizar essas coisas.

O grande "marketing" é que todos tern sua marca personalizando o produto.
E ha o emblema do programa PROVE, que é a marca de fantasia. E como se
fosse a Coca-Cola; ha a Coca-Cola marca de fantasia, e, no mundo inteiro,
existem diferencas.

Você tern de ser agressivo, tern que ter "outdoor", etc. Alguem pode se
perguntar se existe mercado para isso. 0 nicho de mercado para esses
produtos é incalculável. Podem achar que näo vendem, mas P0550 citar o
exemplo da came seca. Em Brasilia, aprendi a corner came seca corn feijão.
Adoro came seca, mas parei de come-la, porque sabemos como é vendida. E
dependurada no varal, a frente do acougue, e all vai mosquito, pO, etc. Estava
contando isso para urn amigo, e ele me dizia: "Na minha terra não precisa
ficar preocupado, porque não tern mosquito". Falei: "por quê não tern"?
Respondeu: "Jogamos urn inseticida na came, e não vai nenhum mosquito
nela".

Então, se se faz uma ernbalagem bonita, pode-se virar o hornern mais rico
do mundo, que continua comprando esses produtos. Existe urna certa
nostalgia, e ha outra coisa: não é urn produto feito em grande quantidade.
Desse modo, desde que se ernbale direito, que se coloque a marca da saCide,
o nicho de mercado e rnuito grande para esse produto.

0 que se faz prirneiro, então, é o quiosque do produtor, que é o inIcio, e
depois parte-se para a disputa nos grandes supermercados. Aqui vemos
frangos do PROVE junto de outros frangos, disputando o mercado.

So tirei essa fotografia para mostrar a moca corn o telefone celular dela.
Qual era o ptblico excluldo, para o qual fizernos isso? Não podiam ganhar
mais de R$50,00 "per capita", tern de morar na propriedade, etc. Naquela
época, era R$50,00; agora, pode-se passar para R$100,00 "per capita". Erarn
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pessoas miseráveis, e agora ela está corn telefone celular.

Quero encerrar dizendo que ninguem está brincando de passar a mao na
cabeca, de fazer assistencialismo. 0 que querIarnos falar é que, corn esse
prograrna, que é a sIntese de urn prograrna que pode ser desenvolvido em
qualquer lugar, que está sendo desenvolvido graças ao apoio do Governador
Itamar Franco e do Secretário Manoel Costa, e que será implantado em
Minas Gerais, ha urna dinamização da economia pela base. Não podemos
deixar de discutir isso.

Nurna pirâmide de estratificaçao social, a populacão exciulda está embaixo.
Quando se dirige uma acâo a populaçao exclulda, libera-se tudo para cima.
Alguern aqui, neste Plenário, foi conternplado quando se fez no Brasil a
grande ação do PROER? Ninguém, porque fol urna açâo feita no topo da
estrutura social. Ela não desce, está provado. Já urna agroindüstria dessa,
que gera para a familia em torno de R$300,00 Iivres, permute que se
mobilizern pelo menos R$1.200,00. Ela vai ter que cornprar mais saquinho,
mais rodo, mais pano de chão, mais açOcar, enfirn, dinamiza-se a econornia.

Outra coisa: quando se faz lei para essa populacäo excluida, a classe
media se aproveita deua. Ern Brasilia, fizemos 129 agroindUstrias. Sabem
quantas pequenas agroindOstrias, que não são do Programa, foram feitas?
Foram feitas 124, porque foi aproveitado todo esse esquema da lei, da
cornercializaçao, etc. Então, nào estou brincando. Quero dinarnizar a
econornia pela base, corn a inclusão social. E o prirneiro ponto que sempre
devernos colocar em qualquer pauta para discussão é "acabar corn a pobreza
no Brasil". Muito obrigado.

Esciarecirnentos sobre os debates
O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - Neste instante, darernos inIcio

a fase dos debates. A Presidência inforrna ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos conferencistas e que as questOes poderão
ser encarninhadas por escrito ou oralmente. Os microfones estão ai, no
Plenámio e todos poderáo se utilizam deles, mediante inscricão prévia. Para
que possarnos agilizar os debates, solicitamos aos participantes que fizemem
uso do micmofone que se identifiquem, sejarn objetivos e sucintos. Esta
dispensada qualquer fommalidade, corno o tratamento: senhor, Senador, etc.
Cada participante disporá de ate 2 minutos para fazem sua intervencão, sendo
garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Evaristo Garcia de Matos - Sou rnernbro do Conseiho Municipal de

Saüde e do Progmarna de Segurança Alimentam do Estado de Minas Gerais -
CONSEA. São duas perguntas, de urn rninuto cada. A prirneira 6 sobme as
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medidas práticas para gerar trabaiho e para combater o desemprego, a fame,
a exclusão e a violência. Parece que esse é a nosso objetivo aqui. A União
arrecada das empresas, nos municipias, coma se fosse uma bomba de
sucção e leva as recursos arrecadados para Brasilia, onde são colocados nos
fundos de seguridade social. Deveriam retornar aos municipios, 70% desses
recursos, para que Os Prefeitos pudessem realizar as obras sociais e urbanas
a fundo perdido. Mas existe urn exército de especialistas em desviá-los dos
murlicipios, onde chegarn apenas 15%. Os outros 55% ficam parados na
Secretaria do Tesouro Nacional. Esse total chegou, antes da desvalorizaçao
do real, a R$70.000.000.000,00. 0 recurso da seguridade é para enriquecer
as municIpios e acabar corn a pobreza. lnfelizrnente, existem intermediários,
quadrilhas, a diabo para impedir que chegue ao municipio aquilo a que ele
tern direito. Esse patrimônio é fruto do trabalho do povo dos municipios e
pertence a eles, conforme a art. 195 da Constituicão Federal, e é urn achado
para as Bancos.

Quer dzer, as Prefeitos näo foram buscar esses recursos. Derarn para as
banqueiros, que levaram a melhor.

A autra pergunta é dirigida ao Secretário Manoel Costa: a objetivo do
arcamento parficipativo é levar cidadania e estimular a participação da
populaçao na defesa do básico - saüde e saneamento -, mas a Câmara dos
Vereadores nào autoriza a COPASA a negociar recursas e fazer coleta e
tratamento de esgoto nos locals em que ela e cancessionária da distribuiçáo
de água. Essa medida vai gerar dezenas de mithares de empregos. Quer
dizer, a COPASA está lutando corn muitas dificuldades. A Cãmara não
autonza a COPASA a fazer saneamento, e a povo tern de fazer suas
necessldades atrás das bananeiras, por ai afora. E preciso conscientizar a
população da necessidade do saneamento básico. Muito obrigado.

0 Senador José Alencar Games da Silva - Muito bern, Sr. Evaristo Garcia,
ouvi atentamente sua fala e a parabenizo. De fato, o Brasil nao e Brasilia. 0
Brasil são todos os entes federativos: Estados e municIpias. E as pessoas
vivem nos municipios. Os recursos são mais bern aplicados nos municipios
porque estão mais perto do povo. As administraçoes dos municipios estão
mais perto dos usuários. E todos vivemas nos municipios. Concorda,
plenamente, corn a senhor. Precisarnos desburacratizar e cuidar direito da
distribuiço dos recursos oriundos do arçamento fiscal, de tal forma que
cheguem ao usuário final.

Tenho urn projeto de resoluçãa no Senado justamente para aliviar a
comprometimento dos Estados da Federação, porque eles precisam de algum
recurso para pagar meihor uma professora, para tapar buracos das estradas,
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ate vicinais, para cuidar da saüde, da segurança püblica, e também do
aperfeiçoamento do Judiciário. No entanto, a Estado está submetido a urn
comprometimenta pesado da sua receita liquida. Meu projeta de lei foi
apresentada no Senado, foi para a Comissão de Constituiçâo e Justiça e foi
aprovado par unanimidade. Agora, está tramitando na Comissão de Assuntos
Econômicos. Espero que seja aprovado, porque, nás, no Senado,
representarnos as Estados, representarnas a Federaçâo. Então, se
fortalecermos a sistema federativo nacional, estaremos contribuindo para
chegar mais perta, para atender a preacupação que a Sr. Evaristo trouxe para
nós em sua sábia pergunta.

0 Sr. Presidente - Senador, temos duas perguntas escritas: Servica
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC. Patricia Augusta Alvarenga,
psicóloga, estagiaria da ADESG. Em relação ao custo Brasil, percebemos que
chegamos ao limite, buscando respostas para a desernprego e a geraçãa de
renda. Pergunta: "Propostas, sugestöes e rnesrno estudos na abertura de
pastas de trabaiho ja existem. Mas teremos respostas e náo atuarmos no
custo Brasil?".

Segunda pergunta: de Airneida Calixto, de Uberlãndia: "Senadar José
Alencar, as organizaçoes patronais vâo se organizar para fazer frente a
abertur-a escandalosa e ecancarada do Pals a exploração internacional que
está destruindo a producao nacional?".

0 Senador José Alencar Games da Silva - Muito bern, agradeço as
perguntas da Sra. Patricia e do Sr. Almeida Calixto. A primeira e a respeita do
custo Brasil. Todos sabemos que, corn a abertura das econamias,
precisamos ser competitivos. Não podemos deixar de nos preocupar corn a
capacidade campetitiva das atividades produtivas brasileiras. Urn dos
entraves para essa competitividade reside, justamente, no chamado custo
Brasil. Ouvimos cam muita atençâo a ültimo conferencista, que falou sabre a
prablema de na nos preocuparmos corn a conquista de autras mercadas.
Disse que temos que pensar no nosso rnercado, porque 80% do que se
produz no mundo é para Os próprios mercadas. Concordo corn isso, mas,
corn a abertura, se não formos competitivos, eles vém de fora para carnpetir
conosco. E a que tern acontecida. 0 Brasil tern perdido na competiçãa corn Os
outros paises, porque adotam a que chamarnos na economia de "dumping".
05 paises fazem urn trabalho de subvenção, de incentivo, de tratamento
diferenciado no carnpo tributário para que as empresas tenham capacidade
competitiva. Precisamos reduzir a custo Brasil par meia de urn trabalho séria
nesse sentido Em dais minutos não tenho coma arralar todos as itens do
custo Brasil, que são graves, coma a do transporte, coma a cipoal burocrático
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em que se transformou o sisterna tributário nacionat, como o sisterna ligado
aos encargos sociais.

A segunda pergunta é ligada as organizaçöes, que ela chama de patronais,
que precisam se organizar para fazer frente a abertura escancarada do Pals.
Na verdade, não somos contra a abertura, a que não podemos é ser
ingênuos, porque estamos dando urn tratamento desigual as nossas
empresas. Vou citar apenas urn item: os custos financeiros. Esses custos,
aqui no Brasil, são rnuito mais elevados do que as custos financeiros dos
palses corn os quais estamos competindo. Essa não é apenas uma
preocupação das organizaçöes patronais, é uma preocupaçao nacional.
Temos que aprender a exercitar a democracia, e seminários como esse
trazem oportunidades para que façamos urn intercâmbio de inforrnaçães, e,
corn isso, contribuirnos para a politizacão do brasileiro, que, rnais bern
informado, terá methores condiçOes de escolher as pessoas que irão
representá-lo no cenário nacional, seja no Legislativo seja no Executivo, na
esfera da União, dos Estados ou dos municipios. Não são apenas as
organizaçães patronais, é todo o povo brasileiro. A sociedade, ainda que
heterogénea, deve estar, do ponto de vista de filosofia dos interessses
nacionais, homogénea. Vamos defender nosso mercado e a nossa econornia,
para que possamos gerar oportunidade de crescimento para nossos filhos e
netos.

0 Sr. Jardel Lopes - Senador, sou veterinário, já criarnos urn sindicato de
médicos-veterinários, trabalhamos junta corn a EMATER e trabalhamos na
area de planejamento rural. Hoje, estamos na comissão municipal de
emprego de Coronel Fabriciano, no Vale do Ago.

Vamos promover, nos dias 15 e 16 de outubro, urn evento chamado
Seguranca Alimentar, que é urn desafio do Movirnento Leste Mineiro. E uma
resposta do povo mineiro, indo ate a Bahia. Minas Gerais é urn Estado
cornplicado. Se chegarrnos ao Triãngulo Mineiro, o povo fala "corda" puxando
o "r", e a gente não entende. Se vamos a Juiz de Fora, a pessoal fala urn 's'
meio acariocado. 0 nosso pessoal fala rneio abaianado: "painho", "mainha",
etc. Então, quando trabalhamos a questão da polItica pUblica, a senhor está
falando sobre a abertura dos portos do Pals, ternos alguns questionamentos.
Uma vaca americana ganha para produzir 25, 30 litros, durante urn ano,
US$1 .800,00. No Brasil, pode ter a que for, no final, o produtor recebe R$0,12
por litro de leite. Esse é o grande problema. 0 que queremos é colocar a
produto brasileiro, que é a meihor do rnundo, apesar de toda essa legislacão,
nisso que foi colocado pelo expositor anterior, Dr. João Luiz Homem de
Carvalho, que questiona toda essa forma de irnportação e exportacão. SO

559
para citar coma exemplo, e isso ficou rnuito claro ontern, a FIAT exporta 100 e
importa 95. Eta exporta urn carro de ültima geração e importa a sucata que
vem de fora. Gostariamos, então, de questionar corno gastar o dinheiro na
importação e na exportaçao, e valorizar a nosso produto.

0 Senador José Alencar Games da Silva - Fiquei encantado corn a sua
pergunta, Jardel. Ele comecou preocupada corn a diferença das regiöes
mineiras. 0 Guimarães Rosa já nos dizia que Minas são muitas Minas. lsso é
born, porque varnos ter urna diversidade grande. Temos a influência do
Nordeste, do Rio, de São Paulo. Então, Minas Gerais é rnais Brasil. 0 mineiro
é mais brasileiro que mineiro. Isso é born. Precisarnos preocupar-nos corn o
que a Jardel Ievantou, que é a consciência na defesa do rnercado nacional.
No século XVIII, era Rainha de Portugal Dana Maria I, a Louca. A Inglaterra
fez a Revolução Industrial na época, através da máquina a vapor e do tear
mecãnico. No Brasil, havia nas fazendas urna atividade artesanal, corn rocas
de madeira, para que a fib fosse tecido, e teares de rnadeira, para que fosse
feito a tecido rCistico. A lnglaterra impOs a Portugal, através de D. Maria I, que
destruIsse essas rocas e esses teares, evitando que aquela indüstria
Incipiente e artesanal pudesse representar qualquer concorréncia corn a
hegemonia inglesa, que era alcancada corn a Revolução Industrial. Nós não
aprendernos isso. Continuamos entregando nossa economia. DevIamos ter
aprendido, durante esses 500 anos de vida brasileira, a defender as cores
nacianais. Na rninha palestra, acredito que me tenha lembrado de dizer a
vocés que a hornern püblico tern que possuir, no minima, trés caracteristicas:
a prirneira é a sentirnenta nacional, a patriotisma; a segunda é a sensibilidade
social sem paternalismo: e a terceira é a probidade no trato da coisa piiblica.
No dia em que tiverrnos homens püblicos que reUnarn essas trés
caracterIsticas, teremos urn Brasil methor. Parabéns pela sua colocacão, corn
a qual estou de pleno acordo.

0 Sr. Geraldo Magela da Trindade - Minha pergunta e dirigida ao
representante do BNDES. Em primeiro lugar, gostaria de fazer urna
observacao rápida. Fico achando que não ternos hoje, no Pals, urn setor
empresarial expressivo que possa identificar, corn urn projeto popular de
exclusão social, onde está a Medelin, a Francine, a Batic, que acaba de se
associar a uma em presa internacional.

Ha urna desnacionalização crescente do nosso capital. Na area financeira,
não temos mais Bancos genuinamente brasileiras. A Caixa Econômica
Federal e a Banco do Brasil estão em via de serem privatizados.

Voltando a questãa do BNDES, gostaria de dizer que a jamal "Folha de S.
Paulo" de domingo trauxe a seguinte manchete: "BNDES Libera Mais Dinheira
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a Quem Menos Gera Emprego". Segundo a reportagem, R$1.026.000.000,00
foram para as indüstrias automobilisticas, que demitiram 15.500 pessoas nos
üitimos 12 meses e que são as que menos criarn empregos -85 vagas a cada
R$1.000.000,00 investidos. Como podernos acreditar na seriedade de uma
proposta do rnicrocrédito? De urn lado, pode haver esse esforco, mas, de
outro, ha urn movimento avassaiador no sentido contrário. Por exempio, as
privatizaçoes são financiadas corn recursos nossos, recursos püblicos, e
geram o desernprego. Corn o dinheiro do BNDES, corno podernos alterar
essa lOg ica?

0 Sr. Pedro Duncan - Geraldo, you tentar responder a sua pergunta. Na
verdade, acho que as propostas nâo são excludentes. 0 Banco é uma
instituição federal do Governo. De alguma forma representa, enquanto
principal organismo financiador de longo prazo do Brasil, a polItica
rnacroeconOmica vigente. Todas as discussöes que já enfrentamos, da
globalização, da reestruturação produtiva e do próprio progresso técnico, hoje
são uma realidade, reconhecemos isso.

Por outro lado, tern essa inserção da economia, e o Banco, como já disse,
tern e deve financiar essas indüstrias. Existe sensibilidade - ate como
resultado dessas acöes - corn relaçao a criacão da area social para que
pensemos de que forma poderemos combater isso. Depois da criação da
area social, inserimos o que charnamos de cláusula social de projeto. Hoje,
em qualquer projeto, mesmo dessa envergadura, que for encaminhado ao
Banco, e feita urna análise do impacto, seja do ponto de vista do emprego,
seja do ponto de vista do desemprego, que tipo de oportunidade está sendo
dada a essa pessoa que está perdendo o emprego. Então, discutimos e ate
subsidiamos urn piano de capacitaçâo, urn piano de treinarnento, meihorias
adicionais daquilo que a legislação prevé. Hoje, de aigurna forma, o Banco
acaba financiando isso.

Corn relação a essa questão do rnicrocrédito, como já disse, estamos
desenvolvendo isso da forma mais adequada possivel, independentemente
da acão do Banco. Já recebi mais de 300 representantes do poder piblico
municipal, e, na verdade, sO fizernos 20 operacöes. Então, se não seguirmos
aqueles preceitos, que identificamos como fundamentais, não se estará
fazendo essa operação. 0 que queremos é construir esse novo canal de
distribuição. Agora, independente ou complernentarmente as açOes
tradicionais do BNDES, de que não podemos fugir, enquanto representante e
técnico do poder pUblico.

A minha formação é de mercado de capitais, 16 atrás fiz operação corn a
COTEMiNAS. Tentarnos desenvolver o trabalho de uma forma mais
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adequada, corn perspectiva de continuidade. Agora, o Banco não tern como
se privar disso. Quando financiamos as exportaçöes da EMBRAER nessas
condicaes, rnelhorando o custo do recurso, negociando e sofrendo
retaliacöes, como sofrernos da Canadense, por conta dessa meihoria do
custo Brasil, quando oferecernos urn recurso corn taxas mais subsidiadas,
estamos tentando trabalhar essa econornia local.

o Senador José Alencar Gomes da Silva - Como foi citada a minha
empresa pelo ilustre representante do BNDE, gostaria de perguntar-Ihe se
essa experiência corn a COTEMINAS deu lucro ao Banco, ou se foi uma
experiência negativa.

• Sr. Pedro Duncan - Deu bastante lucro.
• Sr. Presidente - Então vamos as perguntas para o Sr. João Luiz Hornern

de Carvalho. Do Sr. Rogério Carvalho de Castro: Como está o processo de
implantaçao do PROVE no Estado de Minas Gerais? Já existe previsão de
recursos financeiros e humanos para a sua operacionalizaçao? Como 0
PROVE será implantado em Minas Gerais? Do Sr. Geraldo Nobre: De que
maneira o Governo de Minas Gerais está pensando em implementar 0
PROVE no Estado? Em que pe está o processo, o que ainda precisa ser feito
e como podemos ter o PROVE para os setores urbanos? Da Sra. Vanessa
Torino, da Prefeitura Municipal de Matozinhos: Como conseguir mais
informaçaes sobre a agroindtistria? Quando Minas Gerais terá contato corn 0
PROVE? Ha previsão? Da Sra. Lucilene. do Sind-Ute, subsede em Sete
Lagoas: Como se inscrever e participar do PROVE?

O Sr. João Luiz Hornem de Carvaiho - Gostaria apenas de frisar que não
sou contra o processo de globaiizacão da economia. Sou contra o processo
de globalização excludente. Desde pequeno gostaria de ter urn canivete da
Suécia. Aspiração de todos, mas que não exclua.

Outra coisa importante do PROVE, que ternos que discutir, e não temos
tempo aqui, é a questão de gOnero. E a carta de aiforria para as mulheres do
rneio rural. E impressionante, mas 98% das iniciativas de pequenas
agroindUstrias no Brasil e cornandada por rnulheres, 0 que é importante,
Porque a lirnitação de empregos para as rnulheres no carnpo é enorme.

Rogério, cheguei aqui em Minas Gerais a convite do Governador Itamar
Franco, e também do Secretário Manoel Costa, e fui para a Secretaria. A
minha função aqui e fazer. Acho que a melhor maneira de dizer é fazendo.
Hoje alguém já disse, que nas práticas se cornprovam as verdades.

O prograrna vai ser lançado pelo Governador, que assinará urn decreto nos
prOximos dias. Enquanto isso, estamos inaugurando rnais de 20
agroindustrias em Minas Gerais, nos MunicIpios de Viçosa, Sacramento,
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Padre Paraiso, Betim, Luz - esses SO Os municipios que sei de cor. SO em
Sacramento temos quatro, em Vicosa três, em Betim uma, Lagoa Santa uma.

Vamos centralizar a coordenacäo do PROVE, na Secretaria do
Planejarnento, formando uma equipe entre a Secretaria do Comércio,
Secretaria da Agricultura e Secretaria do Planejamento. Na minha opinião,
aqui, em Minas Gerais, a operacionalização do PROVE tern que ser feita corn
a Prefeitura. 0 Prefeito é que tern que dar a grande mao para o prograrna. E
assim que deve ser feito.

Outro dia, em Viçosa, vi uma senhora fazendo urn doce cristalizado muito
born, nurn quarto fora da sua casa. Eu estava corn o Prefeito de Viçosa e
disse-Ihe: "Prefeito, se ela fizer urna puxada para cá, uma para 16 e tat e tat,
eta tern a pequena agroind6stria." 0 Prefeito perguntou: "Quanto você gasta?
Eta respondeu: "R$1.200,00. Liberou Ia uma verba, fez um contrato corn eta e
fez a primeira agroind6stria de Viçosa. E Ia todas serão feitas assim.

Já, em Sacramento, eles usam o nosso modelo de Brasilia. Entâo, fico a
disposicao dos senhores. Vim para Minas Gerais, exciusivarnente para cuidar
do PROVE. Saindo daqul, agora, you para o interior de Minas. Não paro em
Belo Horizonte.

Embora minha mae more aqui, nâo paro em Belo Horizonte, fico sempre
rodando. Estou a disposicão dos senhores. Se alguem quiser anotar, o meu
telefone é o seguinte: (61)9859931 e, na SEPLAN, (31)2904882.

No papel, as pessoas não acreditam nesses prograrnas. Urn Prefeito quer
fazer urna indtistria; é necessário dizer a esse Prefeito que se ele quiser
tentar reeleiçäo ano seguinte, deveria tirar 8 "mil-réis" da Prefeitura e instalar
uma agroindUstria para ver como é que fica. Já pensou se fizermos isso em
todo o Estado de Minas Gerais? Serão geradas 850 agroindüstrias, da
maneira mais boba do mundo, de oito a dez mil empregos. Os Prefeitos corn
quem tenho conversado tern bancado isso. Como exempto, temos os
Prefeitos de Padre Paralso, de Betim, de Luz, de Lagoa Santa, de Viçosa. Na
hora em que fica pronta uma agroindüstria, bonitinha, corn a pessoa
vendendo na gOndola do supermercado, corn cOdigo de barra, tudo certinho,
todo mundo fala: "Nào é que esse negOcio dá certo!". Enquanto estou falando
aqul, acham muito bonita a minha fata, mas acham que isso é coisa de
Brasilia, que sou "louquinho da silva", que 16 a pessoa ganha bern, comprarn
muito.

Outro dia, entrou em meu gabinete a Prefeita de Mundo Novo, no Mato
Grosso do Sul, e falou assim: "Vou fazer isso". Você me vende uma
agroindOstria dessas? Perguntei qual delas e disse que poderia colocá-la em
dma de urn caminhão e eva-la para Ia. Ela rnontou. São 17 mil habitantes, e
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o programa deu certo Ia.

Então, vocês saern daqui e falam para o Prefeito tirar urn dinheirinho e fazer
a primeira, al vem a pergunta: corn a primeira, vocé faz a força de pressão do
programa e al vai conversar corn o BDMG, corn o apoio do BNDES. Discordo
de pessoas que juigarn as instituiçOes pelas pessoas que estão nelas. Nada é
monoiltico. Este Pals será modificado pelas pessoas e pelas instituiçöes que
serão modificadas. Nâo se pode acabar corn a EMBRAPA ou corn o BNDES.
Temos é de mudar de rumo. Ha muita gente boa 16 dentro.

Então, chegamos ao BNDES para financiar urn programa. Sernana que vem
you conversar corn ele para aceitar a agroind6stria corn total garantia, e al o
programa deslancha. 0 BDMG está reservando urn dinheiro, sO faita
combinar essas coisinhas, aqueles degrauzinhos. Já existe dinheiro no
PRONAF, no Banco do Brash.

Para terern uma idéla, a cidade de Mercês, cidade do meu pal, estará 10,
corn pimenta. Corn perdão dos meus conterrOneos, mas tern gosto para tudo,
ate para quem planta pirnenta. Plantar pimenta e fácil, mas coiher pimenta...
Não se pode pOr a mao em lugar nenhum, aquela confusao toda. Mercês
estará 16 corn pimenta. Coronet Pacheco também, you lembrando aqui.

Terminando, quero dizer uma coisa: o dinheiro esta al. 0 pequeno produtor
morre de sede corn o bico n'Ogua. Existe urna palavra na agricultura que e
quase tenebrosa, chama-se "renda". Depois do Piano Real, o agricultor parou
de gerar renda. Temos de gerar renda. Se você tern urn empreendimento que
gere renda, esse dinheiro serve. 0 dinheiro do PRONAF-investirnento serve.
O PRONAF-investimento não serve para plantar arroz, feijão, mandioca, tirar
leite e vendé-lo a R$0,08 o litro, rnas serve para vender doce cristalizado a
R$6,00 o quito. 0 dinheiro esta al, e e necessOrio haver uma rnobilização,
tern-se de canalizar energia popular para fazer pressão para sair esse
dinhejro.

0 Sr. Marcos Landa - Farei uma consideraçao sobre a exposicao do
Senador José de Alencar, mas gostaria de ouvir o comentOrio do Prof. João
Luiz. Na exposição, ele expOs urna coisa que temos de desmitificar neste
debate - temos feito isso em Minas Gerais -, é a questão de empresario pagar
I mpostos. Quem paga impostos neste Pals hoje são duas categorias: 05
trabaihadores cujo imposto ja vern descontado no contracheque, e 0

consumidor final. Nenhurn empresario, neste Pals, paga imposto.
Todo imposto ja esta embutido no produto final, sendo repassado ac,

consumidor. Essa histOria de que empresOrio paga imposto não e verdade.
Digo isso de cadeira, porque fui empresOrio da construcOo civil durante 11
anos. Hoje, trabaiho no movimento popular.
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A segunda coisa estarrecedora na fala do Senador é que, Para atingirmos o

superávit este ano - a que significa dizer: para atingir as metas do FMI -,
terernos de reduzir as verbas püblicas na area social, como na sade e na
educação. Basta dizer que a educação sofreu urn code de
US$5.000.000.000,00. Em contrapartida, esse mesrno Governo doa
US$18.000.000.000,00 para as latifundiários. Ou seja, para conseguir a
superávit neste Pals, vamos, cada vez mais, excluir e arrochar a trabalhador,
aumentar o desemprego, enquanto as grandes usineiros, banqueiros e
atifundiários são beneficiados. Por que nào taxar as latifundiários, por que
não taxar as usineiros, por que não taxar as grandes riquezas que poderiam
estar gerando emprego neste Pals?

Al vem também a questão da privatização. Além de nossas empresas
serem vendidas a troco de banana, pravoca-se a desernprego. Nossa
avaliação é que a classe empresarial neste Pals é miope para as questoes
socials e tern olhas de lince quanda é para pegar o bolo das questöes
financeiras.

Diante disso, gostaria de ouvir a comentário do Prof. Joâo Luiz.
o Sr. Joâo Luiz Homem de Carvalho - Concordo, sim. Concordo que

classe empresarial - e al é corn a BNDES, já que nâo passa dizer que é
monolitica - perdeu a passo da história. A classe ernpresarial brasileira não é
como a classe empresarial americana nem coma a eurapéia, porque 16 fazem
questao de pôr na pauta "acabar corn a pabreza". Aqui, ninguém faz questäo
disso. Aqui, ha gente que não dá a anel, para nào perder a dedo. E muito
difIcil. Confio em certos empresários nacianalistas que querem rnurchar issa,
do jeita que falei corn o BNDES.

Diga-se de passagem, ninguém, em sâ consciência, se pensar no Brasil,
pode elogiar nossa elite, carnposta pela classe empresarial. Não tern como
não concordar. Não sou hipócrita de dizer que não concordo.

o Senador José Alencar Gornes da Silva - Em nenhurn rnomento da minha
palestra referi-me a empresário. Falei em empresa. Disse que a empresa é
urna fração da economia. E a empresa pertence a comunidade.

Dizer que a empresa nao paga irnpasto nao é verdade, porque a empresa
paga imposto. 0 empresário é pessoa fIsica, corno a sâo todas as outras
pessoas que exercem atividades as mais variadas possIveis. 0 grande erro
do Brasil é cultural. Temos ojeriza contra as empresas, que são as fraçoes da
economia, corno um tado. Então, estamos querendo matar a ecanomia, que
achamos que não pade ser próspera. E oconomia próspera é sinônirno de
superávit, de renda, de poupança, de investirnento e de geração de emprego.
Enquanto cultivarrnos essa cultura, estaremos dando urn atestado de que
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temas vocacãa para sermos cada vez mais pobres, ainda que Deus nos
tenha dado urn dos palses mais ricas do mundo e urn dos povos mais
dedicados, trabalhadores, inteligentes e versáteis do mundo.

Então, ha essa cultura equivocada de ajeriza contra aquilo que pade
representar a crescimento da nossa economia. Temos de parar corn isso. Do
contrário, a que vamos fazer 6 levar a Pals a uma pobreza cada vez mais
irrevers Ivel.

0 Sr. Presidente - Pergunta dirigida a Pedro Duncan, de Salvador, feita par
Vicente, do Sindicato dos Empregadas do Comércio de Uberlândia: "Segundo
infarmaçöes da própria imprensa, a BNDES tern concedido a financiamento
para grandes empresas corn certa facilidade, e, para pequenas e rnédias
empresas, esses financiamentos nãa são liberadas corn a devida facilidade.
Quais as critérios e par que issa acontece?" Segunda pergunta, de Anderson
Costa, também para Pedro Duncan, da Agência de Desenvolvirnento de
Congonhas. "Quais são as exigéncias e os caminhas que devem ser
percorridas para se criar uma assaciaçào camunitária de crédito na minha
cidade?"

o Sr. Pedro Duncan - Sabre a primeira pergunta, cheguei a camentar que a
BNDES é urn Banco de segunda linha, ele não tern agéncias. Entäo, temas
algumas classificaçoes internas do tipa operação direta no BNDES, que é
aquele prédia preto no Rio de Janeiro, que tern 1.400 funcionários, são
aquelas de valor superior a R$7.000.000,00. Então, tada a demanda de
recursa e financiamento do Banco que são analisadas dentra do própria
Banco são as superiares a R$7.000.000,00. Mesmo assim, recebemos muitas
criticas corn relaçãa a velacidade dessas operacoes, para as grandes
empresas. As aperaçöes menores, para pequena e media empresa, são
realizadas através do sisterna financeiro. Quer dizer, todos as Bancos são
agentes financeiros do BNDES. E através desse Banco que as operacöes
devem ser realizadas. Sabemos da dificuldade, parque entendernos e já
reconhecemas muita a estrutura do sistema financeira nacional. 0 Banco tern
tentada agilizar. Mesma assim, no ano passado, do arcamenta de
R$18.000.000.000,00, R$6.000.000.000,00 foram para pequena e media
empresa, basicamente 30% do arcamenta do ano passado.

Sabemos das dificuldades e, par conta disso, criamos a fundo de aval, a
FGPC, para estirnular a sistema financeira, correndo a risca de ate 80% em
cada aperação, para que a sistema realize essas aperaçöes. 0 Banco
diminuiu a seu "spread", quer dizer, recebemas recursos ( ... ). Pelo menas,
metade dos recursas do Banco são oriundas do FAT, e a Banco tern que
remunerar a TJLP. E a custa minima do Banco para esse tipo de recurso. 0
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resto é geraçào própria e captação externa, mas dirninulmos o "spread" que
temos nessas operaçöes, aumentando o "spread" do agente financeiro, para
vermos se conseguimos incrementar essas operaçöes. Vimos discutindo.
Implementamos agora o programa de milhagem. Para cada R$1.000.000,00
que qualquer Banco empreste para pequena e media empresa, ele vai
receber do BNDES R$100.000,00 para fazer a operação que quiser. Quer
dizer, o Banco está buscando estimular isso. He tern tentado. Sabemos
dessas dificuldades, mas estamos buscando mecanismos. 0 que acredito -
particularmente, e minha area de trabaiho - é que se conseguirmos
desenvolver esse nova canal de distribuiçâo, que são associaçães de crédito,
as sociedades de crédito do microempreendedor, tenho a certeza, fazemos a
caminho inverso. Começamos do pequenininho e, corn essa metodologia,
podemos acessar a demanda de crédito por pequenas empresas. Acho que
uma ( ... ) dessa pode fazer operação de ate R$50.000,00, mas acho que esse
é urn cam inho a percorrer.

A segunda pergunta. Estamos fazendo isso o tempo inteiro, estimulando
essas iniciativas. Vou passar a meu telefone. 0 Joâo Luiz me liga. Temos
técnicos que vém conversar. Já temos algumas parcerias aqui no Estado: a
próprio BDMG, corn quern trabalhamos muita juntos. Temos experiências no
Estado. Faz parte da negociacâo do Banco. Estäo disponiveis para que se vá
Ia, conheça, entenda corno é que funcionamos. 0 telefone é (21)277-7788.

Basicarnente, so enfoquei a questãa do micracrédito, mas estamos
trabalhando ernpreendimentos que tenham gestão par trabalhadores. Saimos
da ortodoxia do BNDES, para desenvolver produtos na area social, e temos
conseguido passar essas iniciativas por entre a estrutura do Banco.

Financiamos a CUT, para desenvolver a Escola Sindical Sul. Isso é coisa
nova para nos. Estamos trabalhando também corn cooperativas e empresas
autogestionárias. Para isso, não estarnos usando a limite de R$7.000.000,00.
Para a area social, pode-se fazer operação de qualquer porte.

0 Sr. Presidente - Do Sr. José Meireles Filho para a Sr. Paulo Roberto:
"Quero saber o que foi mudado no contrato da Mercedes Benz em relação ao
contrato original. Desejo ter acesso as modificaçoes feitas." Sr. José Meireles
Filho, a Sr. Paulo Roberto diz que não tern a rnenor idéla.

Pergunta do Sr. Salvador Vicente Andrade, do Sindicato dos Empregados
do Cornércia de Uberlãndia, dirigida ao Senador José de Alencar:
"Antigarnente, falava-se que a produtor rural nâo gerava ernprego no campo
porque, quando a empregado sala da propriedade rural, levava quase a
fazenda junto. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leào foi autor de urn projeto que
rnodificou as critérios da contratação rural, mas, mesmo assirn, a produtor
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não contrata, e as cidades estão cada vez mais inchadas. Por que a produtor
rural não se vale desse projeto para a geração de emprego no campo?".

0 Senador José Alencar Gomes da Silva - A atividade empresarial, seja ela
no carnpo, na indUstria, no setor terciário, precisa vir acompanhada de
vocação. 0 verdadeiro empresário é aquele que se realiza corn o
desenvolvimento da ernpresa. 0 verdadeiro empresária vive muito mais para
a empresa do que dela. Assim, jamais depredaria urna propriedade que Ihe
deu condicöes de crescimento do ponto de vista econômico.

E claro que isso também é cultural no Brasil. E preciso que aprendamas a
cuidar direito de nossas coisas. Uberlãndia é urn exemplo de municipio corn
propriedades bern cuidadas, prósperas, ricas, independentes, produtivas,
competitivas. Uberlândia e urna das cidades ricas do nosso Estado.

Sou da Zona da Mata, onde ha pequenas prapriedades cornpletamente
abandonadas. Condeno esse abandono. Precisarnos - repito - cuidar direito
de nossas coisas. Mas, par outro lado, a cidadào näo tern condiçào de criar
sua familia no rneio rural, onde não tern escola nern farrnácia. Acaba indo
para a cidade.

Sou de urn tempo ern que 75% ou 80% da populacao vivia no carnpo.
Naquele tempo, as lavouras de café eram operadas a rneia. 0 fazendeiro
dava uma casa aa trabalhadar, para rnorar corn a farnilia, e ela fazia uma
agricultura de subsisténcia. Metade da produção do café era do meeiro, a
outra era do fazendeira. Urn terco de feijãa ou de milho do que a trabalhador
plantava era do fazendeiro, dais terços dele.

0 meeiro era urn verdadeiro ernpresário. Preocupava-se ate corn a balsa de
Nova larque, se a café subiu au baixou de preço. Sabia que a preço do café
ficava born quanda a safra era pequena e que a preço cala quando a safra
era grande. Safria muita coma ernpresário, mas, de qualquer rnaneira, era urn
ernpresário

Quando dava boa safra, comprava urn pedacinha de terra e ia promover
C aquila, rnas acabava esbarrando na dificuldade para educar seus fllhos e
0 tratar da saüde deles.
C
	 Dai a razão pela qual as pessoas foram para as nücleos residenciais. E

precisa que a Brasil comece a capiar bern as exernplos de outros paises, par
C exemplo, ate de desertos, coma é a caso de Israel, coma as "Kibutz", que
C 

criarn par meio da atividade rural condicães de vida para as familias que au
trabalharn

C Penso assim, que todas as atividades devern ser tratadas corn rnuito
carinho, porque nãa somas nada aqui na terra, estarnos tornando conta de
alguma caisa par algum tempo, prirneiro, porque sornos transitOrios, e as
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empresas rurais, industriais ou comerciais pertencem a comunidade e
precisarn ser bern cuidadas par causa disso.

o Sr. Almeida Calixto - No inIcio de sua exposição, o senhor falou sabre a
irnportância de polIticas para o municIpio. Acredito que isso precise ser
discutido de forma mais evidente pelo Legislativo, para que se tome efetivo.
Pelos exemplos dados, vimos a import5ncia das iniciativas pequenas, que
dâo resultado. Na Europa e em palses que já conseguiram se estabelecer
comercialmente, a priorização de pequenos negócios tern tornado
corn petitivos paises corno a ltália e a Alemanha.

Já ternos material suficiente para tomar uma posicâo em favor dos
municipios. Através de suas experiências, ye-se a possibilidade de algo
concreto que foge aos nossos discursos. Ha vários projetos, mas temos de
tomar alguma decisão em favor dos municIpios. Isso é inadiável. Creio que
deve ter tido esses problemas em seu trabaf ho. Coma ye essa dificuldade
para operacionalizar? Precisamos de resultados.

o Sr. Joâo Luiz Homem de Carvalho - Sr. Almeida, precisamos enfocar bern
onde estào as dificuldades. Acho que as maiores estáo nos financiamentos. 0
crédito para essas pessoas e complicadissimo nos municipios. Como já
disse, devemos corner o mingau quente pelas beiradas, para chegarmos Ia.

Devemos ter uma determinaçao, mas não pode ser levada a ferro e fogo,
nem pode ser tratada sozinha. Fiz urn gráfico que mostra que ha idéias,
partidos, associaçöes. Para levarmos em frente uma idéla e vencermos as
barreiras, näo podemos fazer urn code horizontal, temos de fazer urn code
vertical e aproveitar quem nos apOia, mesmo dentro das nossas organizaçoes
e associaçöes. Esse é o primeiro ponto.

No Vale do Jequitinhonha, fiquei sabendo de alga que me apavorou.
Segundo alguns dados, nos ültimos 20 anos foram gastos mais de
R$250.000.000,00 sá corn levantamentos e diagnôsticos. Essa quantia dava
para construir 25 mil agroindüstrias, gerando-se 250 mil empregos nessa
regiao.

Respondendo objetivamente, temos de bater fade na disponibilidade de
recursos para essas pessoas. Isso e a que mais entrava. Ha dinheiro, mas é
urn absurdo alguem, para emprestar dinheiro, pedir garantias a quem nao
tern. Em segundo lugar, e preciso buscar alianças dentro do rnunicIpio de
forma vertical, e não horizontal. Digo isso para contrapor a debate sabre a
questao empresarial e institucional.

Já cansei de dizer a rninha opiniâo sabre a questão empresarial, rnas ha
muito empresário que não abre mao de ser brasileiro. Temos de fazer esse
code para pegar essas pessoas e modificar essas coisas.
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o que acho principal é trabalhar corn a Prefeitura, corn o Prefeito, cam a

Poder Executiva local, corn o apoio do Estado, mas a ponto que mais entrava
é a questão da disponibilidade de crédito para essas pessoas. Temos de dar
urn jeito nisso, senão não será possIvel.

o Sr. Presidente - Pergunta do Sr. João Alves Crisóstomo para o Sr. Paulo
Roberto AraUja: "Na Assernbléia Regional do orçamento participativo de
Paracatu, apresentamos ao Secretário de Planejarnenta proposta de criação
do Fundo Inter-Regional e Estadual para Moradia, para pessoas ou
assalariados que ganham no maxima dois salários mInimos. Queria saber
qua[ a percentual que a pessoa agraciada teria de pagar, uma vez que
organismos governamentais nâo abrern financiamentos para essas pessoas".

o Sr. Paulo Roberto de Araijo - Sr. João Alves Crisôstomo, todas essas
demandas oriundas do orçamento participativo estão sendo compatibilizadas
em nivel de Estado. No caso especIfico, a Governo estadual deverá lançar,
nos próximos meses, coma já havia dito, urn prograrna de habitaçao popular.
Obviarnente, estamos tentando urn comprometimento mInimo para quem
ganha ate dais ou três salários mInimos. Ainda nãa sabemos qual será esse
percentual, mas imaginamos que tenha de ser alga diferenciado, criativa, que
possibilite alavancar esse programa essencial de geraçäo de ernprego e
renda.

o Sr. Chafith - Professor, é urn prazer tê-Io aqui conosco, sobretudo porque
a sua explanaçào reforca o que estamas falando desde 1989, quando,
juntamente corn o Prof. Marcelo Guimaräes, editamos urn livrinho a respeito
do autodesenvolvimento municipal, charnando a atenção para algurnas
questöes básicas, principalmente a relativa a economia informal. Temos
quase 50% do FIB nessa forma de econornia e sabemos a potencia que isso
significa, a que foi reforcado pela explanacão do senhor.

Sabernos que muitas multinacionais, inclusive a Nestlé, foram construIdas
sobre essas células familiares. E nâo é que não tenharnos sida ouvidas, mas
a nossa felicidade é que náo descartamos as autoridades, mas nos aliarnos
aos rnovimentos populares. Coma movimento popular, tInhamos urn aliado
que acabava y irando nosso inirnigo, que eram as subvençoes soclais, porque
a malaria dos Deputados näo aplicava essa verba nesses trabaihos soclais,
que eram necessários.

Mas isso não é a agravante. 0 que falta no programa do senhor é a questão
das relaçoes humanas. E essas relacöes humanas corneçam, sim, dentro de
casa, mas começam também para quem impöe urn programa. E, coma a
flosso Governo vem sofrendo urn processo de desgaste politico, acho que
ainda nâo tern credibilidade para implantar urn programa serb. Digo isso sern
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desfazer na competência técnica que sabemos que existe. Sabemos que a
EMATER, o IMA, a SETASCAD foram aliados desses movimentos populares
durante anos, querendo fazer urn trabaiho sério.

E, hoje, continuamos a margem desse processo. Por quê? Porque temos
uma fiscalizacão rigida do IMA, justamente na economia informal. Os grandes
estabelecimentos não sofrern essa fiscalização que é imposta as nossas
indOstrias familiares. A EMATER tern grandes proflssionais. Mas a maioria
deles está condicionada ao assistencialismo politiqueiro das Prefeituras. São

OUCO5 Os que colocam sua informacão a disposição das cornunidades.
Então, o senhor conhecerá Minas e ficará escandalizado de ver quanto o

mineiro produz calado. E, muitas vezes, perde toda a sua producão por falta
de compromisso de nosso Governo. Tivemos o Barracão do Produtor, que foi
urna peca de "marketing politiqueira do Governo passado. Os que estão
implantados não funcionam, e, se funcionam, são apenas meia dUzia. A
minha preocupacão corn esse prograrna - sobre o qual, sem a autorizacão do
senhor, já estamos falando ha rnais tempo, uma vez que acornpanhamos a
administracão do Governo petista em Brasilia -, é justamente se essa não
será apenas mais uma medida de propaganda, entregando a coisa pronta,
sem ajudar, colocando nossos profissionais no campo sem orientação e sem
Os recursos necessários.

Entäo, a perguntinha é: primeiro - o senhor organizou esse punhado de
entidades através de associacöes, cooperativas, de empresas, ou vão
continuar na economia informal? Em Minas, estamos esperando açOes
concretas para que essas coisas aconteçam.

A Sra. Elizabeth Carvaiho - A minha pergunta é mais ou menos relacionada
corn a dele, porque, no meu caso, na minha cidade, já tivemos urn trabaiho
corn urn grupo de produção corn esse esquerna da agroindistria. Mas as
fiscalizacöes sanitárias vão em cirna dos pequenos, e não dos grandes,
provocando a sua desativacão. Gostaria de saber se existe alguma lei
especifica nesse sentido, uma vez que não adianta nada montar ernpresas.
Trabalhei em rnicrounidades de produção que foram fechadas. E foram
fechadas devido a fiscalização municipal. Por isso, gostaria de saber se existe
ou existirá uma lei para resolver esse problema. Do contrário, não adianta
rnontar agroindtistrias, e elas podern ate ser consideradas como empresas de
fundo de quintal, porque são muito pequenas, porque serão sempre
desativadas e passarn a não ter nenhuma credibilidade. Então, acho que
deveria haver uma norma séria a esse respeito.

A Sra. Maria Aparecida Miranda - Inicialmente, gostaria de parabenizar o
João Luiz. Já conhecia o seu trabalho, e 6 born estarmos aqui dividindo corn
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outras pessoas essa experiéncia maravilhosa. Gostaria de fazer uma
pergunta a ele. Já está sendo realizado algurn estudo, pelo Governo do
Estado, para aproveitar essa experiência que nos foi relatada pelo BNDES,
do microcrédito para a instalação dessas agroindüstrias, no caso de
Prefeituras que não tenham condiçães para contratar esse servico? Faço
essa pergunta porque, em Minas Gerais, terernos realidades muito cruéis,
principalmente nos municipios mais pobres como os do Jequitinhonha e do
Norte de Minas, onde as Prefeituras não terão condiçöes para fazer essa
parceria e para cornprar esse 'kit' da agroindüstria, e é exatamente onde se
encontra a populacão rnais excluida. Seria muito importante que o Estado
subsidiasse urn prograrna como esse.

0 Sr. João Luiz Homem de Carvalho - Em primeiro lugar, gostaria de fazer
uma observaçao. Estou aqui ha 6 meses, trabalhando na Secretaria do
Planejamento, corn o Secretário Manoel Costa. Estamos praticamente corn 20
agroindUstrias prontas, e ele ainda não lancou o programa. Então, se isso
fosse servir de propaganda, teria lançado esse programa ha 6 meses, quando
cheguei aqui. Acho que temos que falar sobre a realidade.

Não quero programa informal nenhum para pobre. Quero formal. Quero
formal, sim, senhor. Que o sujeito pague imposto, mas não esse imposto
desgraçado. A D. Josa, de Brasilia, trabalhava dez dias para pagar 0 seu
imposto, que e 17%. Então, tern de entrar, se possivel, pagando 1%, no
máximo. Queremos fazer uma questão formal para eles, de pagar imposto, de
receber beneficio, de vender na prateleira dos grandes superrnercados. E aI o
Governo tern de atuar corno articulador. Em todas as inauguraçöes de
Carrefour, no Brasil - e não sei se vocés sabem disso -, os produtos, segundo
Os gerentes me disseram, são doados. Para vocé vender alguma coisa no
Carrefour, tern de dar uma jóia de R$2.000,00 ou R$3.000,00, dependendo
das circunstãncias Então, o Governo tem de se articular corn esses
supermercados e dizer o seguinte: 'Não, essas pessoas vão vender nas
gondolas desses supermercados, mas sem essa taxa". 0 Governo tern de
participar como articulador e colocar as pessoas na economia formal para que
elas cheguem ao Norte da It6lia.

Nesse programa que apresentei para vocés não existe invencão de roda. A
Parmalat e a Nestlé atuam no Norte da ltália, mas as pequenas agroindüstrias
prosperam . Então, na ltália, a economia é estavel, baseada no apoio a essas
pequenas agroindCistrias. Agora, nada de economia informal. Economia
formal mas corn todas as condiçoes. E preciso condiçães especiais. Agora,
como disse o Rui Barbosa, tratar igualmente os desiguais é a maior injustiça
do mundo E preciso tratar os desiguais desigualmente.
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Quanto a questão da fiscalização, Elizabeth, esta é uma batalha que temos

de tratar corn jeito, peto seguinte: se alguérn está pensando que no mundo já
se fez omelete sem quebrar ovos, isso e impossivel. Para se fazer omelete, é
preciso quebrar ovos. Quando cheguei em Rio Pomba, ou Coronet Pacheco,
não sei bern, me disseram o seguinte: João Luiz, graças as nossas confusöes
corn Iegislacão, o Diretor do IMA já está admitindo certas flexibilidades no
circuito do queijo. Falo da Zona da Mata, porque sou de 16. Alias, a maioria
nesta Mesa é da Zona da Mata. Não podemos atacar a instituição. Atacar a
instituição seria fazer como o cozinheiro que não sabe cozinhar e joga a
panela fora. Temos de trazer as pessoas que concordam corn vocé para
dentro das instituicoes.

Ha coisas inacreditáveis na legistação. A Constituição Federal de 1988
de!egou a Estados e municipios a funcão de fazerem a própria constituição.
Os Estados não se movem em relação a isso, e não you nem discutir o
porqué. Mas o municipio pode instituir o servico de inspecao municipal. Tenho
a lei na minha pasta, na Internet. Vários Prefeitos, como o de Padre Paralso,
pegaram a lei, mandaram para a Cãrnara, e, no outro dia, estava aprovada.
Não ha complicação nenhuma. Agora, o negócio é tao absurdo, que, por
exemplo, Belo Horizonte tern o serviço de inspeção municipal. Al, faz-se urn
doce de goiaba. Vocés sabiam que esse doce só pode ser comido pelo
pessoal daqul? Não pode ser comido por Betim, não. Significa que aqui tern
urn estômago e Ia tern outro. Então, não tern cabimento. Sabe o que ternos de
fazer? Cada municlpio tern de criar serviço de inspecão municipal e fazer
convênios entre eles. Pronto! Temos de peitar, peitar dentro de urna
legalidade possIvel. Ate de uma legalidade e legitimidade. Essas leis a que
vocé se referiu são legais, mas não tern legitimidade nenhurna. A lei tern de
ser legal e legitima. E ela não tern legitirnidade. Então, cada rnunicipio faz o
serviço de inspeçao municipal e depois o convênio entre eles. 0 Prefeito de
Lagoa Santa faz convênio corn o de Belo Horizonte e corn o de Betim. Não
estarnos fazendo nada de errado. Isso e que é impressionante. Parece que
estarnos treinando bandido para assaltar Banco. Não. Queremos dar
ernprego e dignidade as pessoas.

Não temos que parar. E preciso voltar a fazer a agroindüstria. Nesse
programa do Governo Itamar Franco, vocé vai legalizar a sua agroindüstria
em nIvel municipal e vai começar a quebrar o ovo para fazer a omelete. No
dia em que for preso vendendo o produto em outro rnuniclpio, a primeira coisa
que deve fazer é chamar a imprensa. Mostre o produto, diga onde foi feito,
mostre a agroindtistria onde foi feito e diga que não querem deixar vender. Se
cair na rnidia, esse problema virá a tona e será resolvido.
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Maria Aparecida, temos que aproveitar tudo. 0 que cair na rede é peixe. Se

o microcrédito está avançando - já está acontecendo o avanco -, tern rnais e
que ir atrás do PRONAF, PROJECTA, etc. Vocé tern razão, o que está
acontecendo nas Prefeituras é a falta de dinheiro para alavancar urn projeto.
Nào se esqueçam do que falei: corram atrás do Prefeito para fazer a primeira
agroindtistria. Corn R$6.500,00, faz urna agroindüstria de alvenaria, toda
montada. Basta rnostrar as autoridades que consegulu fazer uma
agroindüstria sem dinheiro e pedir dinheiro. Come-se o rningau quente pelas
beiradas. Não podernos abrir mao dessa estratégia.

O Sr. Presidente - Tenho trés perguntas para serem feitas ao Senador José
Alencar. A primeira e de Vicente Augusto Diniz: "Sendo V. Exa. empresário da
area téxtil, o que tern sido feito pelo Governo Federal para modificar a
situação em que se encontra a indüstria téxtil nacional, que sernpre gerou
muitos empregos e tern urn grande nUmero de fábricas fechando?"

A segunda pergunta é de Dalva Costa Nonato: "Chegarnos a conclusão de
que a privatizaçao das estatais aurnentou o Indice de desernprego do Pals.
Como o senhor se posiciona diante desse fato?".

A terceira pergunta é de Jorge Rodrigues: "Vendem-se estatais, recolhern-
se impostos, e não se faz nada para rnelhorar a qualidade de vida. So ha
dinheiro para banqueiros e empresários de grande porte. Por que o Senado e
a Cãrnara dos Deputados não intervêm para financiar o pobre a firn de gerar
emprego?".

O Senador José Alencar - Companheiro Vicente, companheira Dalva e
companheiro Jorge, gostei das perguntas porque däo a oportunidade de
explicar em poucas palavras essa preocupação. De fato, o setor têxtil gera
muitos empregos, e grande parte das empresas estão encerrando suas
atividades. No Brasil de hoje, podemos dividir as empresas em dois grandes
grupos: as empresas capitatizadas e as endividadas. As empresas
endividadas, por rnais modernas que sejam, por mats bern administradas que
sejam, do ponto de vista técnico e mercadológico, quebram porque não
aguentarn pagar os juros cobrados no mercado nacional. E as empresas
Capitalizadas, nern sempre bern administradas, vão para a frente porque a
diferenca que as separa daquelas que pagam juros e muito grande. Então, a
sua competiçao se faz de forma mais fácil.

Corn relaçao a privatização gerando desemprego, todos sabemos que 0
setor privado é mats exigente que o setor pOblico. 0 setor pUblico abre
Oportunidades de ernprego ate de forma irresponsável, haja vista o fracasso
do Setor pUblico em todos os paises.

Na ex-Unjão Soviética, a experiência socialista, que era urna esperança de
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so!ucão para as problemas sociais, fracassou, entre outras razöes, porque a
empresa estatal fracassou. Em Minas Gerais, tinhamos trés empresas
bancárias, todas trés maravilhosas: Banco Hipotecário, Banco Mineiro da
Produção e Credireal. Todos quebraram, porque a adrninistracão püblica fez
urna administração equivocada e quebrou os trés. Isso não significa que você
invalide todas as empresas estatais. A USIMINAS nunca deu prejuizo, nao
precisava ser privatizada. A Vale do Rio Doce sempre deu lucro, rião
precisava ser privatizada de jeito nenhum, mas a grande verdade é que a
tendência é a privatizaçao. Tenho aqui em mãos uma carta a populagão,
assiriada pela Associação de Trabaihadores Desempregados na Região do
Barreiro. Estão sugerindo uma redução da jornada de trabalho. Sugerem 6
horas por dia durante 6 dias, uma jornada de 36 horas por semana, ou 7
horas e 20 minutos em 5 dias, para resolver o problema do desemprego. Eu
era menino quando veio a chamada semana inglesa. Foi urn escândalo. Não
era concebivel parar de trabaihar no sábado, mas era necessário. Hoje
ninguém mais estranha a semana inglesa. A tecnologia chegou, a população
e grande, o desemprego cresce. Temos de reduzir a jornada de trabaiho.
Para isso, vamos precisar de uma decisão da Organizaçao Internacional do
Trabaiho - OIT. Por qué? Corn o mercado globalizado, aqueles palses que
adotarem uma jornada mais reduzida poderão perder competitividade em
relação aos outros. A OtT tern todas as condiçoes de reduzir a jornada de
trabalho e precisa reduzi-la. Isso vai acontecer, porque a desemprego está
presente em outros palses, que estão preocupados corn a mesrna coisa.

A terceira pergunta é do Jorge. Ele diz: vende-se tudo, privatizam-se
empresas, não ha dinheiro para nada. 0 dinheiro sumiu. 0 dinheiro sumiu por
qué? Por causa dos juros. A Vale do Rio Doce foi privatizada por
R$3.200.000.000,00. Para onde foi o dinheiro? Para pagar 17 dias de juros da
divida pUblica interna. A Vale do Rio Doce é urn pals. Ela tern 40.000.000ha.
Ela fol vendida, e o dinheiro que o Estado recebeu deu para pagar 17 dias de
juros da divida ptiblica interna. Em todas as privatizaçöes do sistema nacional
de siderurgia, do sistema nacional de petroqulmica, do sistema nacional de
telefonia, das estradas de ferro, da Vale do Rio Doce foram arrecadados
R$82.000.000.000,00. Neste ano, ate junho, a Brasil pagou
R$90.000.000.000,00 de juros, ou seja, mais do que todo o valor arrecadado
pelas privatizacaes. Temos de campreender que nunca houve, na histOria do
Brash, maior transferéncia de renda do trabaiho e da producão em beneflcio
do sisterna finariceiro internacional. 0 grande mal do Pals são as taxas de
juros, que matarn a econamia e agravam a desemprego. Essa é a maior
judiação a que está sendo submetida a população brasileira.
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o Sr. Presidente - Pergunta de Antonio Marcos, da União das Associaçoes

de Pirapora, que gostaria de saber, do representante do BNDES, se a Banco
dispOe de algum tipo de programa ou projeto a ser desenvolvido corn as
associacOes cornunitárias de moradores, uma vez que financia ate compras
de empresas estatais, que são constituldas cam a dinheiro do povo brasileiro.

o Sr. Pedro Duncan - Antonio, ternas algurnas coisas novas na area social.
Ha dais anos propusernas a criacão de urn fundo social, oriundo de parcela
dos resultados do Banco. 0 BNDES é uma instituição que dá tucro. A partir
da constituicãa desse fundo, definirnos alguns programas. Estou falando de
financiarnentos de natureza não reembolsável. Temos apoiado diversos
projetas de associacOes camunitárias, de organizaçöes não governamentais,
de pastoral, que, efetivamente, tenham sucesso na area social e condiçOes
de reaplicabilidade. Estamos atentos para receber projetos dessa natureza
que podern ser financiados.

Sr. Presidente, you me retirar, porque tenho urn vOo rnarcado. Gostaria de
agradecer a todos, ao Presidente, ao Senador a oportunidade de estar aqui e
de me colocar a disposiçao no BNDES, para quaisquer esciarecimento. Muito
obrigado.

o Sr. José Meireles Filho - Gostaria de fazer uma pergunta a quern está
representando a Secretário Manoel Costa.

Temos em mãos a contrato da Mercedes-Benz, que foi assinado na época
do Governo Azeredo e que traz algumas aberracOes. Par isso, estamos
pedindo uma comissão de investigação ou uma CPI para analisá-lo.

A minha primeira pergunta, que não fol respondida, e se o senhor tern
conhecimento do valor que foi acertado pelo Governador Itamar Franca.
Mexeu-se nos prazos, rnas a informaçáo que chegou para nos é que as
valores não foram alterados. Existern algurnas aberraçOes. Par exemplo, na
sua implantaçao, a Mercedes-Benz deveria ter 1.500 empregos, rnas não
tinha. Ate hoje näo tern e ameaça as trabaihadores corn demhssão caso não
assinem a farnigerado banco de horas. Mas, na panta da linha, quando a
carro termina, a Governo do Estado, nos seus primeiros quatro anos de
Governo, coloca R$1.080,00 dentra de cada carro prod uzido, sem contar
todas as isençOes de IPI, ICMS, etc. Mas estão caucionadas algumas acOes
da CEMIG, no valor de mais de R$100.000.000,00, para a Mercedes-Benz,
coma garantia. Diante dissa, nãa seria importante que fosse feita revisão
nesse contrato da Mercedes-Benz pelo Governo do Estado?

0 Sr. João Luiz Hamem de Carvaiho - Quero crer que nesses aspectos
sOCiais que eventualmente a Mercedes-Benz não esteja curnprindo e que são
ou não cláusulas do cantrata, é satutar que essa questãa seja levantada para
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uma análise mais aprofundada por parte do Governo.

O Sr. Heloisio Godinho - Gostaria de dirigir a minha pergunta ao Prof. Joào
Luiz. No debate de ontern a noite, foi dito algo sobre o momento que a
humanidade está atravessando corn a crise do capitalismo. E quern está
pagando por isso é, exatamente, a classe operária e os trabaihadores. No
Pals, ha uma parcela significativa de empresários associados ao capital
financeiro internacional que querern irnplantar o banco de horas, ou seja, mais
exploracão do trabaihador e mais lucro para os patröes.

Acreditamos que para superar a crise do capitalismo temos de construir
solucöes. E o que o SMT está propondo - a construcäo do socialismo. Assim
vamos superar a crise do capitalismo.

Por ültimo, gostariamos de perguntar como podemos levar esse projeto de
agroindüstrias para as periferias - vilas e favelas em Belo Horizonte -, onde a
nossa central tam bern tern atuacão.

O Sr. AIrton Alves Rodrigues - Gostaria de fazer pergunta ao Prof. Joâo
Luiz, urna vez que falou muito em pobre. Não acredito que exista pobre.
Existe e povo massacrado pelos politicos. 0 que existe é a falta de
investirnento na educacäo. Os politicos deveriam cumprir suas prornessas
quando da campanha e que ter coragern de lutar peta Pátria, em cornbate a
corrupcao no Brasil, em defesa do povo brasileiro. Deveriam valorizar os
professores, porque, se os politicos hoje tern estudo, é graças ao professor,
hoje massacrado. Não se investe nos professores. Posso considerar-me urn
desempregado, porque hoje nâo temos empregos no Pais e o desemprego
está por toda a parte. Posso me considerar desempregado, porque não tive
condiçoes de estudar. Tive condiçoes de fazer apenas a 51 série.
Praticamente, estou desempregado.

O Sr. João Luiz Homem de Carvaiho - Tern uma pergunta que a pessoa näo
entendeu direito. Disse o seguinte: cada vez mais, menos o funcionário
püblico trabaiha corn pobre, porque o modelo econômico nào o propicia. E
isso. Tern que entender isso.

A pessoa diz: o senhor disse que o funcionário püblico nâo trabalha corn o
pobre. Nào é isso. Nao é que o funcionário pUblico nâo trabaihe corn pobre,
tanto é que o que fizernos em Brasilia fol corn o funcionário pCiblico
trabalhando. Como o funcionário püblico vai trabaihar corn o pobre, se não
existe urn rnodelo econômico que prioriza essa camada da sociedade? E isso
ai. E, se for atrás, vera que isso é verdade.

A questäo da agroindistria na periferia: a agroindUstria, so o norne já diz,
faz uma verticalizacão do minimo da produçäo que tern. Tern que ter
produção, para verticalizar. Na periferia, se se tern essa producào, pode-se
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instalar agroindüstria. Na periferia de Brasilia, instalarnos agroindüstria, rnas a
pessoa tinha produção de cenoura, alface, etc. E nós, que gostarnos rnuito de
couve, urn maca de couve acresce no seu preço trés vezes mais somente ao
ser picado. Entao, se, na periferia, existe produçâo, seja de ova de codorna,
seja de ovo de galinha, seja de hortaliça, pode-se fazer a agroindUstria, e é
muito rentável, porque tern urn mercado consumidor quase a porta. Agrega-se
valor e vende-se. Se nâo tiver produçao, não pode ser agroindt:istria. Pode ser
indüstria, mas não agroindUstria, náo é verticalizar a produçâo.

Sobre a pergunta do corn panheiro que falou sobre a pobre, o Airton, é uma
colocação sobre a qua] podernos fazer urna rei]exão. E, minimarnente,
dirlarnos que, quando iniciarnos urna atividade no Brasil, tern que ser
produtiva e distributiva ao mesmo tempo. Não se pode admitir mais urna
atividade, empresarial ou náo, que produza para dividir. Isso nâo existe. 0
que se tern provado e que essa produçao está se concentrando cada vez
mais, e a pobreza está aumentando cada vez mais. Tern-se que produzir e,
ao mesmo tempo, distribuir.

A pobreza, no Brasil, em primeira mao, temos que resolver corn as
necessidades básicas. Nâo e sO corn a distribuiçao de dinheiro, ate porque
nâo existe dinheiro para distribuir para todos. Se tirarmos 10% da poupança
do Brasil e a dividirrnos pela populaçâo, sabern quanto vai dar para cada urn?
R$300.00, o que não e nada. Entào, a que se tern a fazer é nào abrir mao das
necessidades mmnirnas, que tirarn a pessoa da pobreza. Educaçao, moradia
corn endereço lirnpo - a que considero endereço limpo é sanearnento básico e
transporte - e emprego.

Evidentemente, acho que esta coisa vem junta. Se se contratarem 500 mil
professores hoje e se derern 10 rnilhöes de botsa-escola, no Brash; se se
fizerern 100 mil agroindUstrias e mais algurna coisa que eu esqueci, sabem
quanto e que se vai gastar da arrecadação? Doze por cento. Corn essa
distribuhçao, acaba-se corn a pobreza antes de querer essa balela de falar
que temos de distribuir renda. Não se vai distribuir nunca. Prirneiro, porque

0 não se tern para distribuir para todo a mundo, mas ha condicão de se dar
0 escola para todo a rnundo. E so contratar 500 mil professores. Sabem quanta

representa a contrataçâo de 500 mil prafessores mais a aumento salarial de
0 tantos outras al? Eu fiz a cálculo outro dia e é 3,2% da arrecadaçâo. Isso näo

é absojutarnente nada.0
Existe uma propasta que a ex-Governador ChristOvan Buarque Ievou ao

0 Senado, que é a seguinte: R$36.000.000.000,00, no Brasil, acabariam corn a
pabreza, a que nãa e nada para a Pals. Acho que dá 12% ou 13% da
arrecadaçao. Temos de discutir essa questào da pobreza nâa nos moldes
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convencionais, que se tern de distribuir renda, pois não se vai distribuir renda
nenhuma, para todo o mundo ter carro. Temos de lutar primeiro pelas
necessidades básicas de cada urn. E, quanto a isso, não temos de abrir mao.
Não temos de abrir mao nem de deixar para depois de amanhã o corner, o ter
educacao, o ter urn lugar para morar. Essas coisas, sim, são viáveis, está
claro que é viável tirar a pobreza do Brasil corn gasto de 12% ou 13% da
arrecadacão que temos.

A Sra. Patricia Alvarenga - Como já foi falado, a educaço é o primor para
se conseguir trabalhar o desernprego, o trabalho e a geraçao de renda.
Existem algurnas coisas que devemos pontuar antes: primeiro, desemprego e
direito ao trabaiho. Hoje, algumas pessoas confundem a parte de emprego e
trabaiho, como se o Governo e, ate mesmo, os empresários tivessem a
obrigacão de estar dando emprego. Acho que eles tern a obrigacão de dar
trabaiho. Trabaihos e ofertas, nós temos. Falo isso pela vivëncia que tenho no
SENAC.

Em termos de estar buscando uma CLT mais flexivel, que possa ajudar
nesse aumento de postos de trabaiho, reamente temos essa necessidade.
Gostaria de saber se, em relaçâo a CLT, existe, hoje, agum
trabaiho sendo feito para a sua modificacão e, mesmo, como está a posicão
da area que trabaiha por projetos, hoje, no Congresso Nacional. Obrigada.

O Sr. Presidente - Eu agrego a segunda pergunta de Amarilton José dos
Santos: "Já existem motivos suficientes para reivindicarmos a reduçao da
carga horária. 0 que falta para entrar corn o projeto e fazer uma grande
mobilização em tomb desse assunto, Senador?"

O Senador José Alencar Gornes da Silva - As perguntas são de Amarilton e
Patricia Alvarenga. Os assuntos, ainda que urn pouco diferentes, estão
ligados a urn mesmo problema. A Patricia deseja saber se ha alguma coisa
no Congresso Nacional a respeito de qualquer mudanca na Consohidacão das
Leis do Trabalho. 0 Amarilton quer também que se fale alguma coisa a
respeito da reducão da jornada de trabalho. A Patricia disse que não acredita
que o Estado ou as empresas possam oferecer emprego. Nós fazernos
confusão entre ernprego e trabaiho e também sobre o problema do ernprego,
quer dizer, a preparação das pessoas para o trabalho. Tudo isso é vãlido.

O grande problema, Patricia, reside na recessão. Se estivéssemos
crescendo, se a economia brasileira estivesse crescendo e investindo, não
estariamos discutindo o problema do desemprego.

Ha poucos dias, estava observando corn urn amigo, em Brasilia, o
Ministérho da IndUstria, Comércio e Emprego. Achei estranho, porque é urna
demagogia muito grande falar isso. 0 que precisamos é de trabaihar, de
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crescer, de produzir, de aproveitar as potencialidades brasileiras e de
transforrnar recursos naturais em riqueza para o povo brasileiro. E a iinica
forma de fazer isso é através do trabalho, do crescirnento e dos investimentos
em educacão para preparar o hornem para a vida, seja para o setor primário,
seja para o secundário, seja para o terciário. Preparado, o homem tern
condicöes de crescer. E o que precisamos é fazer crescer as pessoas. 0
objetivo não é a econornia. A econornia é meio. 0 objetivo é sempre o
hornem.

Repito o que já disse, para atender a pergunta do AmarIlton. A reduçao da
jornada de trabaiho advirá, tendo em vista o fenôrneno que vem acontecendo
no mundo, corn o advento da tecnologia. Estamos vivendo a era da
eletrônica, da inforrnática e da robOtica. Onde entra a eletrônica. diminuem as
oportunidades de emprego, porque a eletrônica substitui o homem. Então,
precisamos reduzir a jornada de trabaiho. So que isso não pode ser feito
isoladamente, por urn ünico pals, seja ele qua[ for, tendo em vista a
competição internacional. Dai a razão de buscarmos urna solução, através da
Organizaçao Internacional do Trabalho - OIT -, a qual crie dispositivos legais
que coloquem o mundo inteiro trabalhando num novo e necessário regime de
jornada de trabaiho. Da mesma forma que, no passado, nos escandalizamos
corn a semana inglesa, que elirninou o trabaiho aos sábados, pode ser que
algumas pessoas se escandalizem quando se fala em redução da jornada de
trabalho, o que e uma realidade. Teremos que fazer isso, porque 0
desernprego é crescente. No Brash, ha uma razão especial, a recessão, que
está gerando desemprego. E as taxas de juros estão gerando recessão.
Ternos de acabar corn essas taxas de juros, tratar o mercado em nivel de
padrão internachonal, para que possarnos gerar oportunidade de trabalho para
as pessoas. Teremos de discutir, no Congresso Nacional, a reducão da
Jornada de trabalho, induzindo a OF a fazer urn conclave internacional a
respeito do assunto, para que atendarnos aos objetivos de todos os paIses do
mundo que estão as voltas corn problemas parecidos corn os nossoS.

O Sr. Presidente - Sinto-me satisfeito por ter sido urn dos autores que
propuseram este sernjnario Quando debatemos em Uberlãndia, havia 33
entidades discutindo a questão. Na discussão de hoje, contamos corn 92
entidades Acredito que 0 debate dessa manhã tenha sido bastante
enriquecedor, gerando algumas perspectivas. Sabernos que não se resolve
problerna corn magica; ha que se buscar alternativas. E, do debate, sempre
Surgirao idéias. Acredito que as propostas concretas, sobre 0 financiamento
de microernpresárjos e sobre a agroindOstria familiar, do PROVE, certarnente,
Vao nessa direçao.
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Continuaremos o debate amanhã e depois, corn outro seminário.
Somos o parlamento. Parlamento não tern que executar as coisas. Tern que

discutir, fazer leis, votar e fiscalizar. No dá para cobrar do parlamento acôes
que tern que ser do Executivo. Deve-se cobrar do parfamento acães politicas,
e o debate é exatamente essa oportunidade que a sociedade tern, pelo
próprio poder que representa, de, promovendo esse debate, tentar encontrar
alternativas, para que, através da pressão poiltica da prOpria sociedade,
cheguemos as soluçoes. Acredito que avançamos bastante, mais uma vez.
Hoje teremos, ainda, a parte da tarde, quando haverá discussöes. Estâo aqui
representantes do Estado inteiro, colhidos dos dez debates regionais.
Acredito que a sociedade brasileira ou mineira está aqui representada.
Acreditamos que, corn essa parte do debate da tarde, e, amanhã, corn essas
conclusöes, corn os encarninhamentos que serâo dados, certamente
estaremos dando urn grande passo, para, pelo menos, minimizar esse
problema, que não é so de Minas, não é so do Brasil, é do mundo inteiro, sO
que cada pals se prepara melhor ou pior para essa situação. No caso do
Brash, ha Estados que se prepararam pouco ou quase nada.

Então, a Presidência quer agradecer ao Dr. Paulo Roberto de AraOjo,
representando o SecretOrio Manoel Costa; ao Senador José de Alencar, que
está sempre presente nesta Casa, participando deste debate como
representante de Minas Gerais no Senado Federal; ao Dr. João Luiz Homem
de Carvaiho, que enriqueceu bastante o debate, corn a sua maneira bern
simples, mas objetiva e sincera, de apresentar seus problemas. Registramos
a presença junto a nOs do Deputado Cristiano Canédo, que nos acompanhou.
Já agradecemos também, pessoalmente, ao Pedro Duncan, do BNDES.

A Sra. Joana Conceiçäo da Costa Paranhos - Senador, o que pode ser feito
pelo direito ao emprego, porque, desde a escravidão abolida e assinada corn
apis, não tivemos o direito ao mInimo, que é o trabaiho. Que tal uma
indenização pelo que os nossos antepassados sofreram, que perdura ate
hoje, pela humilhação, pela inquisição e pelo trabalho forçado? 0 que pode
ser feito pelo Senado Federal?

0 Senador José Alencar Gomes da Silva - Vou tentar responder a senhora,
corn o major prazer. Veja a senhora que, nos Estados Unidos da America,
quando era Presidente da RepCiblica, Abraão Lincoln lutou pela abolição da
escravatura. Num dos seus discursos, pronunciou uma metáfora muito
importante, e a senhora, na sua pergunta, me fez dela lembrar. Diz ele que
Deus, na sua infinita bondade e poder, quando criou o homem, deu-Ihe dois
braços para trabalhar e uma boca para corner. Se Deus, nessa sua infinita
sabedoria, bondade e poder, quisesse que o homern sO trabalhasse, não Ihe
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teria dado boca para corner, Ihe teria dado apenas braços para trabalhar.

Se Deus, também na sua infinita sabedoria e bondade, quisesse que o
homern apenas comesse e não trabalhasse, não he teria dado braços para
trabalhar. Ter-lhe-ia dado apenas boca para corner.

Então, rninha senhora, no Brasil estamos todos sensibilizados corn o que
está ocorrendo. Parece que a escravatura não foi ainda abolida no Brasil, e
essa escravatura hoje se revela na transferéncia de renda do trabalho Para os
banqueiros internacionais. E contra isso que ternos de nos rebelar, porque,
enquanto não nos voltarmos para a produção e para prestigiar as pessoas
que trabatharn, não teremos condiçOes de sair da situacão que estarnos
vivendo.

Nem adianta dizer que e preciso parar de pagar esse salário de fome. For
quê? Porque, se acharnos que vamos ser cornpetitivos, pagando esse salário
de fome, temos de condenar as economias que pagarn salários 10 ou 20
vezes rnaiores que o nosso e que são mais cornpetitivas que a nossa.

E por isso que, já a esta altura da minha vida, ingressei na polItica. Minha
vida é empresarial. Não pude deixar a empresa, porque tenho
responsabilidade para corn as pessoas que trabalham comigo, urnas ha 30,
outras ha 40 anos. Nunca desempreguei ninguém e, para ter ernpresas
rnodernas e competitivas, fui obrigado a crescer, fazendo investirnento corn
sacriflcio, para nao desempregar, mas, ao contrário, para empregar cada vez
mais pessoas.

Tenho o meu exemplo. Sal de casa aos 14 anos de idade, não para
estudar, como deveria ter sido, mas para trabalhar, porque meus pais eram
pobres, e eu era o 110 fllho de uma farnilia de 15.

Morei no corredor de urna pensão para equilibrar rneu orçarnento, porque
não podia pagar o quarto.

Acredito no trabalho e sempre, na rninha vida pOblica, prestigiarei o trabalho
sobre tudo o que mais possa existir. 0 trabalho e que constrOi. 0 trabalho
nasceu antes do capital. Para rnirn também. 0 capital que tenho hoje para
investir nas minhas ernpresas nasceu do meu trabaiho, gracas a Deus,
honesto e dedicado.

Isso foi o que vi na face da senhora que fez essa pergunta, corn a mesma
indignaçao que tomou conta dos brasileiros que se prezarn. Todos estarnos
indignados corn a entrega de nosso Pals ao estrangeiro; todos estarnos
indignados corn o desprestlgio do brasileiro diante das grandes empresas
multinacionais

Alguern perguntou aqui o que foi feito para a instalação da Mercedes-Benz.
Precisamos saber o que foi feito corn o recurso do povo. 0 Governo não
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0 Sr. Presjdente - Cumprido a objetivo da convocacão A Presidéricia

agradece a presenca dos expositores e dos demais participantes e encerra a
reunio convocando as Deputados para a reuniáo ordinárja de logo mais, as
14 horas, corn a ordem do dia ja publicada, e para a reuniäo extraordjnárja
também de hoje, as 20 horas, nos termos do edital de convocacao Levanta-
se a reunjao.

AlA DA 32 a REUNIAO ESPECIAL, EM 29/9/99
Presidéncia dos Deputados Durval Angelo e Cristiano CanédoSumárjo Comparecimento - Abertura - Ata - Composicao da Mesa -

Destinaçao da reuniâo - Palavras do Sr. Osmani Teixeira de Abreu - Palavras
do Sr. João Pedro Stédile - Palavras do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Fiiho
- Esclarecjmentos sobre as debates - Debates - Encerramento

Comparecjmento
- Comparecem as Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrs -

Agostinho Silveira - Aliton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro Antonio - Ambrosia
Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
Genaro - AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morals - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dimas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Dajadjer - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarquinjo - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Goncalves - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri
Torres - Miguel Martini - Paulo Piau - Rérnolo Aloise - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 9h6min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteçao de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos Corn a palavi-a a Sr. 20-Secret6rjo para proceder é leiturada ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado Alberta Bejani, 20-Secret6rjo "ad hoc", procede a leitura da atada reuniãa anterior, que é aprovada sem restricoes

Composicao da Mesa
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o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa as

Exmos. Srs. Osmani Teixeira de Abreu, Vice-Presidente da Federaçao das
IndUstrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -; Joào Pedro Stédile, membro
da Coardenacão Nacional do Movimento dos Trabaihadores Rurais Sem
Terra - MST -; Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente do Conseiho
Deliberativo do Servico de Apolo as Pequenas e Microempresas de Minas
Gerais - SEBRAE-MG.

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

Legislativo Desemprego e Direito ao Trabaiho, corn a tema Experiências nãa
Governamentais na Geração de Emprego e Renda.

Palavras do Sr. Osmani Teixeira de Abreu
Bom-dia a todos. Sr. Presidente, agradeca, em name da Federaçao das

IndUstrias, a canvite para participar deste seminário, que, sabemos, trata de
urn dos temas mais importantes para as brasileiros, em particular, que é a
tema do emprego e do desemprego. Antes de dizer a que a Federação das
IndUstrias tern feito, quero fazer algumas consideraçOes a respeito do tema.

Ao invés de estimular, a sistema brasileiro procura impedir a criação de
empregos, par meia de diversas medidas isoladas. Aparentemente, cada uma
dessas medidas não tern irnplicação, mas, no seu conjunto, acabam levando
a urn crescirnento muito grande da informalidade.

A major desmotivação são as custas para criar, rnanter, administrar a
empresa, admitir, gerenciar e demitir empregados. Ha também as custas
compulsórios, e, quando falarnos de custas compulsOrios, estamos nos
referinda àquilo que nãa se pode negaciar nem corn a sindicato nem corn
ninguem. Para urn salário de 100, a trabaihadar recebe 80 ou rnenos, mas a
empresa paga aproximadamente 220.

O Executivo tern paderes para editar medidas provisórias, que se
transformam em lei ou nãa, ou as vezes são perenes. Gostamos de citar que
a medida provjsOrja de participacãa nos resultados foi editada quanda era
Presidente a Governador Itamar Franca. Ela ate hoje näo se transformou em

mas tern efeitos de lei, porque é reeditada continuamente. Esse tipo de
med ida também tern estirnulada a econamia informal.

Queria lembrar que, antes, a INSS era recoihido ate a dia 30 do rnês
seguinte; as empresas recolhiam 20% da folha de pagamento, mas havia a
Ilmite de 10 salários minimos; as empregadas sO pagavam 8%. 0 que acorre
hoje? 0 pagamento foi praticamente antecipado em 30 dias; 0 percentual
iflcide sabre o total da foiha de pagamenta, sobre tudo aquilo que se paga aa
empregado autOnorno e diretores, e a desconto dos trabaihadores varia de
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9% a 11%.

Seguro de acidentes do trabaiho - essa é uma das grandes distorcoes que
temos no Brasil. Primeiro, pagava-se entre 1% e 3%, segundo o grau de risco
da empresa. A Iegislacão foi modificada. Hoje, equiparou-se por cima, ou
seja, a empresa pode ter 90% de grau de risco 1, mas se tiver 1% corn grau
de risco 3, ela vai pagar 3%. 0 mais grave é que se paga esse percentual
independentemente de se fazer ou não prevenção de acidentes, quer dizer, é
uma Iegislacão que não estirnula ninguém a fazer prevenção. 0 Brasil ainda
mantérn urna legislar,ão de penalizar e näo de prevenir.

Corn o fundo de garantia é a mesma coisa, pagava-se 30 dias depois. Hoje
foi antecipado para ate o 100 dia. Quando se demitia urn trabaihador, pagava-
se a multa diretarnente a ele. Agora, ela tern de ser recoihida para o Governo,
ou seja, rnais custos financeiros para a empresa.

Agora entramos num tema que as empresas debatem muito, principaimente
corn os trabaihadores: as interpretacães que a justica dá a respeito do turno
ininterrupto de revezamento. Pode parecer que é muito born, que o
trabaihador trabaiha menos, rnas devemos analisar os efeitos disso. Qualquer
empresa que queira manter trés turnos de trabaiho em revezamento vai
pagar, por 5 horas de trabaiho, o equivalente a 9h20min, ou seja, trabaihar
em trés turnos custa 84% mais caro, sern considerar os encargos sociais. Se
considerarmos esses encargos, custaria 186% mais caro.

Outro ponto são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabaiho,
que, a par de sua utilidade, transferem para as ernpresas serviços que, por
determinacão legal, deveriam ser realizados pelos Orgãos governarnentais. E
serviços para qualquer tipo de empresa, pequena, media ou grande. Na
prática, contrata-se onde as regras são f]exiveis, ou seja, no mercado
informal.

E evidente tarnbém que qualquer taxacão sobre as empresas reduz os
recursos disponiveis. Os recursos para rneihoria do padrão de vida so podem
ser criados corn o desenvolvimento econOrnico. E por isso que hoje as
pesquisas indicam que 55% da foiha de trabaiho está na economia informal.
0 que se chama de economia informal eu chamo de ilegalidade, ou seja,
trabaihadores que não tern quaiquer proteçäo, nem de INSS, nem de lei
trabaihista, nem de nada.

E evidente que as causas recentes do desemprego são: rnaior população
economicamente ativa - hoje ternos rnuito mais rnuIheres e jovens no
rnercado de trabaiho; corn isso os Indices de desemprego aumentarn; novas
tecnoiogias e exigências de rnaiores habilidades e conhecirnentos. 0
trabaihador sern conhecimento, dadas as novas tecnoiogias, tern dificuidades
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para arranjar postos de trabaiho. Abertura da economia e da concorréncia
internacional: NOs não concorrernos mais apenas corn o nosso vizinho, rnas
corn o mundo inteiro. Custo do trabaiho, conforme já dissernos, e excessiva
regulamentacão. Encargos cornpulsOrios sobre a folha, que constituem
102,06% - e isso é aqullo que não se pode renegociar. Outro ponto
irnportante é que, corno o Governo não dá os serviços essenciais de
assisténcia rnédica, transporte, alirnentação, educacão, as empresas véem-
se forcadas a suprir essa falta para conseguir funcionar. Isso traz urn custo
adicional de mais ou menos 60%, além daqueles 102% sobre os quals já
havIamos falado. Custo Brash: estradas, postos, obras püblicas, juros, faita de
financiamento, faita de investimento no setor püblico, tudo isso atrapaiha a
criacão de empresas. 0 problerna da escolaridade: é urn dos probiemas mais
serbs que temos. Enquanto na Coréia ternos 10 anos de escolaridade, nos
Estados IJnidos, 12 e no Japão, 11, no Brasil ternos, em media, trés anos e
mebo de escolaridade. E, o que e pior, ern geral, de péssima escolaridade.

Isso é urna pesquisa recente do DIEESE, que fob publbcada, sobre o perfil
das pessoas que estão trabalhando na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Segundo urna pesquisa realizada corn 1.568.000 pessoas, feita
pela Fundação João Pinheiro, DIEESE e SINE, teriarnos 2% de analfabetos,
41,4% corn o 1 0 grau bncompleto, 20,3% corn o 1° grau cornpieto, 24% corn 21
grau completo e 3 0 incompleto; 11,4% corn terceiro grau cornpieto. Ou seja,
os analfabetos praticarnente não conseguem rnais postos de trabaiho nas
grandes cidades.

Outro ponto importante sobre o qua[ falamos e sobre o problerna do rneio
ambiente. Esse é urn assunto fundamental, mas não podernos nos esquecer
que, em 1970, gastavam-se US$1000000 para gerar urn emprego; em 1980,
US$1500000; segundo estimativas de hoje, cada emprego custa urn
bnvestjmento de US$3000000 no rneio arnbiente.

O Prof. José Pastore, que ja deve ter sido palestrista aqui, mas não sei se
ele tocou nesse ponto, classifica quatro tipos de desemprego: sazonal, ciclico
conjuntural - porque a producáo de bens e servicos e deterrninada pelos
consurnidores Mas entendemos que esse desernprego conjuntural pode ser
resolvido diretarnente por mebo de negociaçao entre os empregadores e 0
sindicato dos ernpregados, por mebo de contrato por tempo deterrninado,

0 banco de horas, sem reducão de salários e lei "off', que e aquela diminubcão
0 dos encargos durante urn certo periodo. Sabemos que existe restrição por

Parte das lideranças sindicabs, que enfocarn o assunto de outro ponto de
Vista. Temos de entender que esse contrato temporário, o banco de horas e o
lei "off' são algo para substituir o desemprego, e não para colocar alguém no
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desemprego, ou seja, ao invés de se demitir, tomam-se essas medidas e o
empregado mantém o emprego e mantém sua renda principalmente.

Esse é o chamado "desemprego friccional", que é aquele decorrente de
falta de escolaridade. E evidente que o problema so poderá ser resolvido corn
formaço e qualificaçào profissional do trabaihador.

Esse é o desemprego chamado de conjuntural. Ele exige soluçöes de longo
prazo e voltadas para o setor atingido. Espera-se que ele possa ser resolvido
corn investimento em infra-estrutura - estradas, energia e irrigaçâo -, redução
de custos, produtividade, formação - sobre esse assunto falamos que não
basta adestrar, como foi feito ha muitos anos atrás, mas dar educacâo
completa -, qualificaço e requalificação, desregulamentaçâo por via da
negociação, solução racional dos conflitos. Sabemos que conflitos aumentarn
custos e devem ser solucionados racionalmente.

Outro ponto importante é que, embora a formaçáo seja importante, temos e
teremos, durante muito tempo, a mào-de-obra não qualificada. Por isso, é
necessário estudar a diminuiçâo de encargos para esse tipo de trabalhadores,
bern como para aqueles corn mais de 50 anos, ou corn rnenos de 25 anos.
Näo temos dUvida nenhuma de que alguém que perde o seu emprego, e não
diria nem corn 50 anos, mas corn 45 anos, terá urna dificuldade imensa de
conseguir outro. Muito mais ate que o jovem de 22 ou 23 anos.

Vamos falar aqui, rapidamente, sobre as principais acoes da FIEMG.
Primeiro, temos o SENAI e o SESC, que todo o mundo conhece e que, ha
muito tempo, oferecem forrnação profissional. A diferença é que o SENAI se
tern modificado, e rapidarnente, para atender a verdadeira revolução
tecnolOgica industrial. Aqueles cursos que se faziam, 20 ou 30 anos atrás, já
não servem para mais nada. E o SENAI e o SESI se adaptaram a isso. SO
neste ano, devemos formar, aproximadamente, 360 mil alunos em Minas
Gerais.

As modalidades principais de cursos que o SENAI e o SESI tern são:
educação infantil, ensino fundamental, aprendizagem industrial, cursos
técnicos, qualificação profissional, aperfeicoamento, supletivo, Telecurso
2000, educacäo a distáncia.

Outra coisa criada pelo sistema FIEMG é o que chamamos de Nticleo de
Oportunidade de Trabaiho - NOT - que cuida da recolocação de industriais no
mercado do trabaiho, do encaminhamento dos alunos do SENAI para o
mercado, do encaminhamento de desempregados a cursos de qualificação,
de palestras sobre rnercado de trabaiho, procedimentos para preparação de
curriculos, ocupacao de vagas disponIveis em diversos setores, prestando
urn atendirnento psicológico e social ao trabaihador ea sua familia.
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O primeiro NOT foi criado pela FIEMG em outubro de 1995. Hoje está

instalado em Uberlândia, Ibirité, Pedro Leopoldo e Juiz de Fora e,
recentemente, no dia 23 deste, foi inaugurado o NOT de Belo Horizonte, que
está equipado para atendimento aos deficientes fisicos.

Projeto CIP - Centro de inforrnaçöes Profissionais. Estamos tentando
implantar em Minas Gerais algo que existe na Franca, o Cite de Métier, que
funciona muito bern 16 e que seria uma instituição criada em parceria corn
diversas entidades, e não apenas com a Federaçao das IndUstrias. Tern a
finalidade de aconselhar e oferecer recursos ao pUblico em geral sobre
profissöes, permitindo planejamento profissional e orientação por consultores
e conseiheiros sobre qualquer assunto da vida profissional. As caracteristicas
desse centro seriam: multipUblico, ou seja, atendimento a todos os püblicos.
Não ha seleção, e todos os que por 16 passam são atendidos; multiparceria,
porque várias entidades assumirão as atribuiçoes e os custos desse projeto;
multitemática, corn colocaçao profissional, orientacao e formacao profissional
e criação de atividades. Enfirn, ele cuida de tudo. Multiuso, que significa
acoihimento e orientação, conversa corn conselheiros, docurnentaçao,
encontro de parceiros. E aqueles que pretendem fazer sociedade ou
desenvolver uma atividade poderao, também, nesse centro, procurar Os
parceiros ou os sácios para a atividade.

E urn espaço pUblico de acesso livre e gratuito. Ou seja, tern de haver
autonomia financeira e operacional completa em relaçao aos parceiros. E urn
espaço focado nas demandas do piblico, nâo é urn espaço para fazer 0 que
pretendern a FIEMG, a Federaçao do Comércjo ou o SEBRAE, mas aquilo
que o piblico precisa. A FIEMG lançou recentemente o Projeto Cresce Minas
corn a finalidade de reforçar a dinâmica do crescimento industrial de Minas,
corn geração de novos empregos e criacao de novas oportunidades de
mercado para ernpresas existentes ou para novas empresas. Esse projeto
esta sendo promovido pela Federaçao das lndüstrias, mas também, como 0
anterior, deverá ter progressivamente a participação de outras entidades
mineiras do setor püblico e do setor privado, sendo que em sua fase
operacional sera gerido por uma instituiçao que contará corn a participacão de
todas as entidades.

Urn dos pontos principais desse prograrna seria os denominados "clusters"
de atividades que seria a concentraçao geografica de empresas e entidades
Interilgadas num setor particular. E evidente que desses "clusters" devem
participar , além das empresas, também o Governo, universidades, institutos
de normas e padröes, para treinarnento empresarial, educação, informaçao,
Pesquisas e suporte técnico. Em Minas Gerais, dizernos que ja existem
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dezenas de 'clusters" potenciats e outras novas areas de atividade podem ser
cnadas, aumentando o nivel de emprego. Já realizamos diversos estudos e
concluImos que em 15 setores de regiöes analisadas corn rnaior possibilidade
de serem Implementadas essas atividades ja existe urn potencial de geração
de 92 mil empregos em cinco anos, a que elevarla o crescimento do PIB
mineiro em 10% a 12%, ou seja, mais de US$8.000.000.000,00.

Concluindo esse tema, gostarlamos de fazer algumas reflexöes. Não é
segredo para ninguem que a responsável pelo crescimento de uma ernpresa
não é seus diretores nern os acionistas nem mesmo seus trabaihadores, rnas
e o cliente. Quem compra o produto é que faz a ernpresa crescer. 0 diploma
não garante emprego. A escola nao é a Unico meio de informação eficaz. E
preciso, além do canhecimento a competéncia para atender ao cliente. Não
basta ter urn diploma de qualquer coisa que seja. Nenhurna formaçao, par
mais completa que seja, terá condição de garantir a capacidade de cada urn
atender permanentemente as necessidades do sisterna produtivo. A
necessidade de reciclagem continuará durante a nossa vida inteira. Formaçao
e investimento, não é despesa. Acho que o trabalhador e o empregador ja
estão canscientes disso.

Está comprovado que também não se criam empregos por rneio de
decretos ou impedindo dernissães e que a sistema legal de soluçao de
conflitos no Brasil é incapaz de proteger a trabaihador e, cada vez rnais,
estirnula a Informalidade. No Brasil são 8 ou 80. Ou compro tudo, ou não
compro nada. Por isso temos 55% fora da legalidade. Isso tarnbérn não é
segredo para ninguém. 0 desernprego e rnoralrnente inaceitávej e,
econornicarnente é irracional, porque sabemos que, se temos produto para
vender, precisarnos de quern Os compre.

Para concluir, quero deixar algo que lernos na coluna do Joelmir Betting
"Culpar a tecnologia moderna por todos Os males do mundo é o mesmo que
exigir a pr:são do fabricante de talheres em cada assassinato a faca." A
tecnologia veio, e temos que aprender a conviver corn ela. Muito obrigado. (-
Palrnas.)

Palavras do Sr. João Pedro Stédile
Born dia, cornpanhejros e membros da Mesa, quero curnprimentar esta

Casa pela oportuna id6ia de prornover este seminário, que vai tratar de urn
tema que, mais do que urn problema regional de Minas, mais do que urn
problerna da agricultura e da indüstria, reflete a que hoje as nossos
historjadores e pensadores tern dito tratar-se do problerna mais grave do final
do século, ou seja, a questão do trabaiho. Em outras épocas da humanidade,
tivemos problemas gravIssirnos, como a febre amarela, as guerras étnicas e
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outros problemas sociais, a que levou a urn genocldio de milhOes de seres
humanos. Neste final de século, o problema rnais grave que a humanidade
enfrenta é a problema do trabaiho, que é rnais que o problerna de ter emprego
ou não. A maneira corno a capitalismo vem organizando a sociedade nos
diversos palses esta irnpedindo que a cidadão tenha garantido a direito
fundamental do trabalho. Uma sociedade que não consegue garantir aos seus
membros o direito ao trabalha é uma sociedade fadada ao fracasso. Esse
problema rernete-nos a uma reflexào filosOfica. 0 que, na essência,
diferencia-nos dos animals, coma bern nos explicaram as biOlogos e
cientistas, é a capacidade que ternas de utilizar nossa inteligencia para a
pradução de bens, serviços e rnelharia das condiçöes de vida. lsso é 0 que
nos diferencia dos animals. Quando uma sociedade não consegue garantir a
trabaiho aos seus pares, automaticamente vai carninhando para a involução,
porque deixarn de ser cidadãos. For isso, cumprimento esta Casa par essa
iniciativa, pois várias entidades, e soube que são muitas, estão participando
deste evento. Isso e born, porque podern levar as suas bases esse debate
sabre a gravidade que temos de enfrentar, ou seja, sabre a necessidade de
se encantrar urn outro rnodo de organizar a sociedade.

Feita essa introduçäo, a tema que me cabe é a agricultura. Gostaria de
fazer corn vocês duas grandes reflexöes. A primeira é falar mal do Governo,
que e minha especialidade. A segunda é dizer qual é a saida. Vivemos urna
grande crise na agricultura brasileira. E impressionante falarmos em crise
agricola, no pals de maiar dimensão de terras agricultaveis do mundo, no
pals que tern a maior oportunidade de variaçöes de clirnas e solos do mundo,
no pals que tern 160 milhöes de habitantes, enfirn, nurn pals que tern urn
Patencial enorme, a que nos perrnhtiria ser uma grande potência produtora de
alimentos lnfelizmente, estarnos embrenhados numa grave crise tarnbém na
agriculfura.

E essa crise tern a sua origem no modelo agricola que as elites brasileiras
Vêm implementando desde a década de 90, nos Governos Colb y e Fernando
Henrique. Esses Governos passaram a irnplernentar urn modelo para a
agrlcultura o qual tiveram a petulãncia de charnar de modelo norte-arnericano.
Eles copiararn todas as caracteristicas do desenvolvimenta agricola norte-
americano coma se elas fossem üteis para nós. Isso está em documentos
I nternos, no segundo escalào, nas dhscussöes que fizemos, nos embates e
nas reivindicaçoes que apresentarnas em Brasilia.

Quais são as principals caracterlsticas desse modelo norte-americano que
está sendo implantado no Brasil? Primeira, estão "oligopolizando" a controle
agricola, au seja, a mercado dos pradutas agrIcolas estã sendo cada vez
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mais controlado por algumas poucas empresas, seja nos grâos, seja nos
laticmnios, seja nos bens de consumo em geral. Esse processo de
"oligopolizacáo" é induzido pelo Governo, que usa os créditos do BNDES e do
Banco do Brasil para que as multinacionais controlem, cada vez mais, esse
mercado. Segundo, o Governo está estimulando a implantacão de grandes
fazendas de grãos para exportaçâo, especialmente no Centro-Oeste, no Sul
do Piaui e do Maranhão e na Chapada dos Parecis. Portanto, 0 Governo
estirnula a ampliação da lavoura de grãos para exportacâo, basicamente de
milho e soja. E, suplementarmente, está estimulando a implantacao da
tecnologia dos transgênicos como uma forma além do debate sobre a
biotecnologia, se é correto ou não seguirmos essa linha de pesquisa. A
gravidade da introdução dos graos transgénicos é que eles representam o
monopOlio das sementes por algumas poucas empresas multinacionais, que,
em curto prazo, irão deter o monopálio das sementes de grãos no Brasil,
casadas corn o uso intensivo de agrotOxicos. Esse e o problema principal da
politica do Governo relacionada aos transgénicos. Devemos ser
visceralmente contra ela, porque transfere a soberania do controle das
sementes para algumas empresas. E nenhuma sociedade agricola do mundo
prospera se não controlar as suas sementes. Se nós nos descuidarmos,
essas sementes de grâos, de milho, de soja, de arroz serão o monopólio de
duas, trés empresas norte-americanas, as quais deveremos pagar "royalties"
e ficar dependentes para o resto da vida.

0 terceiro processo é a integração seletiva na agroindCstria. Já fizeram o
processo de integrar o máximo de agricultores possivel em agroindCistrias
multinacionais e, agora, estão selecionando. Já ha uma politica oficial do
Governo para reduzir, eles já não querem o pequeno agricultor, que fornece
30 litros de leite, porque é inviável. Então, estäo aplicando créditos, induzindo
tecnologia, para que so fique integrado nos laticinios quem produz mais de
300 litros de leite. E claro que, do ponto de vista econômico, é mais barato
produzir 300 litros de leite por dia do que 30 litros. Mas ha a questão social e
o desenvolvimento regional por trás disso, que não podem ser escondidos.
Nesse modelo, milhares de pequenos agricultores, hoje integrados em
agroindüstria, serão enxotados e eliminados do mercado, seja no leite, seja
nas frutas, seja no fumo, seja em outros produtos em que ha processo de
integraçâo.

Ha abandono das politicas piblicas agricolas, porque, na visão do
neoliberalismo, a Estado não pode mais prestar serviços gratuitos a
agricultura, como se, por si sO, a agricultura pudesse se desenvolver. Por
isso, o Governo sucateou a EMBRAPA, as EMATERs e o sistema de
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armazenagem.

Hoje, a Brasil já não tern nenhum controle de seus estoques de alimentos.
Tudo está nas mãos de empresas privadas, depois de termos construido uma
rede enorme de armazéns, através da CIBRAZEM.

Privatizaram tudo. No ano passado, houve uma especulação enorme do
feijão, simplesmente porque duas ou trés empresas do mercado atacadista de
feijäo em São Paulo retiveram o produto para especular no mercado. E o
Governo sequer sabia quantas sacas de feijão tinha o Brasil. E não sabe ate
hoje, porque quern controla os estoques são as empresas privadas. Por qué?
Porque a Governo retirou o servico püblico agricola. A EMPRABA está
sucateada; dá pena ver as funcionários fazerem acordo corn rnultinacionais
para complernentarem seus salários. As EMATERs já não existem.

0 Governo aplica o modelo norte-americano - uma polftica clara de buscar
ate a prOxirno final do mandato - para que fique corn emprego agricala apenas
5% da populacão. Estamos discutindo corno criar emprego, e a Governo
discute como tirar pessoas da agricultura, coma bern disse quern me
antecedeu. E o Governo mais estüpido do mundo. Tern coragern de fazer
politicas pUblicas para criar desemprego e assume isso corn a fachada de
que é rnoderno tirar a populaçao do campa. Ora, as Estados Unidas e a
Europa levaram 250 anos no seu processo de urbanização, para chegarem
aonde estão. Nós, em 10, 15 anos, queremos chegar no rnesmo nIvel, estilo
macaco - tudo que ye, quer imitar. Esse Governo, aqui, na agricultura é urn
macaco das burguesias européla e norte-americana, sO que quem paga a
conta somos nOs.

Quais as conseqüéncias dessa politica desastrosa? Nos Ultimos dez anos,
Segundo o censo agropecuária 942 mil propriedades foram a faléncia na
agricultura. Novecentas e duas corn menos de lOOha, portanto 90%. Dois
milhães de postos de trabalho de assalariados agricolas foram destruidos
peto processo de importação de produtos agricolas, seja do algodão, do
arroz, da came, do peixe, do alpiste, do feijão, porque neste Pais ja se
Imparta ate água mineral. E eles se orguiharn, dizendo na hora do jantar, no
seu discurso chique, chique para eles: "é da Espanha". Deveriam ter uma
cangestao toda hora que bebessem água da Espanha! Espero que esta que
estamos bebendo, seja mineira...

0 crédito rural, dentro desse modelo. A épaca do Delfirn Neto - a modelo
agricola dele também não é nenhuma for que se cheira -' aplicava-se em
crédita rural US$20.000.000,00 pelo sistema do Banco do Brasil. Agora, alérn
daquela briga de a cada semana ter que ir ao Banco, o volume disposto é de
R$8.000.000.090,00, que correspondem a US$4.000.000.000,00. Ou seja, em
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10, 15 anos retrocedemos para 1/4 do volume de recursos. A area agrIcola
nesses dez anos diminuiu em oito milhöes de hectares, ora, quem é agricultor
sabe que, quando se está perdendo dinheiro, não se aumenta area, a
primeira coisa que se faz é reduzir a area - ninguém é bobo para plantar e ter
prejuizo.

Pois bern, nos Oltimos dez anos 8 milhães de hectares de lavouras
temporárias deixaram de ser cultivadas e portanto produção de alimentos e
incorporação de mão-de-obra também diminuiram. E corn isso as importaçöes
de produtos agricolas pularam de urn patamar histOrico de
US$1 . 000.000.000,00, importávamos trigo, maçã, por acordos corn a
Argentina, para gastar hoje US$8.000.000.000,00 em alimentos. Todos são
produtos que poderiamos produzir aqui e gerar trabalho e emprego para 0
povo brasileiro. Por isso e que ha na agricultura urn clima de desãnimo muito
grande - em função desse modelo agricola.

0 que temos feito corn o movimento dos sem-terras? Temos feito uma luta
quxotesca de seguir organizando os pobres do campo para ocuparem terras,
como ültima esperança.

Dizernos que o sujeito sem-terras, quando vai para urn acampamento,
enfrenta todas aquelas dificuldades e conflitos, equipara-se a situação do
cara que está no inferno: pouco custa dar urn tapa no diabo. Mas o
acamparnento, a ocupaçâo, não é urna proposta de modelo agrIcola; é 0
desespero para não morrer de fome.

Nesses ültirnos anos conseguimos assentar 250 mil familias, enquanto 0
Governo tirou 942 mil familias. Nessas 250 mil farnilias que se transformaram
em assentados, ha, evidentemente, muitas dificuldades porque eles agora,
como pequenos agricultores, enfrentarn de novo toda aquela politica agrIcola
que expliquei desse modelo norte-arnericano.

Mesrno assim, por rnais dificuidades que cada assentado tenha na nova
area conquistada, em todos os assentarnentos, sem exceção, todos comem,
tern a sua casinha hurnilde, mas tern; todos trabalharn o ano inteiro para Si,
não são mais explorados e todos tern suas crianças na escola. Esse é o
futuro da nossa sociedade: garantir que todo brasileiro tenha casa, trabaiho,
cornida e as crianças na escola. Portanto, o assentarnento é urna solucão
para os pobres, pode servir como urna alternativa para se criar urn futuro
diferente.

No entanto, não basta nós, quixotescamente, como eu disse, acharrnos que
varnos resolver o problema do ernprego e da agricultura, simplesrnente
repetindo ocupaçöes de terra, porque ate o Governo tira mais gente da terra
do que nos conseguirnos colocar de volta. Seria urna ilusão achar que sO por
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esse carninho, irlarnos resolver o problerna do ernprego e da agricultura, dal a
necessidade de sempre discutirmos a mudanca do rnodelo geral.

Prirneiro, ha que se rnudar o rnodelo agricola. E preciso pensar uma
reforma agrária que reorganize a agricultura do Brasil, prirneiro,
democratizando a propriedade da terra. Reforma agrária é sinônirno de
democratizacão da propriedade da terra e, no Brasil, ha ainda urn processo
de concentração da propriedade da terra. Portanto, não ha reforma agrária
nenhurna aqui. 0 primeiro passo desse novo modelo agrIcola é o de
democratizar a propriedade da terra.

Segundo os dados do censo agropecuário de 1996, nurna propriedade
acirna de 1.000ha, os fazendeiros atuais precisarn de 200ha para criar urn
emprego. Então, para eles isso não interessa, a terra é muito mais reserva de
valor, é so utilizar mecanizacão. E, em uma pequena propriedade corn 20ha,
criarn-se 4 ernpregos. Portanto, a democratização da propriedade da terra
gera 40 vezes rnais empregos do que o latifündio. Isso nos é passado pelos
dados do censo agropecuário, não é o MST que esta dizendo, é o IBGE.

E por isso que a dernocratização da propriedade da terra, do ponto de vista
do emprego, irnediatamente incorpora rnilhares de trabalhadores de urna
maneira rnuito rapida e barata. Segundo, e preciso pensar numa reforma
agrária rnais arnpla, não sO aquela reforma agrária do inicio do século de sá
distribuir a terra, porque hoje o desenvolvirnento das forças produtivas e da
tecnologia devern ser colocados a serviço de todos.

Acharnos que é preciso dernocratizar o capital para que os agricultores
tenham acesso a crédito, para que possam introduzir essas novas
tecnologias na agricultura e, sobretudo, para que sejam donos da
agroindstria porque o pequeno agricultor e o agricultor ern geral não
produzern rnais alimentos. Produzem apenas rnatéria-prima. Essa rnatéria-
prima vai para urna agroindüstria que produz o alirnento e toda a renda. A
maior parte do ernprego fica na agroundastria.

Ern urn outro modelo agricola, mais dernocrático como o que querernos
criar, o ernprego é rnuito melhor. Em vez de haver grandes agroindastrias
oligopoIizdas como temos agora no caso do laticInio, ern que praticarnente
trés ernpresas rnultinacioriais, a Parmalat, o Leite Gloria e a Nestlé, controlam
todo o rnercado de leite no Brasil - embora existarn rnuitas cooperativas, mas
ficam dependendo de fornecer rnatéria-prima para eles - é muito meihor haver
urn prograrna governamental que distribua essas agroindüstrias por todos OS
municipios do Brasil.

A Parrnatat, na ltália, e urna "rnerrecazinha"; so tern urn laticinio na cidade
de Parma, de onde vern o nome, porque cada cidade da ltália tern seu
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laticinio. Mas aqui no Brasil ela controla tudo; controla ate o Palmeiras, por
isso tenho tanta raiva dela.

E preciso democratizar a agroindistria, para que os agricultores possam
auferir aquela renda do valor agregado pela agroindüstria e para que possam
criar emprego para seus filhos no interior. Dessa forma, a sujeito já nâo
precisa ii para Sào Paulo, para Belo Horizonte, para Recife. 0 jovern nâo
sonha ganhar unia enxada. 0 jovern quer estudar e assimilar tecnologia. F so
poderá canseguir emprego no meio rural tendo acesso a tecnologia, se a
agroindUstria for Ia. Ele pode ir trabaihar na agroindt:istria, controlar a
computador, ser qulmico, veterinário, agrOnorno, bioquimico, engenheiro-
mecãnico, e ficar no meio rural, que é o ideal.

Por Ultimo, coma foi dito aqui também, em nossa reforma agrária
imaginamos a necessidade de democratizar a educacào. Não podemos
pensar em uma sociedade democrática se a brasileiro não tiver as mesmas
oportunidades de acesso ao conhecirnento cientifico. E não são essas
"merrecas" de programas de MOBRAL au da D. Ruth, que sO ensinam a
"cara" a assinar a name para poder votar nas mesmas pessoas. Falarnos em
educaçao no sentido do Paulo Freire, de a sujeito ter as mesmos direitos de
conhecimento pleno para se transformar em cidadão e, ao mesmo tempo, ter
acesso a todos as nhveis de escalaridade que ha na sociedade. Por que 0
cidadão no rneio rural sO tern direito a saber ler e escrever, e não pode chegar
ate a faculdade? So alguns podem chegar ate a faculdade? A reforma agrária
em que pensamos é urn processo mais amplo, que rearganiza a produção,
que democratiza a terra, o capital e a educação.

Finalmente, se o coordenador me permitir mais urn minutinho, gostaria de
fazer urna outra referência. Não podemos, tampouco, irnaginar que é possivel
mudar a agricultura sern mudar a resto, porque a agricultura está
umbilicalmente vinculada a todo a sistema econôrnico do Pais. Quando
dizemos que a agricultura taivez seja o melhor caminho para gerar emprego
no Brasil, não e apenas porque a agricultor assentado vai ter trabalho. Se
reorganizarmos a agricultura, influiremos decid idamente na indüstria, porque
a agricultura desenvolvida gera mercado interno. Quando a agricultor tern
renda, não vai para Miami; compra urn trator, compra uma ferramenta,
compra urn casaco, compra uma televisão, tudo produzido aqui. Todos as
paises desenvolvidos do hemisfério Norte, para desenvolverem sua indüstria
e a mercado interna, fizeram, antes, a reforma agrária, porque é a
democratização da terra e da agricuttura que gera urn mercado interno em
todo a Pais para as produtos da indUstria. Portanto, nossos colegas da
indüstria não terão saidas na indUstria; sabern que a tecnologia pode gerar
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desemprego. E para eles, de fato, a problema não é a tecnologia. Mas a
indUstria sO vai se desenvolver no Brasil se tiver quern compre os produtos
deles. E, para ter quem compre seus produtos, é preciso mudar a modela
econOmica do Brasil e reorganizá-lo, baseado em duas grandes premissas:
primeira, a fortalecirnento do mercado interno, esséncia da ecanomia. Toda
sociedade do rnundo organiza a producäo para abastecer seus membros. SO
que, no Brasil, h6 uma elite calonizada, idiota e burra que imagina que a
solucão é exportar, ou que a sa!ução é a turismo, coma frequenternente ouca.
Isso é uma idiatice; é urn banda de macacos que so capiam da Europa. E
copiam mal. 0 Brasil so tern sabda se produzirmos para as brasileiros.

Agora, para que a brasileiros cansurnam, vem a autra paradigrna que é a
distribuição de renda. E preciso urn modela que distribua renda, que rompa
corn essas grandes fortunas que temas no Pais, que eleve a salário minima,
que garanta renda para a agricultor. Corn essa distribuição de renda, as
pessoas vão comprar produtas das indstrias. Isso gera, então, urn grande
processa de crescimento econOrnico, que vai desenvolver a nossa saciedade
e garantir oportunidades iguais e melhares condiçOes de vida. Essa é a
prapasta que temos para mudar a Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho
Deputado Durval, Deputado Cristiano, Deputado Chico, companheiro João

Pedro, cornpanheira Osrnani, companheiros e carnpanheiras. Tenho a hanra,
neste momenta, de estar na Presidência do SEBRAE-Minas, que é uma
instituicaa sabre a qual gostaria de tecer alguns comentários, para vocés
entenderem como ela funciona. 0 SEBRAE é uma instituição de apaia a
pequena e a microempresa. Ela se sustenta através da cantribuiçao que as
empresárjos do carnércio, da agricultura, de servicos e da indtistria
depositam 0,3% de cada folha de pagamento que e feita. Esse dinheiro vai
para a INSS e, depais, ele é distribuido para a Brasil e cada SEBRAE
estadual recebe a sua participaçaa e faz as seus investimentas, as suas
aplicacoes, etc. A filosafla do SEBRAE e que sem patrão não ha empregado.
Nao adianta, naa ha ilusáa. 0 nosso abjetivo é criar patrão, criar a
mlcraempresárjo mesmo que ele seja dana da sua prOpria empresa, saindo,
consequentemte da inforrnalidade e do desernprega e potencializanda-a
para que ele venha a gerar empregas na atividade que ele escolheu.

NOs a acornpanhamos desde a fundacão, ternas a NcIeo de Abertura de
Empresa - NAE -, em que a indivIduo que vai abrir uma ernpresa tern uma
entrevista e tern urna visäo da realidade do seu negOcio. Pasteriarrnente, urna
equipe acampanha a sua atividade. 0 SEBRAE atua também na area de
crédito, principalmente do microcrédita, que é uma grande açãa que a
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SEBRAE faz corn os seus agentes financeiros. No caso de Minas Gerais, eles
são a Caixa Econômica Federal, o Banco de Desenvolvimento, o Banco do
Brasil e outros Bancos privados. Sabemos das transformaçöes que o mundo
observou a partir da década de 80, o avanço tecnolOgico das atividades, de
modo geral, a mundialização do processo de produção e comercialização -
esse é urn jogo duro em que não adianta tentarmos tapar o sol corn a peneira,
em relação a fata de nosso companheiro João Pedro. 0 mundo hoje está corn
superprodução de rnilho. Então, quem tern urna pequena pocilga sabe que, as
vezes, e mais barato comprar o milho do que plantar, porque 0 milho está
corn superprodução. Essa globalização do mundo inteiro é urna realidade que
não adianta querermos esconder. Essa questão nos leva tambérn a uma
exigência enorme da competitividade do empreendimento, seja ele no
comércio, seja ele na indüstria, seja na prestaçao de serviço, seja na
agricultura.

Uma outra coisa nefasta que, infelizmente, é outra realidade é o capital
executivo internacional: sabemos como ete age e como é o seu jogo duro.
Não adianta tambérn ficarmos discutindo esse tema, porque é uma realidade
e não adianta querer esconder. Ha tarnbérn a concentração das atividades
em pessoas nas areas urbanas. Em face das condiçöes econOmicas dificeis
do interior, ha urn tendência de essas pessoas virern para a cidade.

A forrnação de blocos econômicos, quer sejarn etes nacionais, quer
internacionais, que jogam de acordo corn seus interesses; o aumento dos
niveis de consciëncia ecológica, visando ao aumento da sobrevivéncia
humana, tudo isso é uma reatidade muito interessante e muito positiva,
principalmente para o Brasil.

Outra preocupação, que surgiu apOs a década de 80, foi a de se reduzirem
as atividades do Estado em alguns setores, Para que ete fique desonerado de
nvestirnentos em areas improdutivas e possa atender as questoes sociais.
Premente também é o redesenho do papet das empresas, em que se realcem
especificamente as funçoes do trabaiho.

Falemos, agora, da importância das pequenas empresas e das
microempresas. Sabe-se que, no mundo inteiro, etas tern lugar de destaque.
De rnodo geral, independenternente do desenvotvimento dos palses, as
pequenas empresas e as rnicroempresas são responsáveis, em 92%, pela
geração de emprego e participarn efetivamente da economia do Pals.

Na Itátia, por exemplo, a microempresa representa 20% de sua exportação.
No Brasil, apenas 2%. Por isso, o SEBRAE de Minas está empenhado em
apoiar a rnicroempresa brasiteira, no que se refere a exportação.

Etegemos atguns segmentos em que vamos atuar fortemente: a fruticultura,
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corn pôtos irnportantes em Janaüba e Januária; a bovinocultura, para o Brasil
contra-atacar no mercado externo, o que deve puxar o preco da came no
mercado interno, afinat, nesse jogo da balanca, quem impöe o preço do
produto internacional é o mercado externo; a area de confeccoes, que marca
presenca na indCistria mineira - diversas cidades do Estado tern pólos de
confecçães muito importantes, e vamos incentivá-tas para a exportação -; a
area de fogos de artificios - Monte Sião é hoje a segunda cidade da America
Latina em producão de fogos de artificlo e compete, em qualidade e
quantidade, corn outros centros do mundo, sobretudo corn a China -; a area
de alimentos processados, corn polo nas regiöes de Uberaba e Ubertândia, e
o setor moveteiro, corn pOtos importantes nas regiöes de Ubá e Uberaba.

0 SEBRAE de Minas e a CANEX, órgão federal que incentiva a exportacão,
vão atuar fortemente no apoio ao pequeno produtor e ao microprodutor.
Vamos admitir urn gerente setoriat para cada area: uma pessoa que conheca
a produção e o mercado internacionat e seja capaz de apoiar os pequenos
industrials e rnicroindustriais dos setores que citei.

Essa conscientizaçao de geracão de microernpresários tevou-nos, ha duas
semanas, a tançar um projeto que fizernos para a Vita Mariquinhas, em Belo
Horizonte. Ali vivem pessoas reatmente carentes e pobres. Não sei se Os
senhores se tembram, a Vita Mariquinhas e o resultado de urn grupo que
acarnpou na Igreja São José, ha cinco anos.

Os técnicos do SEBRAE foram a Vita Mariquinhas, pesquisaram 0 perfit das
300 farnitias que ati vivem e identificaram 60 pessoas corn potencialidade
para serern microempreendedores.

H6 doceiras fazendo doces maravithosos, costureiras, artesãos, fabricantes
de sandalias, fabricantes de carnisetas. Fizemos urna grande ação na Vita
Mariquinhas ha dois sabados. Essas pessoas terão o apoio dos atunos da
Escola Técnica Gerencial do SEBRAE durante urn ano, acompanhando a
producao, a cornerciatizacao e os trabathos que desenvotverão. E assim que
se trabaiha, e assim que se dedica, porque esse é o esforço do SEBRAE e é
O flOsso objetivo.

Na Vita Mariquinhas, as pessoas puderam sentir a dedicação dos técnicos
do SEBRAE de Minas que ati operaram durante trés meses. Contamos corn o
apoto do SENAI, do SENAC e da Aeronautica, que nos ajudou na montagern
dos pavithães para a reatização dos cursos; rnontarnos uma area para a
ernissäo de carteiras de trabatho e para a execucão de exames eternentares
de saüde. 0 Banco Popular da Prefeitura também esteve presente. Fol urna
acao importante, que gerara, na Vita Mariquinhas, atguns futuros
ern presarios, alguns futuros microempresários, que, certarnente, urn dia,
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serão patröes.
Na nossa ótica, entendemos que a microempresa brasileira ainda näo tern o

apoio necessário na area do setor püblico. Recenternente, ha alguns meses,
foi aprovado pela Câmara Federal o estatuto da microempresa, do Senador
Sarney, discutido durante cinco anos. Foi aprovado agora, graças a uma luta
ferrenha de alguns Deputados Federais. Passou pelo Senado, será
sancionada pelo Presidente Fernando Henrique e regulamentada em 60 dias.
Será importante para dar a empresa brasileira urn alIvio e urn horizonte de
crescimento, já que aumentou o parâmetro de faturamento. A microempresa
pode chegar a R$1.200.000,00 por ano, isto e, R$100.000,00 por més. Terá
algumas isençães e condiçöes de créditos mais favoráveis.

Recentemente, em Minas Gerais, foram realizadas algurnas acöes
impor-tantes, mas carece do apoio do Legislativo, que é extremamente
importante. Todos conhecem o trabaiho de tapetes "arraiolo", de Diarnantina,
onde havia urn grupo de artesãos, fabricando tapetes "arroiolo" corn
financiamento da Alemanha. Esse movimento cresceu muito e chegou a ter 2
mil muiheres fabricando tapetes "arraiolo". Elas se uniram em uma
cooperativa e, de repente, a Secretaria da Fazenda entende que deveriam
pagar ICMS. Foi o fim da ação das cooperativas de Diamantina. As 2 mu
mulheres ficaram desempregadas.

Por isso, essas acöes governamentais são importantes, mas desta Casa
deve sair a Iegislaçäo. Hoje tramita nesta Casa uma acão importante, que é o
Estatuto de Defesa do Contribuinte, que não tern sornente obrigaçoes, tern
direitos. Vamos ter essa ação aprovada na Assembléia Legislativa.

Em Minas Gerais, tivernos a felicidade da criação do Gera Minas e do Micro
Geraes, que são acöes importantes para aqueles que querem se introduzir na
atividade. 0 SEBRAE está de portas abertas para dar toda a orientaçao de
que precisarern.

A funçao do Micro Geraes e do Gera Minas é estimular o desenvolvimento
sustentado de Minas Gerais, corrigir as distorçöes regionais, estimular
setores de atividades absorvedoras de rnão-de-obra, apoiar a
profissionalizaçao e especialização das atividades empresariais e estirnular o
processo de informatizaçao das microempresas já instaladas.

0 Gera Minas é uma outra ação muito importante, e uma parte dos
impostos que o empresário do comércio e da indCjstria pagarn - o de serviços,
não, porque ele não paga ICMS - vai para esse Fundo, que hoje é gerido pelo
BDMG, e volta para os microempresarios.

Uma grande acão do SEBRAE-MG é na area de crédito. Ha mais dernanda,
no SEBRAE, de microcrédito e tambérn de urn crédito urn pouco major.
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Estamos adotando uma acão para o rnicrocrédito, que é extremarnente
importante, veio para o SEBRAE por meio de urn braco do Comunidade
Solidária, da D. Ruth. E urna ação irnportante para aquela costureira que
precisa comprar uma outra rnáquina de costura. E urn crédito de R$1.000,00
a R$1.500,00, que vai ajudar rnuito no incentivo ao pequeno empresário e ao
microempresário que quer cornecar a sua atividade.

0 microcrédito é uma acao do SEBRAE, para a qual estarnos forternente
apareihados. Para terem uma idéla do volume, ja fizernos, este ano, quase 8
mil operaçoes de crédito, no valor aproxirnado de R$80.000.000,00.
Pretendemos chegar a 12 mil operaçöes ate o final do ano, em tomb de
R$105.000.000,00 emprestados para os microempresários.

Essas acöes em que o SEBRAE-MG atua são muito amplas, tanto no
comércio e na agricultura quanto na area de serviços. Estamos atuando
fortemente; o SEBRAE tern 10 regionais e 60 balcöes. Essas regionais estão
nas principals regiöes de Minas Gerais, atuando fortemente no setor do
pequeno empresário e do microempresário.

Como falei, essa é a filosofia do SEBRAE. Não adianta procurar emprego
se não houver patrão para gerar o emprego. A legislaçao ainda oferece
restriçöes para o microempresario atuar, rnas lentamente estamos avançando
e certamente chegarernos a urn patamar mais avançado algurn dia.
lnfelizmente, não sera na nossa geracão, mas este Pals devera melhorar
muito. Não ha outro caminho a não ser levantar cedo, trabalhar rnuito e se
dedicar intensamente, sempre em busca da perfeicão e da quatidade.

Agradeço a atenção de todos e a Assembléia Legislativa por colocar urn
tema tao importante em discussão. Muito obrigado. (- Palmas.)

0 Sr. Presidente - Gostaria de lembrar aos participantes que amanhã
haverá a plenária de votação. Todos tern em mãos o docurnento das OTIs e
as sugestöes do interior. Houve enriquecimento e acréscimo de novas
propostas para amanhã.

C
	 0 documento será entregue amanhã, e gostarlamos de deixar bern claro
0 que, para melhor desenvolvimento dos trabalhos, 56 serão lidas e votadas as

propostas destacadas item por item, de acordo corn cada OTI formada.
Estamos atentos a isso.

Varnos também eleger a comissão de representação que acompanhará o
desenvolvimento do seminãrio. 0 seminario tera esse desdobramento, e a

0 
COmissão de representaçào tera o papel de fiscalizador e fará o
acompanhamento Nesta manhã, no Serninário Legislativo Desemprego e
Direito ao Trabalho, estamos discutindo o tema "Experiências Não
Governamentais na Geracão de Emprego e de Renda".
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Palavras do Sr. Heguiberto Guiba Navarro Dolla Bella
Bom-dia a todos. Em primeiro lugar, peço desculpas pelo atraso e gostaria

de informar que ele se deu devido a mobilização que fizemos corn Os
trabaihadores da FIAT. Lamentavelmente, fomos reprimidos violentamente.

Vamos falar urn pouquinho sobre a relação entre capital e trabalho. Acho
que os companheiros da Mesa já abordaram esse assunto, assirn como Os
representantes dos empresários. Quero tarnentar os fatos ocorridos hoje, pela
manhã. Ainda estamos corn quatro companheiros do ABC hospitalizados corn
uma certa gravidade, devido a violéncia da segurança da FIAT e da Poilcia
Militar do Estado.

Estamos fazendo essa denüncia e querernos dizer que filmamos o ocorrido
e iremos entregar cópia desse fiirne a Assembléia Legislativa. Marcaremos
também urna audiéncia corn o Governador do Estado. Varnos. ainda, fazer
uma denCincia internacional ao Presidente da FIAT na Itãlia. Gostariamos de
saber se o tratamento que a FIAT da Itália dispensa aos seus trabaihadores é
o mesmo aplicado aos trabalhadores brasileiros.

Portanto, esse atraso aconteceu devido a essas manifestaçOes. Alias, elas
estavam rnarcadas para arnanhã, rnas a própria FIAT as antecipou para hoje.
For qué? Porque dispensou os trabalhadores arnanhã e depois de amanhã,
para que recuperem a produçào no sábado. Então, antecipamos a
paralisaçâo para discutir o assunto dernocraticarnente corn os empresários do
Brasil e corn o Governo.

Quero começar abordando esse tema, porque quero falar urn pouco sobre a
produçào rnundial de automóveis - não sei se o Osrnani já abordou o assunto
-, porque esse tema engloba urn pouco da chamada guerra fiscal que ternos
no Brasil e porque estamos lançando o charnado contrato coletivo de
trabatho, para debater o assunto corn os ernpresários e o Governo, discutindo
tambérn, abertamente, os investimentos das pequenas e médias ernpresas e
das microernpresas. Nossa proposta de contrato coletivo de trabalho gera
urna série de propostas da organização dos trabaihadores em nivel nacional,
o que não é novidade, urna vez que ja existe em algurnas organizaçôes
internacionais de outros paises europeus ou, mesmo, da America Latina.

Tenho alguns dados e quero corneçar corn eles. Depois, vamos nos
aprofundar no assunto, que trata da produçao mundial de automóveis. Vocês
se lembram de que, em 1992, o Brasil passou por uma séria crise decorrente
da produçao mundial. Naquele rnornento, apresentarnos a Cámara Setorial de
Negociaçäo Tripartite - entre o Governo, Os trabalhadores e os ernpresários.
Em 1992, produzimos, no Brash, 960 mil veiculos corn essa Cârnara Setorial
atuando e garantindo o emprego dos trabaihadores, garantindo os salários
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dos trabaihadores e diminuindo Os irnpostos por unidade de carros. Gerarnos
uma producão rnaior no Brasil e urn crescimento, que foi acordado
tripartite mente, 0 qua[ deveria chegar, no ano 2000, a 2 rnilhöes de veiculos
produzidos.

No entanto, a produçao brasileira, que era de 90 mil veIculos em 1992,
alcancou a meta de 2 rnilhães de velculos produzidos em 1997, portanto
antes, inclusive, do que previam o Governo, os empresários e os próprios
trabaihadores. E durante o periodo, ate 1994-1995, na entrada do Sr.
Fernando Henrique Cardoso no Governo, tinhamos esse chamado contrato,
acordo. Em 1995, esse acordo nao mais vigorava e, portanto, corneçaram as
demissães na empresa. E a produçâo, no entanto, continuava crescendo
assustadoramente. E, como já disse, ate 1997 alcançarnos 2 milhöes de
veiculos. Em 1998, a producão calu para 1.600.000 veiculos, e a previsão
para 19996de 1.200.000, chegandoa 1.400.000 veiculos.

Mas o que e importante colocarrnos na charnada guerra fiscal é que 0
Governo concede muito para as multinacionais e transacionais, em
detrimento dos investirnentos que poderiam ser colocados no Brasil na
agricultura, para os pequenos e médios empresários, na area de direitos
soctais, na saüde, educacâo, habitacão e em uma série de outros setores.

Portanto, na discussào da chamada guerra fiscal, estarnos brigando corn o
Governo, tentando insistir corn ele para que nao conceda muito as
multinacionais porque elas já tern uma capacidade financeira grande de gerar
seus próprios recursos e não precisam desses empréstimos, dessa doacão
que os Governos Estaduais e o Governo Federal tern colocado nas
multinacjonajs

E no Brasil, de 1998 a 1999 e, possivelrnente, no ano 2000, haverá 0
charnado investimento empresarial, ou seja, a chegada das empresas
multinacionais, o que, na nossa opiniâo, não é nenhum tipo de investimento.
Vocés vào verificar que elas vém para cá porque somos urn pals emergente,
corn crescimento de produçao, portanto corn urn crescimento de mercado
grande. A produção mundial de autornOveis hoje está em torno de 647
milhöes de veiculos rodando no mundo. E urna projeção. Daqui a dez anos,
essa projeçào será de 1.100.000.000 de velculos produzidos. Portanto, ha urn
crescirnento muito grande da producâo mundial de autornóveis. E as
multinacionais estão vindo para cá porque o Brasil é urn pals emergente, que
tern urn carro para cada 10 habitantes. Na Europa, ha urn carro para cada
habitante No Brasil ainda vào ser vendidos muitos carros. E é por isso que as
mul tinacionais estâo vindo para Ca. E vérn sem nenhum compromisso de
gerar as condiçoes sociais, de gerar empregos. E o que estarnos discutindo?
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As empresas precisam gerar empregos. Temos dados que, na nossa opinio,
mostram que o Governo brasiteiro precisa fazer alguma intervencao. Quando
a Volkswagen foi para Resende, prometia a criaco de 4 mil novos empregos.
Hoje, podemos verificar que a cidade de Resende, antes da Volkswagen,
tinha 6.400 trabalhadores na indüstria metalürgica. Hoje, tern 4.100
trabalhadores na area. Quer dizer, o nimero caiu e criou urn problema social
grave para a cidade. Se a Ford se instalar em Camacari, vai, novamente, criar
urn outro problema social all, porque não vai gerar os empregos que promete,
porque eta não tern comprornisso em faze-b. Eta recebe o dinheiro do
Estado, da União e do BNDES, sern nenhurn compromisso corn o fator social.
Portanto, o nosso contrato coletivo diz que as empresas tern de ter o
cornpromisso de gerar as condiçoes sociais, compromisso de gerar emprego
no Brasil. Se isso näo acontecer, param, irnediatarnente, os financiarnentos e
os empréstimos acordados corn o BNDES, que é o dinheiro dos próprios
brasi leiros.

Estamos apresentando ao BNDES proposta para fazer urn empréstimo
pequeno ao microempresário e, assirn, criar a possibilidade de urn chamado
Banco do povo ou uma facibidade para que os pequenos e médios
empresários possam gerar emprego. Depois desses 'investirnentos", entre
aspas, das indüstrias nacionais, as indtstrias de autopeças, que chegaram a
ser 2.600, hoje náo passam de 600. Portanto, o nümero de trabalhadores caiu
assustadoramente, em todos os segmentos das indüstrias.

A nossa proposta do contrato coletivo de trabalho fala em redução de
jornada de trabalho para 36 horas para gerar emprego e fala em investirnento.
Achamos que é possIvel chegar a urn crescimento da produçào nacional,
porque é corn a produção nacional de velculos que poderemos gerar
melhores condiçöes para a população brasiteira. Estamos propondo
discussöes e a renovação da frota do Brasil. Achamos que corn a renovaçao
da frota dos velculos brasileiros é possivel aumentar a produçäo nacional,
gerar ernpregos e fazer corn que nOs, trabathadores, tenharnos melhores
condiçães para discutir no futuro. Não estamos inventando absolutamente
nada. Já existe em alguns paises a chamada renovação da frota. Achamos
que renovando a frota, não so no setor de automOveis, mas também no setor
de caminhöes, ônibus, trern e nos estaleiros dos navios, voltaremos a gerar
em prego.

E essa proposta que queremos discutir corn os governantes. Nâo vamos
esperar ter urn governo de esquerda para discutirmos as propostas e sair da
crise. Querernos sair da crise apresentando propostas, discutindo corn 0
Governo, fazendo mobilizaçoes e fazendo conscientização de classes.
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o que posso falar corn muita tranqüilidade é que somos urn pals de semi-

analfabetos. Quando nos preocuparnos em Iançar o chamado programa
integrado, que é o programa de requalificaçao profissional, em 1995, e porque
os trabaihadores, ao sairem da empresa, ficarn marginatizados para voltar a
sociedade, porque o SENAI e o SENAC praticarn outro tipo de forrnacão. Eles
praticam uma forrnação especifica para empresas especificas e para as
condiçoes que eles querem, sern fazer nenhurna consulta aos trabaihadores.
Portanto, eles determinarn a funçao da garotada que entra no SENAI. For
causa dessas distorçoes apresentarnos o programa integrado, que qualifica
as pessoas para o mercado de trabaiho e as coloca preparadas para disputá-
to. Fazernos outro tipo de qualificação profissional.

Apresentarnos essa metodobogia e fomos reconhecidos pelo MEC como o
Unico no Brasil a apresentar a qualificaco profissional corn o certificado de 10
grau dos trabalhadores. Como acharnos que so o certificado de 10 grau no
resolve o problema, porque a FIAT já exige o 2 1 grau, outras empresas
também já fazem o mesmo, precisamos preparar o 2 1 grau tarnbém. Agora,
estamos apresentando aos trabaihadores e aos dirigentes sindicais o 2 1 e o
30 grau. Por que o 30 grau? Ja estamos fazendo o 3 0 grau corn os dirigentes
sindicais, porque acharnos que estes tern de acompanhar os trabaihadores,
numa nova conjuntura, numa nova proposta. Então, esses dirigentes tern de
estar mais preparados para acornpanhar essa nova forma de evoluçao do
Brasil.

E claro que concordo corn alguns companheiros que me antecederarn em
que esse não e o papel do movirnento sindicab. 0 seu papeb continua sendo
relvindicatOrio organizativo, rnas tarnbérn acho que ele tern o papel de
cidadão, pois envolve a cidadania dos trababhadores, para que essas pessoas
tenham rnais condicães de voltar ao rnercado de trabalho, de voltar aos
estudos, de se prepararem cada vez rnais. Diziarn que, na região do ABC, na
charnada fuga empresarial, fuga da produçâo, em que surgiu o custo ABC,
PoSteriormente o custo Brasil, as ernpresas estavam saindo, porque a mao-
de-obra era muito cara e a regiào não apresentava boas condiçöes.
Comecarnos a debater corn os empresários e representantes locais, quando
apresentamos algurnas propostas. Apresentamos uma proposta chamada
Camara Regional Local, onde, junto corn uma das prefeituras da região de
Diadema, que tinha 33% das poputaçoes semi-analfabeta e anatfabeta,
conseguimos que a erradicacâo do analfabetisrno fosse importante. Apesar
de termos começado apenas em urna cidade, hoje ela está funcionando em
toda a regiao do ABC. As prefeituras fizeram urn convenio corn o sindicato, 0
que nos propiciou esse trababho de atfabetizaçâo de adultos. Achamos que
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isso também é urn papel do sindicato, se este quser representar melhor os
seus trabalhadores. E, nessa cámara setorial, comecamos a apresentar
propostas ao Governo Estadual, aos prefeitos, tais como os investimentos na
região, a problema dos mananciais, das rodovias, o investimento no Porto de
Santos, que ha 36 anos não recebia nenhum recurso, enfim, começamos a
apresentar propostas concretas.

Hoje, é claro, nem tudo está as mil maravilhas, mas a nossa região está
crescendo e novamente atraindo essas empresas. Queremos debater isso
corn toda a sociedade, porque não é possivel que as empresários digam que,
na região do ABC, o custo da mão-de-obra seja muito caro. Alias, é dito pelos
empresários que o custo Brasil é muito alto, mas gostaria de dizer que o custo
da mão-de-obra, no setor de automOveis, no setor produtivo brasileiro nao
passa de 4%, enquanto que, nos Estados Unidos, chega a 34%, na
Alemanha, 32%, no Japão, 32%. No Brasil, a nossa mão-de-obra, já foi major,
não chega a 4%. Portanto, se ha impostos, encargos muito altos, precisamos
debater o problema. Queremos fazer esse debate. Já propusemos aos
empresários que tirem do holerite a custo da mão-de-obra e a coloquem no
faturarnento. Achamos que quern ganha mais, quem produz mais, paga mais.
Possivelmente, isso possibilitaria uma diminuição dos encargos das
empresas. Aqueles que faturam mais, vão pagar mais ao Estado. Estamos
apresentando essas propostas ao Governo, Para que possamos
definitivamente participar das formacoes, dos diálogos e do comprometimento
em ter uma relacão mais fraterna e uma produção major. Para isso,
precisamos também de condicöes meihores Para as trabalhadores.

Como já disse, temos urn nümero muito grande de trabalhadores
analfabetos. Somente 33% da nossa populaçao econornicamente atjva tern 0
1 0 grau cornpleto, ou seja, 67% dos brasileiros estão excluldos do mercado
de trabalho. Esses são dados. Não sO a FIAT, a GM, a Volks, mas outras
empresas ja exigern a 21 grau corn pleto.

Nós, corno agentes da sociedade, temos de participar dessa organizacão,
das atividades e das propostas de formação social. Nesse contrato coletivo
de trabaiho que estamas apresentando, querernos discutir isso corn os
empresários. Não e possivel que uma empresa corno a FIAT, que tern urn
faturamento alto, que disputa a mercado corn a Volkswagem do Brasil, pague
urn salário médio em torno de R$650,00, enquanto a salário rnédjo no ABC
paulista é de R$1.450,00. Não é possIvel que autras empresas paguem
R$450,00, menos ainda que a FIAT. Essa é a chamada guerra fiscal que nãa
nos interessa, que retira as direitos socials, que não faz investimento no
social. Diria ate que a investimento dessas empresas não interessa a nOs,
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brasileiros, porque não tern comprornisso corn o social, elas querern apenas
vender velculos. Quando já flO Os venderem, irão embora e nos deixarão
aqui a ver navios.

Se queremos participar de uma sociedade e trabalhar juntos na produção e
nos direitos sociais, precisarnos discutir essas candiçOes no Brasil coma urn
todo.

Par isso, peguei alguns pontos que considero importantes. E clara que a
meu trabalho aqui hoje seria abordado corn mais calma, passivelmente eu
seria o segundo ou a terceiro a falar, mas fiz questão de abordar esses quatro
ternas, dentro do contrato coletivo de trabalho, em que ternos urn calendário
de luta que começou em Rezende, na sernana passada, e hoje, aqui na FIAT.
A semana que vem será em São Paulo, depois, a Paraná, Santa Catarina e a
Rio Grande do Sul. Queremos discutir investimentos no Brasil na area social
e na geraçao de emprego. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Aproveitamos a presença e a denüncia feita pelo
Presidente da Confederaçao, a "Guiba", Para dizer que hoje, pela manhã,
nurna expasição de trabalhos dos presos da Penitenciária Nova Cantagem,
recebemos varios telefonemas do local em que estava ocorrendo a
manifestaçao dos metalürgicos. Recebernos denUncias de prisOes ilegais de
vários metalOrgicos, do requinte de violência e de atracidade da PolIcia.

Vamos ter agora uma reuniâo da Mesa e a tarde uma reunião da bancada
Para que essa denüncia seja feita. E inadirnissbvel que urn Estado que tern urn
Governo que faz discurso de direitos hurnanos tenha urn aumento tao grande
da violéncia palicial. Isso é urn absurdo. Fatos corno esses se acumulam cada
vez mais. A cada dia, urn fato nova, corn requintes maiores de crueldade. A
denOncia é urn absurdo, ainda rnais nurn Gaverno que tern urna coligaçao de
esquerda e de centra-esquerda.

I nformamos a tados participantes que a ata contendo todo a seminário,
inclusive a docurnento final, serO publicada em 16 de outubro no jornal "Minas
Gerais" Ali estará toda a sbntese dos trabaihos e a mntegra das intervençOes

0 que estamos tendo nesses quatro dias.
C
	 Posteriormente, vamos publicar urn livro corn o resultado deste serninario

Sabre trabaiho e desemprego, Para 0 acornpanhamento das entidades.
0 	 Esciarecimentas sobre as Debates
0
	 o Sr. Presidente (Deputado Cristiano Canêdo) - Neste momenta, faço urn
C 

esciarecimento sobre as debates: daremos inicio a esta fase, e a
COordenadoria informa ao Pt enario que os participantes poderão formular
perguntas aos conferencistas. As questOes poderão ser encaminhadas par
escrito ou oralmente mediante inscricão prévia.
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Para agilizarmos as debates, solicitamos aos participantes que fizerem usa

do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudaçöes pessoais. Cada participante disporá de ate 2
minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido a mesmo tempo para a
resposta.

Debates
o Sr. Presidente - Pergunta de Madalena Oliveira Dias, do Movimento

Nacional de Luta pela Moradia, a Joào Pedro Stédile: "A questão da
democratizaçao é urn tema a ser trabaihado par todos as segmentos
comprometidos corn a transformação do Pals. Acho contraditOrias a
democratização do capital e a redistribuiçãa de renda. Não seria socializar a
capital, em vez de reformá-lo?".

o Sr. João Pedro Stédile - D. Madalena, nãa quero discutir semântica corn
a senhora. Se a senhora achar melhor falar mal dos capitalistas, exigindo a
socialização, tudo bern. Não tern problema nenhum.

A diferença que existe entre a distribuição de renda e a democratizaçao do
capital e que a distribuição de renda se refere a renda, portanto, ao resultado
do trabaiho. E normalmente se refere ao salário e a outras formas de se
auferir renda.

Democratizar o capital significa que é preciso reorganizar nossa economia,
para que as trabaihadores tenham condiçoes de acumular meios de
produçao, através de seu esforço. Não significa uma politica geral para a
capital, mas sim uma maneira pela qual as trabaihadores na agricultura
possam ir construindo suas próprias agroindiistrias, coma propriedade deles.
E esse o sentido na rninha expasição, na expressão "democratizaçao do
capital". Nesse caso, tern relaçao direta corn a aspecto da agroindüstria. Nós,
do movimento dos sem-terras, ternos feito algumas experiências corn a
agroindistria, e a Unica forma que descobrimos ate agora de viabiUzar essa
democratizaçao da agroindüstria e através das cooperativas. Sei da defesa
do nosso ex-Secretário da Agricultura do Distrito Federal - que falou ontern
para vocés e defende pequenas agroindtistrias artesanais de prapriedade
familiar, que também são viáveis. Mas a nivel de desenvalvimento tecnológico
que a nosso Pals ja adquiriu torna praticamente impossivel disseminar
agrorndCistrias so familiares. E necessário agraindOstrias de maior produção,
e, al, a Onica forma e através das caoperativas.

o Sr. Geraldo Magela de Trindade - Primeiro, gostaria de afirmar que tenha
muita esperança, apesar da situacOo caOtica pela qual a saciedade, a mundo
que é produzido par homens e mulheres, passa. Partanto, harnens e
mulheres podem fazer, amanhO, a apcãa de construir urn rnundo diferente
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deste. Estamas vivendo, de fato, uma crise ética e precisamos pensar em urn
nova arranjo da sociedade.

A nossa sorte é que as pabres estão fazendo polltica: é a MST, são as
movimentos prO-maradias, é a participacäo no controle social do Estado, nos
processos de arcamento participativo, é a criaçOo de partidos populares. Fico
imaginando se canseguissemos empolgar a sociedade brasileira coma
Betinho fez ern 1993: que no Natal de 1993 nenhuma familia do Brasil
passasse fame. F que nás, par exempla, a Iuz da prapasta do Márcio
Pochmann, tivéssemos trés ou quatra bandeiras que mexessem corn a
imaginário das pessoas, que dissessem respeita a reforrna tributária
pragressiva, a reforma agréria e a reforma social. Corn isso, paderlarnos criar
uma força para mudar essa situaçao.

A rninha pergunta vai para o Osmani. Queria saber a respeito dessa
praposta da "cite des métiers", se é uma espécie de SINE. Também tenho
uma pergunta para a representante do SEBRAE: temos muitos casos hoje de
empresas falindo e as trabalhadores estãa assumindo essas empresas para
preservar as seus empregos. Ternos a caso da Mambrini, em Vespasiano; da
Caoperaço, no Distrito Industrial do Vale do Jatobá. Gostaria de saber Se,
eventualrnente, o SEBRAE paderia dar urn apoia a esses empreendimentas,
pois al não se trata de criar a patrãa, eles querem uma outra forma de gestao
campartilhada, igualitária.

So para finalizar, estive recentemente em Petrópalis, em urn curso de
capacitacao de conselheiros de comissão de empregas, este que a Durval
anuncjou, cuja inscriçâo em Minas Gerais é na SETASCAD. La estivemos
corn as empresários da Rua Tereza. Eles estão fazendo urn tremendo esforço
para reativar a comércio, ate mesmo realizando feiras corn desfiles. Fico
imagiriando que, se não houver urn crescimento do Pals, esse esfarça pouco
adiantará Certamente, num prajeto de recanstruçao da Naçao, precisaremos
de urna aliança dos trabaihadores e desses pequenos empresários para
priorizar a produção e o mercado nacional, coma bern falou a João Pedro
Stédile. Muito abrigado.

o Sr. Osmani Teixeira de Abreu - NOo sei exatamente coma funciana a
SINE, you dizer a que imagino - se eu estiver errado e se houver alguem do
SINE aqui, que me desculpe. 0 SINE, ate onde eu sei, limita-se a cadastrar
as pessoas e encaminhálas para uma passivel vaga.

Essa cidade que existe na Franca possui urn negOcio muito maior do que
iSSO: na realidade, é urn espaco onde as pessoas vãa para aprender ate a
fazer a seu planejarnento profissional. LO, teráa consultores
perma nenternente, marcam hora, vãa au nãa, chegarn 16, são atendidas e 6
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onde a pessoa pode - usarei uma expressão popular - sair do nada e traçar
todo o seu projeto profissional. E uma orientação. Evidentemente, haverá
também a indicacão de que ha determinada vaga em tal lugar, mas o mais
importante é que as pessoas terão oportunidade de discutir corn consultores,
que estarão La a disposicão para, ate tentar descobrir o que é melhor para
elas, em vez de ir simplesmente ao local e saber que ali ha uma vaga.
Entendemos que é muito mais do que faz o SINE hoje.

o Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho - Na parte do SEBRAE, é so nos
procurar, estamos na Av. Barão Hornem de Melo, 329. Estamos aptos, em
condicão, temos pessoal técnico e competente para colaborar.

o Sr. Presidente - Pergunta de Patricia Augusta de Alvarenga, psicOloga da
entidade SENAC, que pergunta para o Osmani. Temos outras perguntas aqui,
são trés semelhantes. Farei as trés de uma so vez. "Dr. Osmani, parabenizo,
através de V. Sa., o trabalho desenvolvido pela FIEMG, que, a cada dia, está
de acordo não so corn o mercado nacional, mas tambérn corn a abertura da
competitividade internacional. Vocés atendern a todos e quaisquer
profissionais ou tern de ser oriundos da indüstria? 0 Governo, em algurn
rnornento, financiou ou está financiando esse programa?".

Pergunta de Denilson, representante da CDL, também para Osmani. "Qual
a posicão da FIEMG em relaçao a producão de matérias relacionadas ac
empreendimento dos seus cursos, procurando quebrar o paradigma de se
formarern apenas empregados, e formarem também microempresários, uma
vez que o mercado de trabalho esta cada vez mais cornpetitivo?"

Outra pergunta para o Osmani, desta feita, de Eliane de Oliveira Carmo, do
Sindicato das Costureiras de Belo Horizonte. "0 senhor falou sobre cursos
oferecidos pelo sisterna SESI-SENAI. Sabemos que, mensalmente, as
ernpresas fazern urn repasse de verbas para que o sistema qualifique o
trabalhador. Se já existe essa verba, por que os cursos são tao caros e
cobrados do trabalhador?

O Sr. Osmani Teixeira de Abreu - A primeira pergunta é se são so
industriários. Os NOcleos de Oportunidades Profissionais são,
prirnordialmente, para industriários. Corn relação a cidade das profissOes, a
que nos referimos, será aberta a todo rnundo; não será so de industriários,
mesrno porque a entidade terá a participação de outras entidades; não sera
uma cidade so da Federacão das IndOstrias.

O NOT, que criarnos na semana passada, não tern qualquer financiamento
governamental.

Na outra pergunta, foi dito que o SENAI e o SESI tern uma arrecadação.
Realmente, ha urna arrecadaçao compulsória das ernpresas, e, por isso,
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sofrem uma série de fiscalizaçoes quanto a aplicação. Por que cobra?
Estamos estendendo Os treinamentos muito além do que a simples
arrecadaçao dana conta, que, alias, é ptblico e notório, está diminuindo a
cada dia, porque, a medida que alguern passa para a economia informal, a
Federacào não arrecada coisa nenhurna. Quando alguérn é admitido fora da
categoria, tarnbérn deixa de ser industriário. Então, a arrecadação, que ja foi
muito maior, esta dirninuindo a cada dia. E, so corn a arrecadação, teriamos
de lirnitar os cursos, o que não atenderia as indOstrias nern aos trabalhadores
que precisarn da instrução.

o Sr. Jardel Lopes - A pergunta é para Eduardo Noronha, representante do
SEBRAE. Quero Iernbrar que, anteriormente, fez-se referéncia ac, estilo
macaco - tudo o que vern, copiamos. Sou veterinário e, na Escola de
Veterinánja, em 1970, tivernos urn Diretor, o Prof. José de Alencar Carneiro
Viana, de zootecnia, que, ja naquela época, dizia que deverlamos evitar
cOpias. Como professor de zootecnia, trabaihava corn o aprirnoramento
genético da raga animal, não da raga hurnana. 0 senhor expOs algurnas
questaes sobre a relação patrão e empregado. Estarnos discutindo a questão
da agricultura familiar. 0 SEBRAE tern trabafhado, insistenternente, na
questão da pequena e da media ernpresa, e não se fala na questao patronal.
Todos os dados da Fundação João Pinheiro e da Fundação GetUlio Vargas
mostrarn que isso inexiste. A pequena e a media ernpresa, neste Pais, nâo
tern incentivo. E a população não está trabalhando corn essa perspectiva.
São estatIsticas da Fundação João Pinheiro.

Recentemente, no Vale do Ago, criarnos, corn as Prefeituras de Ipatinga,
Coronel Fabriciano e TimOteo, a Incubadora de 000perativas Populares. Não
q uerernos nenhum dinheiro pOblico voltado para cooperativa de ernpresa.
Estarnos trabalhando a Incubadora de Cooperativas naquela visão do
Companheiro da escola sindical.

Essa visão da possibilidade da socializaçao, de as pessoas trabalharem
fluma visão urn pouco diferenciada. Tudo o que nos tern sido rnostrado nos
ultimos anos pelos econornistas nacionais... Foi citado ate Delfim Neto, que
nao e uma pessoa que gostarlarnos de citar, que já não esta colocando mais
esses dados que o senhor colocou. Entào, gostariarnos que o senhor
pegasse essa questao do SEBRAE e visse a questao das cooperativas, nao
COnSiderando essa relação de patrão e de ernpregado, porque todos os dados
indicativos que ternos atualrnente, na questão da exclusão do cidadão, não
estão no carninho que o SEBRAE esta encaminhando. Por isso, no Vale do
Ago, temos dificuldade de relacionarnento corn o SEBRAE, corn os diversos
balcOes SEBRAE e as propostas dele. Trabalharnos nas cornissöes de
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emprego tripartite, então, corn Os ernpresários, corn Os governos Municipal,
Estadual e Federal, e corn os empregados, representando o sindicato. Entâo,
no Vale do Ago, estarernos trabalhando dessa maneira e, inclusive, corn os
dois Bancos: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Gostaria sO dessa
consideraçao do senhor.

o Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho - Fizemos so este ano 8.800
ernpréstimos e vamos chegar a 12 mil, corn R$1 10.000.000,00. Se vocé acha
que isso é pouco, se vocé acha que isso náo significa acäo para o micro e o
pequeno, eu nào sei once vocé queria chegar para considerar urn nCimero
razoável. Em re!açOo a Ipatinga, estarnos fazendo gestoes junto ao
Presidente da USIMINAS, Dr. Rinaldo, para criar em Ipatinga uma regional do
SEBRAE, exatamente para ir ao encontro dessas questaes do Municiplo de
Ipatinga, que tern urna agéncia de desenvolvimento. Já nos reunimos, na
semana retrasada, para fazer gestaes junto a Prefeitura de Ipatinga, corn o
Chico Ferramenta e corn a USIMINAS para criar uma agenda do SEBRAE,
urn escritOrio regional do SEBRAE naquela cidade. Temos atuado também no
setor de cooperativisrno, forternente, porque urn dos Presidentes da entidade
que reUne as cooperativas tern assento no Conselho do SEBRAE. Estarnos
ern cirna desse trabalho.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa aos presentes que estaremos
recebendo as perguntas ate as 11 horas. Pergunta de João Bosco Passos
para João Pedro Stédile: 'Que leitura voce faz do papel da grande rnidia Rede
Globo no que toca ao MST e, principalrnente, a reforma agrária?".

o Sr. João Pedro Stédile - lnfelizrnente, em 2 minutos, nâo tenho tempo
suficiente para falar rnal da Globo, que hO tantos anos fala rnal do povo.
Consideramos que o Brasil tern vOrios problemas estruturais para
democratizar a nossa sociedade. Como ja foi dito aqui e em outras palestras
também, temos o problema da concentraçào de renda, da concentraçao de
riqueza, desse modelo econOmico, da herança cultural escravagista que
ainda ternos. Urn desses graves problemas estruturais que a nossa
sociedade tern para se democratizar é o monopOf 0 dos rneios de
cornunicação. Grandes empresas ou, mais precisamente, sete grandes
familias se aproveitaram do que é urna concessão pOblica para se
transformar em grandes capitalistas. Roberto Marinho, hoje, é urn dos
grandes capitalistas brasileiros, utilizando uma concessOo pOblica que está na
Constituiçao Federal, que deveria ser urn serviço pCiblico para informar e
educar a populaçOo. lnfelizmente, as elites, através da televisão, usam
permanenternente os rneios de comunicação para apenas propagandear 0
seu projeto de sociedade, Os seus falsos valores e irnpedir que a populaçOo
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brasileira tenha acesso a informaçao correta e seja educada de uma rnaneira
correta. De maneira que nós, do MST, nos sentirnos vitimas da Rede Globo,
pela falsa propaganda, por sempre sO colocar noticias de violência. E sempre
o lado negativo da reforma agrOria que aparece na televisão. E não sornos so
nós. E todo o povo brasileiro. A televisao brasileira é uma porcaria, que e
usada unicamente para manipular a opiniOo pOblica. Eles botam o Presidente,
tiram o Presidente.

Agora, jO estão se afastando do Fernando Henrique. Logo, logo, vâo criar o
Ciro Gomes. E assirn fizeram na histOria inteira. For isso é que urn dos pontos
para democratizar a sociedade brasileira é democratizar os meios de
comunicacão social, distribul-los para uso da sociedade, e nâo, para meia
di:izia de tubarOes, como acontece hoje. (- Palmas.)

o Sr. Antonio Noemir - Antes de forrnular a pergunta, parabenizo, na
pessoa do João Pedro, o MST, pela sua luta intransigente na busca de uma
sociedade meihor e de justiça e por fazer isso corn o entendirnento de que o
problema agrOrio nOo e sO dos sern-terras, rnas de todos nos.

Sr. Heguiberto, o Senador José Alencar disse aqui, ontem, que a empresa é
urn bern social. Hoje, outro empresOrio afirma que é preciso desregularnentar
as açOes de trabalho. 0 Senador disse, ainda. que e preciso levantar cedo e
trabalhar muito na busca da qualidade. No entanto, o que vernos e, a cada
dia, surgirem novas tecnologias, e, assim, produzir-se cada vez mais em
menor espaço de tempo. So que nos, trabalhadores, não temos acesso a
essa tecnologia. Pelo contrario: a tecnologia que levantarnos cedo para criar
nos desemprega depois. Vira-se contra nOs. Criamos, na verdade, uma cobra
para nos picar. NOo somos contra a tecnologia. Somos contra criar a
tecnologia e nOo poder usa-la. Somos contra fabricar 0 carro e nOo poder usO-
10; sornos contra fabricar o videocassete e nOo poder usa-b; somos contra
fabricar a televrsão e não poder usO-la. Esse é o nosso descontentamento.

Pergunto ao Heguiberto: vocé acredita que levantarmos cedo e
trabaiharmos rnuito, na busca da qualidade, e a relaçOo de trabalho ser
desregularnentada, ser precarizada ainda rnais e a soluçao para se criar
emprego?

o Sr. Heguiberto Guiba Navarro Dolla Bella - De cara, digo que não. Corn a
desregubamentacao do trabaiho no Brasil, o que 0 empresariado quer e pagar
menos, é tirar direitos, é diminuir a carteira profissional.

Alias, falOvarnos, hO pouco, de cooperativas. Muitas das cooperativas
cnadas no Brasil vêm do interesse de não se pagar nenhurn tipo de imposto e
nao se concederem direitos. Portanto, acho que a desregulamentacãO da
mao-deobra 6 preocupante e não gera emprego.
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Acordar cedo e trabalhar é uma obrigação de todos, mas acordar cedo e
trabalhar tendo direitos sociais, tendo emprego, tendo condiçoes de executar
o ofIcio, tendo seguranca no trabaiho.

Felizmente, perdemos o prirneiro posto em ocorréncia de acidentes de
trabaiho; no entanto, somos campeöes em doenças do trabalho. 0 que
precisamos é ter saüde para levantar cedo, trabaihar, mas corn o direito de
garantir a sobrevivència de nossas familias e corn a divisão social dos bens
que produzirnos.

o Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Arli, do Conselho Municipal de Emprego
de Santo Antonio do Monte, para o Dr. Eduardo Noronha: "Esclarecimento: o
segundo maior produtor de fogos do mundo é Santo Antonio do Monte, e não
Monte Sião, como parece que foi dito.

For que o SEBRAE promove acOes para o treinamento dos empresários e
não os ensina a valorizar o empregado? Vence, e caro, programas de 01,
SETEX e outros, mas não ensina os empresários a promover a educação
básica formal para os funcionãrios nern a formal izar as relaçOes de trabalho.

Temos hoje mais de 60% da populaçao, empregados ativos, corn instrug5o
inferior a a série".

o Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho - 0 senhor tern razão. Sempre
confundo Monte Sião corn Santo Antonio do Monte. Uma das nossas açOes
em Monte Siâo é em relação a produçâo. Todos sabem que, no inverno,
muitos produtores de Monte Sião e Jacutinga vendern seus produtos em Belo
Horizonte. Santo AntOnio do Monte é o segundo polo produtor de fogos de
artiflcio do mundo. Esse serã urn esforco que faremos junto ao empresariado
de Santo AntOnio do Monte.

Ha cursos em diversas areas, e não são caros. Ha muitos cursos gratuitos
no SEBRAE. Esse esforço empreendido em Santo AntOnio do Monte colocará
o seu produto em todo o mundo. Faremos urn grande esforço exportador. Isso
já fol discutido anteontem, em Salvador, quando estive corn o Ministro José
Botafogo. Colocaremos uma pessoa do SEBRAE especializada em fogos de
artiflcio para ajudar o empresariado de Santo AntOnio do Monte.

o Presidente - 0 Sr. José Roberto solicita que eu divulgue o endereço do
órgão de Ouvidoria da Pollcia que tern a finalidade de ouvir reclamaçOes e
denUncias contra atos incorretos das policias de Minas Gerais. 0 endereco é
Rua Santa Rita Durão, 1.143, e o telefone: 262-0403.

o Sr. Henrique Badaró - Bom-dia a todos. Sr. João Pedro Stédile, os
anseios que o senhor representa são bastante legitimos. Como fazer as
rnudanças que propOe, no regime democrático? Quais as suas sugestOes
para rnelhorar a representatividade do povo no Congresso Nacional?
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o Sr. João Pedro Stédile - No Brasil, confunde-se democracia eleitoral corn

democracia. Democracia ocorre, acima de tudo, quando o povo tern as
mesmas oportunidades e direitos na sociedade onde vive. E todo o mundo
sabe que, no Brasil, estamos longe de ser uma sociedade democrática.

Acho que o carninho não é fácil, nern será rápido. Mas val exigir que todas
as organizaçOes populares e as entidades da sociedade realizem urn amplo
trabalho de conscientizaçao da população sobre os seus direitos e sobre o
que significa ser cidadão, para que o povo organizado agarre as tarefas de
pressionar as autoridades, pressionar as mudanças de leis. Enfirn, através
das mobilizacOes populares, que se possa construir uma sociedade
democrática.

Todas as mudancas sociais que houve na histOria da humanidade, em
todos os paises do rnundo, sempre foram frutos da pressão social. Nunca, em
nenhum pals do mundo, o primeiro aluno de Direito do primeiro ano aprende.
Nenhuma lei fol feita antes do fato social.

Portanto, mesmo para haver mudancas legislativas, é preciso que a
população tenha consciéncia, que se organize e pressione. Se quiserem,
exerçam o seu direito de cidadãos, de participes dessa sociedade.

Sobre as melhorias dos nossos congressos federal e estaduais, ha urna
enormidade de sugestOes ja levantadas em congressos de juristas - agora,
recentemente, na Conferéncia dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, e
está acontecendo no Rio Grande do Sul a dos magistrados -, nos congressos
sindicais da CUT, da Força Sindical, da CONTAG. São muitas as sugestOes
sobre como democratizar o nosso parlarnento. 0 que se ye é que o caminho
das elites e justamente o contrário, para diminuir a participacão popular,
transformar, cada vez mais, o parlamento num instrumento rnanipulado dos
seus desejos.

Por que não fizeram urn plebiscito nacional para saber se o povo queria ou
nao a reeleição? Bastou o Fernando Henrique - e estava nos jornais -
comprar meia dOzia de Deputados do Acre, e pronto, passou a reeleição! Isso

0	 urn acinte a democracia.
0
	 Todos sabem que a representação parlarnentar, no Brasil, é uma vergonha,

porque 1 Deputado do Acre vale 18 paulistas. Que dernocracia é essa, em
0 que nem o voto é equitativo? Todos sabem que houve Deputado que teve de
C gastar US$600000000 mais que o Clinton, para se eleger! Recentemente,
0 por pressão da CNBB, aprovaram uma lei contra a corrupção eleitoral, a qual

o Presidente deve sancionar hoje.
0
	

Mesmo do ponto de vista da democracia formal, estamos muito longe de
Uma democracia. E por isso que os parlamentares, em Brasilia, fazern o que
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querem. 0 povo, resignado, vinga-se corn raiva. Todas as pesquisas de
opinião püblica, no Brasil, concluem que os politicos säo os mais odiados
neste Pals. Ninguem acredita em politico, porque ligam a televisão e assistern
ao que eles fazem em Brasilia.

Já estão falando, nos bastidores de Brasilia, que, se nâo der certo a
alternativa Ciro Gomes, se no construirem uma unidade das elites em torno
de Ciro Gomes e perderem a eleição nas Capitais, em 2001, vão reintroduzir
o parlarnentarismo. 0 povo brasileiro já derrotou o parlamentarismo duas
vezes em plebiscito, em 1963 e na época da Constituiçâo. Agora, de novo,
uma arapuca, uma artimanha para enganar o povo. Então, é preciso
percorrermos ainda urn longo caminho para democratizar näo sO o
parlamento, como também a sociedade.

o Sr. Presidente - Pergunta de Betánia Maria Diniz Brandéo, do Movirnento
do (inaudivel) no Brasil, para o Sr. Heguiberto: "Qual a preocupação da
Confederaçào Nacional dos Metalürgicos corn os metalürgicos
desempregados e qual a sua proposta para trabalhar esse problema?'.

o Sr. Heguiberto Guiba Navarro Dolla Bella - Ha urn vicio no movimento
sindical, pelo quai os sindicatos representam somente os empregados, por
exernplo, quern está na ativa, e nào representam mais quern perde 0
emprego. Talvez o representem por mais trés meses, seis meses no máximo,
alguns esticam isso urn pouco mais, mas nâo representam. Achamos que os
desempregados é que precisam ter meihor organização, meihor arnparo dos
mais organizados. As politicas sociais de geraçâo de emprego se fazem corn
luta, corn organizaçao, coma disse o Stédile. A luta faz a lei, a luta faz a
organização social do Brasil.

As duas centrais sindicais propOem que tenhamos urn calendOrio.
Propusemos isso a Força Sindical, e eles näo tiverarn jeito de correr dessa
luta, porque sabem que também estâo encurralados, apesar de apresentarem
proposta ao Governo Federal e aos empresários de flexibilizar direitos, de
retirar direitos, etc. Eles sabem que cometeram urn grande erro, e agora é
preciso lutar para gerar ernprego.

Nós apresentamos, conforme eu disse, algurnas coisas que tornarn possivel
a geração de empregos no Brasil, como a reduçâo da jornada de trabaiho já.
Através de cooperativas, tarnbém é possivel gerar empregos em condicoes
melhores, corno tambérn e possivel a renovaçâo da frota de velculos do
Brasil, buscando emprego em todos as setores. So assim poderernos
melhorar as condiçöes do Pals e do desempregado. 0 desempregado precisa
de amparo, e nos, da CUT e principalmente a CNN, apresentamos urn
programa voltado para as desempregados, para trabalhar corn eles, dando-
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lhes amparo social, devolvendo-Ihes a esperança de luta e a compreensâo.

A Sra. Eglé Luzia Scarioll Gomide - Gostaria de esclarecer que Santo
AntOnio do Monte, terra da minha mae, é urn lugar onde não existern pedintes
nas ruas nem desernpregados, porque todas as pessoas disponlveis
trabalham nas fábricas de fogos de artiflcio. Entâo, quando virem, no
"réveillon" do ano 2000, a beleza dos fogos em Nova lorque, em Copacabana,
em Cabo Frio ou aqui, lembrern-se de que esses fogos geraram ernprego
para toda a populaçào de urna cidade.

Exmos. Srs. 2 0-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Durval
Angelo; Deputado Cristiano Canédo; Osmani Teixeira de Abreu, DD. Vice-
Presidente da FIEMG; Joäo Pedro Stédile, do MST; Eduardo Noronha,
Presidente do SEBRAE; prezados participantes, dirijo-me ao Sr. Heguiberto,
que, chegando a nossa terra, teve uma péssirna irnpressâo de Minas Gerais.
Sr. Heguiberto, a senhor, como Presidente da Confederacao Nacional dos
MetalUrgicos, precisa saber que esta terra, Minas Gerais, tern urna tradiçao
de luta pela liberdade e pela dignidade de seu povo.

Peco perrnissão para contar urn fato que aconteceu em minha terra,
DivinOpolis. Os trabalhadores da Rede Ferroviária, ha muitos anos, estavam
hO alto rneses sem receber. Paralisaram suas atividades, mas foi anunciado
que viria urn trem corn tropas. Quando a noticia correu na cidade, as
muiheres da minha terra, esposas e filhas dos ferroviOrios e suas amigas,
deitaram-se nas linhas dos trens, nos trilhos. Desesperadas, as autoridades
foram recorrer ao Governador Milton Campos, que, ao ser informado dos
fatos, deu uma ordem: "Nào rnandem as tropas para DivinOpolis. Mandem urn
trem pagador". Quero dizer aos senhores que a trem pagadar realrnente fol
pagar aqueles funcionOrios que ha oito meses nOo recebiam.

Para concluir, quero dizer que tenho orgulho de ser mineira, nascida em
uma cidade ande, desde a jardim de infOncia, aprendi liçOes de cidadania.
Que essa sua impressâo, Sr. Heguiberto, tenha também urn autro lado,
levandoo a entender que, nesta terra, ternos muitas pessoas capazes desses
atos. Muito obrigada.

0 Sr. Heguiberto Guiba Navarro Dolla Bella - Claro. Näo you perder esta
Oportunidade para fazer urn comentOrio. Em primeiro lugar, acho que ela tern
toda a razâo de se orgulhar do povo rnineiro. E urn pavo trabaihador, lutador,
organizado e uma das meihores mäos-de-obra produtivas do Brasil.

Ja vim muitas vezes a Minas e sinto muito orgulha do pavo rnineiro. 0 que
me envergonha é a atitude da FLAT, e nâo a do povo mineiro.

O Sr. Presidente - Mariluce Aparecida Jacob de Oliveira, Coordenadora de
Organizaçao Politica do Sindicato dos Trabalhadores em Educacão da
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Universidade de Juiz de Fora, faz uma pergunta para Joâo Pedro Stédile:
"Gostaria de saber a experiência vivenciada pelo MST nos projetos de
educação nas universidades. As universidades tern se empenhado para
conceder ao MST espaco adequado para o aprendizado?".

0 Sr. João Pedro Stédile - Agradeço a Mariluce por essa pergunta que vai
na direção daquilo que defendi, de que sO é viável uma reforma agrária neste
Pals se democratizarmos também o conhecirnento e uma educacao formal.
NOs, do MST, temos feito urn esforço muito grande para que não so nos
preocupemos em ocupar latifindios, mas também escolas, para dar
oportunidade aos nossos alunos e militantes.

No movimento, temos urn setor de educacão, que se preocupa em
organizar a ciranda infantil, que são as crianças de ate 6 anos. Mudamos o
nome "creche" para "ciranda", porque creche é sinOnimo de depósito de
criancas. Pensamos que é mais educativo usar jogos para educar as
crianças. Temos o 10 grau nos assentamentos; temos escolas de 2 0 grau em
nivel regional, para formar professores em Magisterio e técnicos em
Administração de Cooperativas de Produçâo Agricola.

E, felizmente, de alguns anos para cá, já conseguimos fazer diversos
convênios corn universidades, para possibilitar que militantes e filhos de sem-
terras pudessem entrar na universidade. Hoje, temos mais de 200 militantes
do MST estudando em cursos regulares de universidades, em forma de
parceria especifica. Ha urn convênio corn a Universidade de Juiz de Fora,
corn a Universidade da Paraiba, corn a Universidade Federal do Espirito
Santo e, agora, corn a Universidade Federal do Mato Grosso, as professoras
vao fazer curso superior de Pedagogia durante as férias. Temos, tambérn,
convénlo corn a UNISINUS (?) e corn a Universidade de Brasilia, para a
formaçäo de especialistas em cooperativismo, já em nIvel de pós-graduaçäo,
destinados a companheiros que são agrônornos, extensionistas, assistentes
sociais, que trabalharn nos assentamentos.

Recentemente, nas férias de julho, iniciamos uma outra experiência, que
sao os cursos curtos de extensão universitária mais massivos. Através de
convênio que fizemos corn a UNICAMP, fevamos ate Ia, nas férias de julho,
1.100 jovens, entre 15 e 25 anos, e nenhum deles tinha o 10 grau completo.
Durante dez dias, as professores deram urn curso de extensão universitária
sobre a realidade brasileira.

0 curso teve urna repercussão muito grande e deu aos jovens da roca a
oportunidade de conhecer a universidade e ter acesso ao que é o rnundo
universitário. Representa uma democratização da universidade, e, gracas a
isso, ja recebernos indicação de outras universidades, que querem repetir
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conosco essa experiência. Corn a Reitora da Universidade de Juiz de Fora,
fizernos urn pré-acordo para realizar urn curso de extensão universitária para
500 jovens do rneio rural sobre a realidade brasileira.

0 Sr. Sebastião Pinheiro - Sr. Osrnani, é sabido que o Brasil carece de
alternativas concretas que vão direto a raiz do problema do desemprego.
Afinal, este seminário tern por objetivo discutir essas alternativas.

As alternativas apresentadas pelo senhor demonstrarn a rnesma coisa que
o Governo tentou criar, e nâo deu certo, corno o contrato temporário e a
banco de horas. 0 contrato ternporário serviu apenas para reduzir a
participaçâo do ernpregado no fundo de garantia e tarnbém a sua garantia de
emprego. 0 banco de horas representou a extincâo de postos de trabalho
para as ernpregados. A FIEMG não teria alternativas concretas para nos
passar neste momenta?

0 Sr. Osmani Teixeira de Abreu - A FIEMG ja apresentou alternativas. Essa
alternativa que vocé falou é para o desernprego conjuntural temporário. Mas,
ao contrário do que vocé diz, ela não faz esse efeito. E preciso saber que a
contrato temporário existe na lei, sO que tira o direito dos trabalhadores, tira
ate a sindicalizacáo. 0 contrato temporário que fizemos é para dar
exatamente emprego ternporário e conjunturat. E a banco de horas é para a
caso de a empresa nao ter condiçao de manter a empregado pagando as
102% de impostos. Assirn, ela substituiria o cantrato temporário pelo banco
de horas, pagando o salário para, em outra época, recuperar o trabalho. Mas
não deu certo porque as lideranças sindicais se recusam a negociar. Entáo,
não adianta fazer lei e rnandar negociar se a Iiderança sindical leva para outra
cam in ho.

Mas ternos outras propostas. Falamos no Cresce Minas e em outras coisas.
São quatro tipos de desernprego. Esse que falamos que a Governo criou é
urn dos tipos. E a conjuntural. A Fiat AutornOveis fez urn contrato temporário e
adrnitiu 800 trabalhadores que estão trabalhando sem perda de nenhurn
direito.

0 Sr. Presidente - Pergunta de Joana Paranhos, da Comissão Municipal de
Saüde de Bela Horizonte e Vespasiano, dirigida a João Pedro: "For que 0
MST não se organizou no vale do Jequitinhonha e outros, exigindo a
Perrnanência dos pequenos agricultores, exigindo dos rninistérios e
secretarias estaduais e municipais recursos para essas areas, abrindo poços,
fazendo açudes, etc.?".

Pergunta de Denlison, da CDL de Bela Horizonte, para Joáo Pedro: "Ficou
clara a posicão do palestrante acerca dos grandes oligopOlios. Mas corno ye a
realidade do pequeno produtor em relacao ao rnercado, a demanda e a
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comercialização? Coma evitar depOsitos abarrotados e produçoes perdidas?
Qual a propasta contra as atravessadores e coma garantir a escaamento dos
produtos?".

O Sr. João Pedro Stédile - Corn reiação ao vale do Jequitinhonha, não
conheco a realidade de Minas Gerais. Sel apenas que, pela nossa vontade,
andariamos em todos as municIpios do Brasil Para organizar a pobres do
campa. Mas ha também a movimento do sindicato dos trabaihadores rurais
que faz a esforco de organizar os trabaihadores rurais. Infelizmente, as
recursos sãa poucas, e as pernas são poucas. Acha que a meihor maneira de
ajudar as companheiros do vale do Jequitinhonha e, além de ir Ia e organizá-
los, fazer essa luta geral pela mudança do modelo agricola brasileiro que
passibilite a desenvolvimento de todas as regiöes do Pals.

Coma resolver a problema da pequena agricultura? 0 piano do Governo é
oligopolizar a mercado, é entregar a processo de agroindüstria Para as
grandes empresas. 0 nosso piano é a cantrário, é valorizar Os mercados
regionais, para que a produtor possa entregar a seu praduta próximo de onde
vive. Para issa, e precisa uma mudança mais ampla do modelo econômico,
ou seja, urn modelo ecanômico que distribua renda. Nada adianta a agricultar
produzir, se a povo que está na cidade não tern renda Para adquirir as
produtas. No Brasil, existe a major diferenca entre a preço que recebe a
pequeno agricultor e a preço que a consumidor paga. Ha duas causas
fundamentais Para isso: a primeira é que a povo da cidade não tern renda.
Isso diminui a consumo. Autamaticamente, aumentam-se as custos e as
preças. 0 Brasil poderia ter urn potencial de cansumo enarrne.

Os indices de consurno de leite, came, verduras e frutas são ridIculos.
Estamos no mesmo patamar de consumo dos palses pobres da Africa. So
Para terem um grau de carnparação, embora faca rnais parte da sua cultura, a
Argentina tern urna media de 65kg de carne/ano par habitante. No Brasil, so
cansumimos 11 kg. Ha urn potencial enorme a ser desenvalvido. Par que a
povo nao came rnais came? Porque não tern dinheiro. A segunda causa
dessa grande diferença entre a preço que as produtores recebern e a que
cansumidor paga e a oligopólio, ou seja, grandes ernpresas passam a
cantrolar determinadas mercadas, controlando a preca. Vou dar a exempla da
Parmalat, da qual tenho tanta raiva. Ela financia a Palmeiras, e eu sou
corintiana. A Parmalat paga em Parma US$048 a litro de leite Longa Vida,
vendendo-o a US$065. Aqui no Brasil, paga R$0,17 e a vende também a
R$0,65. Aqui ela tern urn lucro astronômico. Par qué? Porque sornente ela
opera no mercado. Ela faz a que quer. Na Itáiia, coma a indüstria de laticinios
está pulverizada em dezenas de pequenos e médios laticinios, ela tern uma
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margern menor de lucia. Os agricultores recehern mais pela leite. Irnaginem
se, no Brash, tivéssemos uma poiltica agricola que garantisse ao pradutor de
leite R$0,48! Teriarnos que transpartar leite de navho, porque as mineiras
iriarn praduzir muita leite. A tecnalogia do leite é simples, é rápido aumentar a
sua praducãa, mas falta leite. Par que não ha preço? Porque a Governo está
a servica dos oligopOiios, que não pensarn em alimentar a populacão nem
praduzir queija Para tado a mundo, mas sornente em lucros.

O Sr. Presidente - Na minha regiãa, ainda temos as pequenos pradutares.
Ternos a Pamalat tambérn, mas, quanda you ao supermercado, tama a leite
Tartaruga, que é da minha cidade. E a questão do bairrismo também, au seja,
prestigiar a prod uto local.

Gastaria de cornunicar aas participantes que, devido a lirnitaçoes técnicas e
a duraçaa do evento, a TV Assernbléia nãa tern coma fazer gravaçães das
reuniOes Para todos as participantes. Muitas deles querem gravação do
evento. Vai haver reprise deste eventa, na TV Assembléia, no sábado, no
domingo e na segunda-feira. Os interessados em cópias paderão faze-las
pela transrnissão da TV. No sábado, dia 2, haverá reprise da abertura e do
Painel PolIticas Governamentais, a partir das 14 horas. No domingo, será a
partir das 15 horas.

No domingo, dia 3, a partir das 15 horas, será transrnitida a painel
"Experiencias Não Govemnamentabs" de hoje. Na segunda-feira, dia 4, a partir
das 9 horas, será transmitida a plenária final.

O Sr. Hello Emiliana Moreira - Estamos muito hanrados corn a presença
Popular nesta reuniãa. Gostariamos de registrar aqui a nosso protesta contra
a agressaa aos nassas companheiros de Betirn. Sou metalürgico, trabalhei na
Lam bertucci durante 38 anos.

Fui sáclo do SENAI e do SESI durante muitas anos. Gostaria de sugerir que
a SENAI e a SEBPE levassem, se passivel, através daquele carro móvel,
cursas rápidos profissianalizantes para a nossa regiãa, coma aquele prajeto
Vila Mariquinhas, de artesanato. Na minha igreja, estamos cansadas de dar
cestas básicas de fazem assistencialismo. Cheguei a conclusão de que ha
Pessaas que h6 dez anos ganharn cesta basica. Acho que está na hora de
democratizam Falamos Para as pessoas irem ao SINE, mas elas nãO tern
dinheiro Para a passagem. E nãa e todo dia que temas dinheimo Para dam a
elas. Nern essas pessoas nem tampouco a Igreja tern condhçöes financeimas
Para pagam cumsos do SENAI.

Gostaria de solicitam que esses cumsos e palestras do SENAI, do SEBRAE
fossem ministrados na megião do Salgado Filho, na nossa igreja, nas escolas,
Sem nenhurn onus, mesmo que seja pemiodicamente. Essa 6 a rninha
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o Sr. Osmani Teixeira de Abreu - Acho sua idéla boa, mas sugiro que
vocés procurem a direçào do SESI para saber qual é a viabilidade disso.
Havendo recursos, corn certeza o SESI ira atendé-los.

o Stédile não vai gostar, mas, periodicamente vocês podem participar da
Açao Global, que é junto a Rede Globo e oferece uma série de serviços.

o Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho - Corn relaçao ao SEBRAE, a
experiênca da Vila Mariquinhas foE pioneira; ela deu muito resultado e vamos
estendé-la para a Grande Belo Horizonte. 0 senhor pode me procurar La, no
SEBRAE, que analisaremos a sua regiào. Encerrando-se as trabalhos,
entregarei a meu cartão ao senhor.

A Sra. Luzia Ramaldis - Sou do Movimento Evangelico de Contagem e
gostaria de saber do Sr. Osmani, a respeito da educacao infantil, se a curso a
distãncia vai atender as creches, porque elas serão as maiores beneficiadas.
Isso seria em nivel de suplência, de ensino fundamental, media e superior?

o Sr. Osmani disse que a mulher está tirando o emprego dos trabalhadores.
Gostaria que isso fosse falado de maneira mais suave, contemplando a nos,
mulheres. Ora, estamos fora do mercado de trabalho; algumas ate
conseguem trabalhar, e ainda estamos tirando o emprego do trabalhador?

o Sr. Osmani Teixeira de Abreu - Vou começar pelo fErn. Não disse que a
mulher está tirando a emprego do trabalhador. 0 problema é que as
estatisticas são feitas corn base em quem está procurando serviço E todos
sabem que as muiheres, ate pouco tempo atrás, não estavam no mercado de
trabatho. A medida que ela entra no mercado de trabalho, assim como as
jovens - temos 1.500.000 pessoas que entram no mercado a cada ano -, as
estatisticas do desemprego aumentam. Não e que ela esteja tirando a
emprego deles, porque elas também precisam trabalhar.

No outro ponto, sugiro a que falel corn ele: acho interessante vocés fazerern
contato corn a SESI, porque a educaçao a distancia, por exemplo, que é
praticarnente a telecurso o SESI tern em diversos locais, inclusive por meia
de convenios corn empresas. Evidenternente, issa depende da disponibilidade
financeira. Mas acho interessante vocés procurarem e fazerem a sugestão.

o Sr. Presidente - Pergunta de Bernadete ao Sr. Joâo Pedro Stédile:
"Sabemos que muitos dos assentados, após receberem a tItulo da terra,
vendem-na por meio de contratas particulares e vottam para serem
assentados novamente em outros projetos. Não ha urn conselho de ética no
MST que coiba essa prática? 0 senhor acredita que qualquer pessoa possa
ser assentada, mesmo que nunca tenha vivido no campo?".

o Sr. Joâo Pedro Stédile - Primeiro, acredito que qualquer pessoa que
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tenha vontade de trabalhar na agricultura é capaz, porque a agricultura e a
profissãa mais antiga do mundo. Foram as mulheres que desenvolveram e
dominaram as plantas. Foram as primeiras agricultoras da história da
humanidade. Não ha necessidade de grandes conhecimentos cientificos para
você se adaptar as lides agricolas. 0 que se precisa é treinamento para
adequar a mão-de-obra as novas tecnologias. Em geral, quando urn pobre
quer voltar para a roca, logo surge esse preconceito, e perguntam: mas ele
tern vocacão agricola? E quando o agricultor veio para trabalhar coma
metalUrgico, alguem perguntou se ele tinha vocacao? Alguem perguntou se
ele tinha vocacão para ser rnotarista de ônibus? Então, isso é uma espécie de
preconceita. Sempre que a pabre quer resolver o seu prablema, perguntam:
sera que ele tern vocaçaa?

Bern, sabre a venda da terra, não é verdade que muitos vendam a terra.
Existem casos episódicos; na verdade, alguns desistem da terra. No
mavimenta dos sem-terras, somos frontalmente contra qualquer venda de
terra distribulda na reforma agrária.

Na Constituinte de 1987, tinhamos praposto urna emenda popular,
obrigando a proibiçãa da venda pela resto da vida, corn direita so a heranca.
Mas as parlamentares foram mais moderados e incluIram na Constituicão que
não se podem vender terras oriundas da reforma agrária por 10 anos.

Então, está na lei: nenhum agricultor que receba terra na reforma agrária
pode vendé-la antes de 10 anos. Mesmo em relacão as desisténcias - quanda
a Globa acha urn casa, cria aquela panacéia -, segundo a pesquisa da FAO,
nos projetas de assentarnentos no Brasil o indice de desistência é de apenas
15%, o que é considerado normal para qualquer assentamento humana.
Mesrno num edificia de alto luxa aqui em Bela Horizonte, depais que ele é
ocupado, em alguns anas, no minima 20% dos rnoradores se mudam e nem
par isso alguém foi la para dizer: "Olha, esse edificia não deu certo, 20%
venderam seus apartamentas'. Isso é da natureza humana, fazer adaptaçöes
culturais.

o Sr. Presidente - Pergunta de Dalva Costa Nonato, Presidente do Grupo
de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos de Salto da Divisa, para a João
Pedro: "Temos conhecimento de que cam a construçao de barragens pelas
multinacionais, muitas familias ficam desabrigadas, perdendo sua ünica fonte
de renda: lavadeiras, extraçaa de areia, extração de pedras, pesca, etc.
Muitas familias estão debaixo de Iona, passando fome ha mais de 10, 15
anos, vivendo em candiçoes subumanas. As indenizaçöes ficam sO no papel.
Qual a sua posiçãa diante desse fato?".

0 Sr. João Pedro Stédile - Tudo isso que a companheira Dalva falou é
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verdade. Existe ate urn movimento social muito forte, organizado em todo a
Brasil, que e a Movimento dos Atingidos de Barragens - MAB -, que tern sede
nacional em São Paulo. Ele procura organizar as agricultores e a populaço
ribeirinha, quando esta é atingida por barragens, sobretudo essas grandes
barragens, como as de Tucurul, Itaipu e Itaparica. No Rio Grande do Sul e em
São Paulo ha muitas barragens em canstruçâo.

o que sei e que esse Movimento defende, em primeiro lugar, que a
Governo tenha uma palItica mais democrática sobre a construcão de
hidrelétricas, porque em muitos casos era possivel construir várias
hidrelétricas de menor porte, ao invés de uma grande, que, as vezes,
interessa a construtora mas não é tao interessante do panto de vista de
geracáo de energia elétrica. 0 que eles pedem é uma revisão de toda a
politica de construcão de hidrelétricas, para que exponha ao menor risco
possivet a população ribeirinha e o meio ambiente. Vocês sabem que grandes
lagos, como a de Itaipu, de Tucurul, do São Francisco, causaram enorme
prejuizo climático ao nosso povo e ao nosso meio ambiente.

A poiltica deles e garantir, admitindo que a nossa sociedade precisa de
energia elétrica e que as águas são urna das fontes, que toda papulaçao que
seja afetada, antes do término da obra, cansiga terra por terra. A bandeira
que eles defendem e que cada familia receba do Governo a mesma extensâo
de terra em outro lugar, onde possa reconstituir a famIlia, mantendo,
inclusive, as mesmas comunidades, transferindo a comunidade inteira,
porque a tática do Governo é apenas indenizar.

Coma você mesma denunciou, as indenizacoes não são suficientes, são
pequenas, e quando aquele povo pobre pega meia dCizia de trocados nas
mäos, acha que esté rico, vai para a cidade, gasta mal ou não sabe aplicar e,
de repente, está na miséria, sem terra e sem nada.

o Sr. Anderson Costa - Born dia. Meu norne é Anderson Costa, sou da
Agência para a Desenvolvimento de Congonhas - ADECON. A ADECON é
urna entidade não governamental mantida por urna ampla parceria dos
diversos segmentos da sociedade para minimizar a grave situação do
desemprego que assola não 56 Congonhas, coma também a maioria das
cidades aqui em Minas.

A ADECON ja gerau, nos seus poucos anos de vida, mais de 900
empregos, 70 novas empresas, cooperativas, associaçöes, treinando rnais de
2 mil pessoas em cursos na area gerencial e cursos de formacáo profissional,
potencializando vários setores da economia. 0 que não significa que a
situação de Congonhas tenha melhorado por causa disso. A ADECON surgiu
a partir de urna parceria e de urn prograrna do SEBRAE denominado
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Prograrna de Emprego e Renda - PRODER.

A minha pergunta, Sr. Eduardo Noronha, é que em sua fala o senhor nâo
citou a PRODER, que acredito ser hoje, em Minas Gerais, urn dos melhores
exemplas, dos mais bem-sucedidos, de programa de acöes de combate ao
desemprego.

Gostaria, par gentileza, que a senhar pudesse comentar para nós quais são
as intencöes, as prapOsitas que a SEBRAE tern para estar apoiando esse
programa em tado a Estado e para estar, tambérn, apoiando as agëncias de
desenvolvimento municipal que tern se apresentado coma uma grande
alternativa de geração de trabalho, emprego e renda nos municipias. Muito
obrigada.

o Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho - Realrnente, näo colaquei a
assunta do PRODER. 0 SEBRAE tern diversas ago- es que vão aa encontro
das necessidades do pequeno empréstirna e do micraempresário. Estamos
apoianda muito as agências de desenvolvimento, corn uma grande acão em
Montes Claras, Ipatinga e autras cidades, coma Conganhas, que pertence a
regional de Bela Horizonte. 0 trabalho nacional passa par uma reformulaçao.
E a assunto PRODER é urna das priaridades do SEBR.AE.

Quera aproveitar a oportunidade para relatar urn fato que nâo vai agradar
muito ao Heguiberto, que nãa é de Bela Horizonte. Refere-se a FIAT. Não sou
procurador da FIAT, náo tenho carro da FIAT, não canheco ninguern da FIAT.
Tinha urna cozinheira cujo filho era rnetalürgica na FIAT. Num domingo, a
rapaz, casado, pai de duas flihas, levou urn tiro num bar e faleceu. 0
departarnento social da FIAT fai a casa da viiiva, autorizou-a a comprar urn
barracäo de ate RS30.000,00, colocou a barracão no name das duas filhinhas
e garantiu seu estuda ate a 8' série. Ele reclama ago- es sociais da FIAT. Esse
e urn exemplo que darnos. Feliz de Minas se tivesse umas dez FIATs
espaihadas pelo Estado.

0 Sr. Presidente - Cornentário dirigido ao Heguiberto, de Carlos Parada, do
Sindicato dos Eletricitérios de Furnas: "Em name do SINDIFURNAS,
solidariza-me cam a luta da CNM. Lamentamos a retaliaçao, cam violéncia,
acorrida hoje e patracinada pela FIAT, uma multinacional que sobrevive a
Custa do trabalhador brasileiro, roubando-nos divisas e, sobretuda, nossa
dignida"

Pergunta de Eliane Lima Goncalves, da Camissão de Desempregadas do
Vale do Ago, ao Heguiberta: "Qual e a perspectiva que 0 Programa Integrar
tern para a desempregado que não e metalirgica?".

o Sr. Heguiberta Guiba Navarro Dolla Bella - 0 Pragrama lntegrar é
destinado especificamente a metaltirgicos. Mas 6 clara que náo trabalhamos
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sornente corn metaltirgicos, mas corn todos os desempregados. Portanto, o
Programa está aberto, e, vocés sabem, corn recursos do Estado.
Trabalhamos corn recursos do Fundo de Amparo aos Trabalhadores - FAT.
Ha uma discussão nesse rneio, porque o FAT, ate uns quatro anos atrás, era
usado pelo SENAI, pelo SENAC e pelo SEBRAE. Acharnos que esse Fundo
também deveria ser usado pelos trabaihadores, porque são recursos dos
prOprios trabaihadores que vão para o Fundo. Portanto, estamos trabalhando
corn o recurso do FAT para fazer a programação dos desempregados. Mas
ele é aberto não so aos metalürgicos, mas a todas as categorias de
desempregados.

A Sra. Giovana - Sr. Osmani, a tItulo de curiosidade, qual é a arrecadação
mensal da FIEMG? Dessa arrecadação, que verba especifica é dirigida para
o apoio a microempresa e a pequena empresa? Qual o valor da verba que vai
para o SEBRAE? Que verba vai para o SENAI? 0 senhor considera que essa
arrecadação constitui recursos püblicos? Se são recursos pUblicos, por que
essa administração não é tripartite, como nos demais recursos püblicos?

O Sr. Osmani Teixeira de Abreu - Em primeiro lugar, a FIEMG não arrecada
nada compulsoriamente; a FIEMG vive do que as empresas ou os sindicatos
patronais pagam espontaneamente. 0 SESI e o SENAI é que arrecadam
compulsoriamente. Absolutamente nada é mandado para o SEBRAE, o que
pode ser confirmado pelo Dr. Eduardo, porque o SEBRAE tern uma outra
fonte de arrecadaçâo. 0 que a FIEMG arrecada e urlicamente para ela, SESI
e SENAI.

Eu realmente não tenho idéia, não sei dizer quanto o SENAI e o SESI
arrecadam. Garanto que é rnenos do que o necessário para a realização de
cursos, tanto que procuramos recursos adicionais para desenvolver a auto-
sobrevivéncia dessas entidades, porque os recursos que são arrecadados
não são suficientes.

A Sra. Giovana - Sem düvida. Queria so reafirmar a necessidade de, num
prOximo seminário, termos acesso a valores de alguns recursos. Isso é
importante para que nOs, que estamos no seio da comunidade, tenhamos
alguns parãmetros, para tomarmos consciência de que valores são
importantes em nossa vida, num mundo tao materialista e capitalista.
o Sr. Osmani Teixeira de Abreu - Mas esses nümeros são ptiblicos. 0

Tribunal de Contas fiscaliza a SESI e o SENAI. Basta dirigir-se a esse Orgão
para ter acesso aos nimeros.

A Sra. Giovana - 0 senhor sabe que gente do povo tern muito pouca
inforrnação em jornais e em publicaçaes.
o Sr. Osmani Teixeira de Abreu - Infelizmente, não é urn problerna da
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FIEMG.
o Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho - Em relação ao SEBRAE, a

contribuição não é püblica, é da classe empresarial, e o nosso recurso do ano
que vem é de R$2.700.000,00.

o Sr. Evaristo Garcia - 0 trabalho, a terra, a qulmica produzem. A indtstria
transforma gerando riquezas e empregos. Esse e o principio deste seminário.
O senhor não acha que é preciso divulgar mais a 12° Congresso friternacional
da Came, a se realizar em Belo Horizonte, em setembro do ano 2000? E as
grandes perspectivas de negOcios corn a China, a Tailãndia, Singapura, a
Europa, urn mercado corn mais de 2 bilhöes de consumidores, que vão
ampliar em mais de U$40.000.000.000,00 nossa exportação? Segunda
pergunta: o que impede a CEMIG assumir a distribuicão do álcool produzido
em Minas Gerais? Nessas duas atividades, existe uma projeção de gerar
rnais de 400 mil empregos, na recuperação dos canaviais e nos mais de 20
frigorificos parados.

Sr. Deputado Canédo, queria fazer urn apelo a V. Exa. Será votada hoje, na
Cámara Federal, a seguridade social, e a Governo Federal tern a maioria e
quer cortar nos recursos, empobrecendo mais os municipios. Gostaria que
esta Casa e as demais acompanhassem esse processo, porque é urn
absurdo ernpobrecer mais a municipia que está gerando urn fluxo migratOrio
insuportável para Belo Horizonte. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Sr. Evaristo, faço parte da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social da Assembléia. Essa Comissão, que é presidida
pelo Deputado Ivo José, já fez rnanifestaçoes nesse sentido e houve
discussöes em audiência püblica da Comissão, encarninhando
argumentaçoes e parecer da Comissão para aquele órgao.

O Sr. Osmani Teixeira de Abreu - 0 João Pedro disse que 2 minutos é
pouco para falar da Globo. Para falar de toda a imprensa, é preciso de muito
mais tempo. Mas sobre a divulgação - e ja disse isso recentemente no
Congresso de Acidentes do Trabalho -, a FIEMG, naquilo que concerne a ela,
manda para a imprensa. Agora, a imprensa tern critérios que são sei quais
são, felizmente - não sou "expert" -, e acha que o assunto deve ser divulgado
ou não deve ser divulgado. Ela diz que o trabalhador não tern informação.
Não e culpa nossa, da Federação das IndUstrias, e porque a sistema de
comunicação acha que determinados assuntos não são irnportantes.

Queria, Presidente, sO completar aqui. Como a FIAT foi citada uma série de
vezes e eu sou Vice-Presidente da FIEMG, mas tambérn sou diretor da FIAT,
tenho a dizer a seguinte: não you entrar em polêmica corn o Eguiberto,
porque não estava Ia, estava aqul. Não sei se alguém bateu em quern e nem
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quem bateu em quem. Alias, isso é muito importante saber, mas eu não
posso discutir, porque não estava presente. Agora, posso afirmar que ele teve
uma informaçao errada ao dizer que não haverá trabaiho na FIAT amanhä e
depois. Pelo contrário - e aproveito para fazer rneu comercial -, arnanhã é o
lançarnento nacional do Brava, que, efetivarnente, esperamos, tirará
empregos do ABC. Achamos que o Brava vai ajudar a tirar empregos do ABC.

• Sr. Evaristo Garcia - E a questào do álcool, Dr. Osmani?
• Sr. Osmani Teixeira de Abreu - Alcool não é meu ramo, mas sei que

CustOdio, Presidente do Sindicato do Alcool, tem feito uma série de
movimentos nesse sentido, e, nesta Assembléia, o Presidente, Deputado
Anderson Adauto, tern também feito trabalho, procurando o aumento da
utilização de álcool, sobretudo na renovação da frota.

Temos insistido nisso corn o Governo, porque o aumento da frota de álcoof
vai gerar, sem dUvida nenhuma, emprego na agricu!tura.

o Sr. Evaristo Garcia - Ha uma deni:jncia, que está sendo apurada, de que
as crianças de Belo Horizonte estäo respirando ar envenenado, produzido
pelo álcool importado de São Paulo.

o Sr. Presidente - Nesta Casa, está tramitando urn projeto de lei,
semeihante ao de São Paulo, que sugere a isenção de IPVA para carro a
álcool, durante os anos de 1999, 2000 e 2001- Essa foi a forma encontrada
de estimular a produção de carro a álcool, de aumentar o consumo de álcool,
e, conseqüentemente, de incrementar a produção dos canaviais e o emprego
no campo e nas usinas de álcool.

O Sr. Eboisio Godinho - João Pedro, a mesma luta que o MST tern
empreendido no campo temos enfrentado nos grandes centros urbanos corn
Os sem-tetos.

Ontem, foi dito aqul que o "deficit" habitacional do Pals chega a 15 milhôes.
Quinze rnilhöes de pessoas nào tern onde morar. A nosso ver, somente corn
a ocupação dos sern-tetos, vamos ter condiçoes de superar esse "deficit".

Os companheiros sem terra desenvolvem sua luta no campo, e nOs
desenvolvemos nossa luta na cidade, em prob dos desempregados, dos sern
acesso a saUde, dos sem acesso a educacão. Sá travando essa luta, amigos,
poderernos construir opçöes para o poder popular, para o poder do
trabalhador e, mais do que tudo, destruir o latiftindio e a burguesia deste Pals,
que so serve ao imperialismo.

Não podemos alimentar a ilusão de que a burguesia da Alemanha e dos
Estados Unidos seja diferente da do Brasil. A burguesia é uma sO ern
qualquer lugar do rnundo. Vive de expboracão.

A pergunta, João Pedro, é a seguinte: ha setores de esquerda, no Brasil,
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que ainda tern a ilusão de que a burguesia brasileira seja diferente das outras.
Você acha que existe diferença?

O Sr. João Pedro Stédile - Independentemente da natureza ideolOgica corn
que cada urn analisa as perspectivas de nossa sociedade, aproveito sua
pergunta para dizer que, em meio a crise que vivemos, ha urn debate em
tomb de trés projetos econômicos para tirar o povo da miséria.

Ha urn setor das nossas elites que propOe aprofundar ainda mais esse
rnodelo de subordinacão ao capital internacional. Eles sonham em dolarizar a
econornia, acelerar a entrada na ALCAN, vender a PETROBRAS, o setor
elétrico que ainda falta e o Banco do Brasil. Essas propostas, na minha
opinião, são defendidas pebo Malan, pelo PFL e pelo que ha de mais
retrôgrado na nossa sociedade.

H6 outro bboco, que propöe mudanças na polItica econOmica, sem alterar o
modelo: rebaixar a taxa de juros, aurnentar as exportacOes e ter urn certo
controle do cârnbio. Hoje essas propostas são verbalizadas na sociedade
pelo candidato Ciro Gomes.

Ha uma terceira proposta, que não aparece tanto na imprensa, em
conseqüéncia do monopOlbo existente, que e a necessidade dos ampbos
setores populares, de quern esta interessado neste Pals como povo
soberano. Discutimos urn outro modebo econOmico, urn rnodebo que
reorganize a econornia brasileira, voltada para as necessidades do povo,
fazendo urn controle severo do capital financeiro. Ate o George Soros, o
maior especulador do mundo, disse que ha necessidade de estatizar capital
financeiro; do contrário, será urna boucura.

O Governo vai gastar este ano, so em juros, R$119.000.000.000,00; ja
gastou R$80.000.000.000,00. Portanto, não é especulação, esta na
contabilidade do Orçarnento Geral da União. 0 dinheiro esta corn o Fernando
Henrique, rnas hoje e pago em juros. Poderiamos us6-lo para fazer reforma
agrárja, construir casas populares, para a agricultura familiar, indOstrias de
bens de consumo de massa, enfim, para reorganizar a nossa economia.

o Sr. Carlos Fabiano - Bom-dia. Sr. João Pedro Stédile, corno é o
funcionarnento das cornunidades dos ja assentados? 0 senhor fez referenda
as cooperativas. 0 que elas fazern para que o povo não fique na condição de
"corn terra", mas "sem nada"? A Mesa, respeitosamente, solicito que seja
disponjbilizado o tempo de 1 minuto e 2 segundos, abérn do tempo do Sr.
Stédile. Muito obrigado.

o Sr. Joäo Pedro Stédile - Hoje, h, no Brasil, mais ou menos, 1.500
assentamentos A realidade deles e muito diversa. Nem sera pela vontade
flossa, do movimento ou dos dirigentes, que, de uma hora para outra, eles se
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organizem em cooperativas.

o fundamento doutrinário da cooperativa é de que ela so pode dar certo se
as pessoas tiverem adesão livre. Entre esses 1.500 assentarnentos, h, hoje,
em tomb de 400 experiéncias de associaçöes de mttua ajuda, entre vizinhos,
que vão desde fazer a lavoura em comum ate comprar urn trator em comum.
Ha em tomb de 80 cooperativas, o que ja é urn estágio mais avançado de
organização do trabalho e da produção. Essas cooperativas, em geral,
organizam a produção agricola. Vinte e cinco delas estão no estágio de
serem proprietárias de agroindtstrias, ou seja, industrializam o leite, a came
de porco, as frutas no prOprio assentamento. A diversidade é muito grande.

NOs estirnulamos que os agricultores se organizem em cooperativas,
porque é rnais fácil fazer a divisão do trabalho, aurnentar a produtividade e,
sobretudo, ter acesso ao capital para irnplantar as agroindUstrias, porque os
assentados são pobres, não tern capital acurnulado. A ünica maneira de se
ter acesso ao crédito rural e de se ter oportunidade de organizar indCistrias no
meio rural é por rneio das cooperativas. Em dois ou trés assentarnentos, já
temos indstrias de outro tipo, de roupas e de ca!çados, como uma forma de
aumentar a renda no campo.

o Sr. Presidente - Pergunta para o Eduardo, do SEBRAE, de Joana
Paranhos: "Não seria possIvel o SEBRAE ser mais popular, menos
burocrático e mais atuante? Ter funcionários corn pe no chão, para trabaihar
as necessidades das comunidades, zonas rurais e favelas? Quem sabe
assim haveria menos violéncia e ociosidade?". Ha outra pergunta, de Valdir
Batista da Silva, da Pastoral do Menor - Leste II: 'Quais as acöes que 0
SEBRAE tern desenvolvido para evitar a falência e a quebradeira das micro e
das pequenas empresas nos seus trés primeiros anos de criação?".

o Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho - Primeiro, a pergunta da Joana. 0
SEBRAE vai ao encontro da população carente. Quem trabalha corn 0
microempresário sabe onde se posicionar. São acöes que vao ao encontro
das pessoas mais simples, que tern pequenas ernpresas. Corn relação a
questão das favelas, contei a nossa experiéncia da Vila Mariquinhas, que
vamos estender para outras regiOes de Belo Horizonte e de Minas Gerais.

Quanto ao que o SEBRAE faz para que as empresas sobrevivam mais
tempo, realmente, a mortandade da rnicroernpresa brasileira é muito alta.
Temos o NUcleo de Abertura de Ernpresa - NAE -, para onde vai o indivIduo
que está se candidatando a montar urna empresa. Ha urna entrevista, o perfil
do indivIduo é analisado, é verificado em que tipo de comércio ele quer entrar,
qual o segrnento, se tern rnercado, se terá produtividade, preço. E, muitas
vezes, convencernos a pessoa a não entrar naquele negOcio. 0 PDV foi uma
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enorme fonte de pessoas que achararn que davarn conta de abrir urna
pequena ernpresa e acabararn perdendo o dinheiro, endividando-se. Houve
casos ate tristes, de pessoas que colocaram o patrimOnio da familia e o
perderarn.

Depois que a ernpresa é criada, acornpanharnos o prirneiro ano. Querernos
fazer urna pesquisa do tipo de IaboratOrio de remédios, escolher 250
empresas que vamos acompanhar de perto e 250 que varnos acompanhar de
longe, sirnplesrnente, para ver que resultado vamos obter nas empresas a
que damos tratarnento mais prOxirno. Acho que o SEBRAE e urna
organização popular, corn pé no chão. Ternos urn nIvel de aceitação e de
sirnpatia entre a populacão muito grande, porque trabalharnos muito
seriamente, exatarnente na geracão de rnicroernpresarios.

o Sr. José Carlos de Oliveira - José Carlos, da Cooperativa dos
Trabaihadores de Varginha, criada e assistida pelo Projeto Integrar. A rninha
pergunta e para o Sr. Osrnani. Como o senhor avalia a proposta da CNM
referente ao contrato coletivo de trabaiho corno forma de dernocratização das
relaçaes de trabalho e geração de ernprego? Gostaria que o cornpanheiro
Guiba cornentasse a resposta do nobre Presidente.

o Sr. Osmani Teixeira de Abreu - Tenho de dizer, corno Fiat AutomOveis,
que não recebemos nenhurna proposta, nern do sindicato do ABC, nern do
sindicato de Betim, a respeito desse assunto. Não recebernos absolutarnente
nada.

o Sr. Heguiber-to Guiba Navarro Dolla Bella - Corn todo o respeito aos
cornpanheiros da Mesa, quero dizer que o Osrnani não tern recebido, ou não
recebeu, porque tambérn não tern participado das reuniöes do seu sindicato
patrona!, que é a ANFAVEA. A ANFAVEA, que representa as empresas
autornobilisticas no Brasil, recebeu, através de seu Presidente, Pinheiro Neto,
e já tivemos as primeiras discussöes. SO larnento que o Osmani seja tao
desatualizado assim Não deverlarnos ter rnandado para as empresas, urna
vez que estarnos enviando ao sindicato patronal. Foi o sindicato patronal das
ifldistrias que recebeu. Tanto recebeu o das indüstrias autornobilIsticas
quanto o Sr. Paulo Buten(?), do sindicato das autopecas. Já fizernos as
primeiras discussOes, e ja estão agendadas as segundas. Larnento tudo isso
e lamento rnais ainda que a FIAT tenha essa atitude nas negociacOes,
através de seus representantes. Foi assim que aconteceu na câmara setorial
de 1992, porque a FIAT nao queria entrar, e depois entrou, porque estava
sendo beneficjada foi assirn na renovação da frota ernergencial da venda de
VeIculos e, de novo, está sendo assirn nessas negociacOes.

0 que eu acho 6 que negociacão se faz. Não pode ser irnposta nern
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agressiva. Não sei por que existe a irnpressão de que isso seja uma coisa de
bairrismo dos pauUstas. Nãa é. Tenho dito que a descentralização da ind6stria
é urn bern para o Brash. 0 que é péssirno para a Brasil é a guerra fiscal, é a
prostituicão da producão, e a prostituição da especulação produtiva da forma
coma está sendo feita. E issa que faz mal aa Brasil e é issa que estamas
querenda combater.

0 Sr. Osmani Teixeira de Abreu - Presidente, gostaria de esclarecer que
acho que a Guiba está confundinda as coisas. A ANFAVEA näo é sindicato
patronal. E uma assaciacaa. 0 nossa sindicato é a SINFAVEA(?), e participo
de todas as reuniães, urna vez que sou a seu Presidente em Minas Gerais.
Existe o SINFAVEA em São Paulo e tambérn em Minas. Vocês é que, talvez,
não saibam disso e mandam pedidos para São Paula, querendo que as
respandamas. Volto a dizer que, ate onde sei, a sindicato dos trabaihadores
de Betim nao pediu nem para São Paulo.

o Sr. Presidente - Pergunta de Ragério, do INCRA-MG, para João Pedro:
"Coma a MST ye a unificacão das pal iticas de reforma agrária e de agricultura
familiar em curso pela Governo FHC? E mais: que açöes a MST está
implementando junta a Assembléha Legislativa de Minas Gerais, para a
flexibilizacào das legislaçOes fiscal, sanitária e de camercializacão, que
permitam a acesso dos pequenos agricultores assentados aos diversos
mercadas?".

o Sr. Joáo Pedro Stédile - Sabre a situação de Minas, peco desculpas, mas
nãa estau informado sabre as iniciativas que a nosso mavimenta certamente
deve ter tornado. A realidade desse assunto que você citou, Rogeria, é, mais
ou menas, parecida em todo a Pals. Entào, estamos preocupadas, em todos
as Estados, em encantrar uma fOrmula para flexibilizar esses pracedimentas,
que acabam impossibilitando que a pequeno agricultor praduza mais.

Sabre a unificaçaa da agricultura familiar cam a reforma agrária, todas no
MIRAD, em principia, acho a idéia interessante, porque fazem parte do
mesmo universo: as pobres do campo. SO que, cam esse Governo agricola
que expliquei antes, a tal modelo norte-americana, isso nãa teria sentido
nenhum. De que adiantaria juntarmos dais pobres, e não termos solucao para
nenhum deles? E a realidade do PRONAF está al. 0 Governo fez a
propaganda de que iria transferir R$600.000.000,00 para a PRONAF, que
atenderia aas assentadas e aos pequenos produtares. No entanta, a que
temas de concreto e que a Banco do Brasil não tern urn centavo. Issa está
causando a maior problema em tadas as regiöes, porque a ciclo agricola está
se acelerando, sabretuda no Sul. Precisamos plantar, e não existe dinheira. E
nãa tern dinheiro, por qué? Se formos reclarnar cam a Jungmann, ele 6 urn
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papagaio que não representa ninguém. 0 Ministério da Fazenda nãa tern
dinheiro. Par qué? Porque a Governo calocou coma prioridade nUrnera zero
pagar as juras da divida interna. Entáo, não tern PRONAF, nãa tern dinheiro
para a educacão, nãa tern dinheiro para a saUde, a SUS nãa está quebrado e
assim par diante.

Entâo, discutirmos se é boa ou não a unificaçaa é urna falsa questào. 0 que
precisa ser discutido é a futuro da nossa agricultura. E estou convencido de
que a Governo que al está não quer saber nada de agricultura nem de
indüstria. SO quer saber de Banco e de capital financeiro internacional.

0 Sr. Robson Ramos - Born-dia a todos. SINTECL significa Sindicata dos
Trabaihadores dos Carreios de Uberaba e região. Gastaria de me solidarizar,
em primeiro lugar, coma Heguiberta. Nós estamos em campanha salarial.
Gostaria de saber se ainda ha tempo de fazermos a reforrna agrária brasileira
pela via institucional, ja que a luta armada, a vialéncia, encontra-se instalada,
infarmalmente, no campo e na periferia das cidades brasileiras. Haja vista que
gostaria de enfacar issa de certa forma, privilegiando a seguinte: estarnas no
meio de uma tempestade. E a sensibilidade social é muito pequena, em
relacãa aos pavos do Terceira Mundo. No Primeiro Munda, tuda está
funciananda muito bern. Mas sabemos que a capitalisma é exciudente par
natureza e é feito para poucos. Entâo, nãa dá para socializar para tados.
Estamos indo a pique. Fai declarada ontem que estarnas gastando
US$91 .000.000,00 sá no pagamento da divida. Estamas em Minas Gerais,
terra de Tiradentes. Já virnas uma derrama e estarnos assistindo a autra.
Queremos saber se varnos fazer issa cam uma certa dignidade, se vamas ter
condiçao de declarar maratória, ou se vamos ser engolidas. Pelo que
estamas sentindo, estamas senda encurralados para uma guerra civil. A
OTAN está na ColOmbia, estamas vendo a fogareu na Venezuela e a quebra
do MERCOSUL E a que queria colocar.

o Sr. João Pedro Stédile - Penso que, quanta a reforma agrária e as
mudancas ecanOmicas de que a nosso Pals precisa, e falsa a questão de
Calacar se é par via institucionaf au par via de luta armada.

o que temos de considerar é que a Unica caminho passIvel de mudança é
através da arganizaçãa do pavo. EntOo, quern quer mudança tern coma tarefa
Principal arganizar a pava nas mais diferentes formas: no bairra, na igreja, na
associacao no par-tida politico, no sindicato, na fábrica, para que esse pavo,
organhza0 cansiga fazer grandes mobhlizaçOes populares, que alterem a
COrrelacao de forças que existe na saciedade. Esse é a caminho que
Con sideramas viavel e que nãa é nem um, nem autro.

Neste sentido, penso que, neste ana, apesar de termas vinda de urn
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movimento de massa de mais de dez anos, logramos construir urn calendário
comum de lutas populares que está pressionando o Governo e pode levar a
outras transformaçoes, como foi o movimento das Diretas Já, em 1984.
Ternos as marchas que chegaram a Brasilia. Dia 6 chega a marcha dos
educadores e dia 7 chega a marcha popular. Depois temos outras
manifestaçoes populares, como a do dia 12, que é o grito dos excluidos
latino-americanos, e, agora, as centrais sindicais chamando para a
paralisação nacional dia 10 de novembro. Se alguém quer servico, temos de
arregaçar as mangas agora, para derrotar esse modelo econOmico. E não
basta derrotar FHC; é preciso derrotar seu modelo econômico. Temos de
arregaçar as mangas e paralisar o Pals dia 10 de novembro, para que o povo
de todas as cidades, pequenas e grandes, diga basta. E, para isso, é preciso
colocar o povo nas ruas.

o Sr. Fresidente - Pergunta de Eduardo Aleixo, do Conseiho Municipal de
Belo Horizonte, dirigida ao Sr. Osmani: As empresas se oneram dando
assisténcia médica aos empregados. Qual é a efetiva participação das
empresas nos conselhos de saüde? Por que não apóiam a Proposta de
Emenda a Constituiçäo n° 169, que destina recursos para a saüde? Qual
instrumento permite ao empregado participar dos conseihos tripartites?

A outra pergunta e de João Alfredo Baleeiro, do Instituto Estadual de
Florestas: "Por que as indüstrias, em vez de criar escolas especializadas nos
grandes centros industrials, não adotam escolas p6blicas nas areas mais
carentes do Estado? Não será uma das solucöes para uma educacão mais
igualitária no nosso Estado?".

o Sr. Osmani Teixeira de Abreu - Tenho a dizer que as indUstrias criarn as
escolas porque o Governo não cria. Elas fazem isso para sobreviver. E eu ja
disse que o grande problema é que todos nos pagamos impostos para que
isso seja feito. 0 Governo é que tern essa funçao. Está na Constituicao que o
ensino fundamental é funcão do Governo. Mas nos já criamos escolas onde
estão as indistrias. Não adianta fazer uma escola para treinar alguern para
uma indtstria a longa distãncia. Temos é que descentralizar. Não temos que
trazer todos para Belo Horizonte ou para São Paulo. E, quando falamos nos
"clusters", que é urn projeto de fazer uma série de pólos industrials, é para
descentralizar. E eu disse também que nesses pOlos o Governo e as
universidades deveriam estar presentes, porque é uma forma de levar o
ensino para o interior do Estado.

o Sr. Presidente - Pergunta de Cássio Torres, do SINDAGUA, dirigida ao
João Pedro. Ele pede para o senhor fazer urn raio X do BNDES.

Pergunta de Jtinior, do FOrum Politico e Religioso: "0 Presidente do
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Conselho Deliberativo do SEBRAE afirmou que, sem patráo, não ha emprego.
E esse é o objetivo do SEBRAE. Vocé falou em trabalho, emprego,
distribuicão de renda, mas nao falou em patrao. Quem está equivocado? Qual
o equivoco?".

o Sr. João Pedro Stédile - Eu não gosto de patrão. Quern gostar que
procure. Estamos tentando organizar urna economia agricola baseada no
trabaiho familiar e cooperativado. Portanto, não queremos ter empregados
nem patrôes. Querernos ser donos do nosso próprio trabalho e do nosso
prOprio nariz. Essa é a nossa doutrina.

Corn relação a pergunta do BNDES, que extrapola a questao agricola. não
tenho dados para fazer urn raio X, rnas, pelo que tenho lido, na verdade, o
BNDES foi utilizado pelo Governo Fernando Henrique como a verdadeira
tesouraria do Palácio do Planalto. La, no Tesouro Nacional, de once vêm os
impostos, eles pagam os juros e aplicam aquela polItica de miséria para os
serviços pUblicos. Mas o dinheiro que o Palácio do Planalto administra, sern
nenhum controle legislativo, é do BNDES. São bilhöes de reais. Não tenho Os
dados concretos do orcamento, mas, certarnente, de R$10.000.000.000,00 a
R$15.000.000.000,00 o Governo, a seu bel-prazer, tern utilizado. E,
infelizrnente, ao contrário de suas origens, no tempo de Getülio Vargas, o
BNDES, que foi criado para desenvolver a ind6stria nacional, está sendo
utilizado, nesse 6ltimo Governo, unicarnente para financiar as privatizaçOes e
as prOprias em presas mu ltinacionais.

Dessa maneira, fugiu completamente a sua origem de ser. E por isso que
microempresa não tern dinheiro, e, quando ele vem do BNDES para a
agricultura, através do FINAME, é corn juros de tal monta, e são capitalizados
a cada més, que inviabilizam qualquer investimento. Ha agricultores que
cornpraram tratores por US$5000000 ha cinco anos, através de repasse do
BNDES. Pagararn a divida durante cinco anos, os tratores estão velhos e
ainda devem R$92.000,00 ao Banco do Brasil. Eles pagam, pagarn, e flãO
Vêern a divida quitada. Essa é a ajuda que o BNDES está dando aos
agricultores. Acreditamos que, em outro rnodelo econômico, o BNDES e 0
Banco do Brasil, como todos os Bancos p6blicos, teriam o papel fundamental
de utilizar esses recursos, que, a rigor, são pUblicos, para realmente financiar

0 IndUstrias que gerem emprego, agroindUstrias, agricultura, condicionando-os
0 a urn processo real de geracão de empregos e de distribuição de renda.
0 0 Sr. l ye Martins Ferreira - Gostaria, em prirneiro lugar, de fazer alguns

esclarecimentos 0 Balcão de Emprego do CEC e do FAT empregam hoje,
em Uberlãndia, cerca de 20, 25 pessoas por més; a Grupo Martins e
JerOnirno Martins, de Portugal, fizerarn urna parceria que, talvez, possibilite ao
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Triángulo Mineiro mais trabaiho, e a ARCOM e Peixoto estão dispostos a se
transferir para Goiás devido aos encargos do Estado. A minha pergunta é a
seguinte: por que pessoas que possuem bens e ate comércio na area urbana
estão nas invasöes de propriedades? Nâo ha meios de se fazer a reforma
agrária sem invasöes? lnvasöes e saques näo estâo na lei de apropriaçào
indébita? Quero esclarecer que nâo pertenco a nenhum partido politico.

o Sr. João Pedro Stédile - Em primeiro lugar, não é verdade que ha
pessoas da cidade em ocupaçöes de terra. Isso é uma fantasia criada pela
televisão. Para o sujeito ficar dois, trés meses debaixo de uma Iona, é urn
sacriflcio enorme. E urn inferno. So ficam porque não tern outro lugar. E ilusäo
pensar que ha gente exploradora no movimento. Pode haver urn ou outro
caso. Nos nossos acamparnentos, sornos os primeiros a expulsa-los.

Em segundo lugar, nâo e verdade que invasào seja crime. Ha, inclusive,
uma jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justiça, de agosto de 1998, que
diz o seguinte: "A lei maior do pals é a Constituição, que determina que todas
as grandes propriedades improdutivas, que dão mais de 1.000ha, sejarn
desapropriadas pelo Estado e distribuidas aos que nela quiserem trabalhar".
Quando o Governo Federal não aplica a Lei Malor, dá o direito a sociedade de
organizar ocupaçöes de terras, de forma massiva, para pressionar a
aplicaçao da lei. Portanto, dizem os magistrados do Superior Tribunal de
Justica: "Ocupaçao massiva de terras no Brasil, para efeito de pressionar a
reforma agrária, nao é crime, mas urn direito de sublevaçao natural das
pessoas". E esse o entendimento que temos, corroborado pela maior
instância juridica do Pais, que e o Superior Tribunal de Justiça. E claro que 0
Movimento dos Sem-Terra sonhava corn urn Governo que fizesse a reforma
agrária sem ocupacao de terra. E esse o nosso sonho. Enquanto o Governo
não faz nada, nâo podernos ficar corn os braços cruzados. Então, o nosso
papel é organizar Os pobres, dizendo-Ihes que tern direito a terra. A ünica
força que os pobres tern é se juntarem, é se organizarem para pressionar 0
Governo para corrigir essas distorçöes. Por isso, enquanto nào mudar 0
Governo, a Onica coisa que vai aumentar no Brasil é pobre e ocupação de
terras.

Sobre os saques, do ponto de vista social e humanitário, nâo podemos ver
irmäos passando fome. Isso é de partir o coraçâo de qualquer sujeito. Nâo
podemos admitir uma sociedade que tenha capacidade para construir satélite
em parceria corn a China, para ir para o espaco, mas que não saiba fazer urn
prato de comida.

D. Hélder tern uma frase emblemática para apaziguar o seu coraçâo,
companheiro, que diz assim: "Quando dou cornida aos pobres, me chamam
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de profeta. Quando eu pergunto por que passam fome, me acusarn de
comunista". (Palmas)

So fizemos e estimulamos os saques no Nordeste porque aquele povo tern
direito a vida. E vamos continuar fazendo, mesmo que urn ou outro Juiz nos
coloque na cadeia. Agora rnesrno, cinco companheiros de Pernambuco
passaram cinco rneses na cadeia, porque comerarn cinco bodes de urn
fazendeiro. Tivemos de apelar para urn "habeas corpus" no Superior Tribunal
de Justiça. Fizernos urn abaixo-assinado, obtivemos apoio de Deputados e
conseguimos a libertação deles. Depois, eles voltararn para o acampamento e
disseram: "La, ate que estava born, porque tinha comida todos os dias". Essa
e a realidade do Nordeste.

o Sr. Nivaldo Paulino Teodoro - Sr. João Pedro Stédile, no Brasil, a lei é
sistematicarnente transgredida. Chegamos a entender que essa é a finalidade
de sua regulamentacao.

Existe uma legislaçâo determinando que, para cada hora trabalhada, o
digitador tenha 10 minutos de descanso, para, em tese, evitar-se a LER.
Todos sabernos do descumprirnento dessa determinaçao. Temos, por
exernplo, delegacia da rnulher, delegacia de furtos e roubos, delegacia de
transito, etc. Por que ainda não se criou uma delegacia do trabaiho tripartite,
partidária e paritaria, corn a finalidade especifica de apurar as causas civis,
crirninais dos acidentes de trabalho, dando apoio a esse trabalhador que,
muitas vezes, sai mutilado da esteira de produçâo e näo tern assisténcia
posterior, sendo jogado no INPS, muitas vezes ganhando urn salário
miseravel, que mal d6 para comprar o medicarnento de que necessita?

o Sr. João Pedro Stédile - Agradeço a sua preocupacâo e you repassar a
sua pergunta ao Guiba. Antes que ele responda, em homenagem ao nosso
Deputado, que é do PTB, gostaria de lembrar uma frase do GetUlio Vargas:
"Aos amigos, tudo; aos inirnigos, a lei".

o Sr. Heguiberto Guiba Navarro Dolla Bella - Pelo que entendi, existe
delegacia regional de trabalho. 0 que o companheiro está propondo é que ela
seja tripartite, tenha a participacäo dos trabaihadores, que hoje nâo tern. NOs
concordamos inteirarnente.

o Sr. Nivaldo Paulino Teodoro - Nâo e delegacia regional de trabaiho, é
uma delegacia para apurar os acidentes de trabalho, que atualrnente não são
apurados

o Sr. Heguiberto Guiba Navarro Dolla Bella - Cinquenta e cinco por cento
dos trabaihadores da Volkswagen tém processo contra a empresa.
Aproximadamente 50% do setor de estamparia tern problerna de audição e
Outros tipos de processo. 0 que estarnos propondo para resolver isso?
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Em vez de enfiarmos nos processos trabaihistas, que se resolvarn todos Os
processos trabalhistas numa tripartite, nas discussöes corn os trabalhadores
porque os processos demoram cinco, dez anos para resolver, e não se
resolve. Portanto, temos que ver as causas e os efeitos nurna discussâo
tripartite e colocar para os trabaihadores essa situaço.

O Sr. Presidente - A (iltima pergunta é para 0 Heguiberto, do Sindicato dos
Trabalhadores em Educaçâo da Universidade Federal de Juiz de Fora, feita
pela Marluce Jacob de Oliveira: "Diante da atual conjuntura, o Governo
Fernando Henrique tern implantado arrocho salarial; os funcionários pUblicos
federals nào recebem reajuste salarial ha mais de cinco anos. No més
passado, ele impiementou o Programa de Demissâo Voluntária - PDV.
Gostaria de saber quais so as medidas de enfrentamento que o sindicato
dos metalürgicos tomaria diante de uma medida de demissão voluntária".

o Sr. Heguiberto Guiba Navarro Dolla Bella - Marluce, na verdade, o que
tern acontecido no setor da indstria automobilIstjca é urn negócio
extremamente grave. Tinha dito aqui que, de 2.600 empresas de autopeças,
estamos possivelmente corn 600 empresas; no setor de autopeças já tivemos
280 mil trabalhadores e hoje temos em torno de 170 mil; no setor da indüstria
de automOvel tivemos 200 mil e hoje temos em torno de 60 mil trabalhadores,
se tanto. Portanto, existe uma demissão constante, e precisamos estancar
essas demissöes corn luta e disposiço. Acho que o funcionalismo püblico
também tern que levantar esse tipo de luta, porque sem luta näo se consegue
nada.

Fazer corn que o PDV seja urn incentivo para sair é enganoso. As indüstrias
autornobilisticas também apresentani isso na minha regiào. Os trabalhadores
se iludern, pegam urn salário a rnais - que chamamos de pacote de incentivo -
vão tentando resolver sua vida e nâo resolvern e depois voltam a procurar 0

sindicato e a prOpria empresa para voltar ao trabalho. Portanto, o PDV é urn
incentivo a mais para o desemprego, e não para sair e melhorar suas
condiçoes.

Essa e urna mania que pegou em todo o Brash, e penso que precisamos
estancar isso corn muita luta e organizaçao e incentivar os trabalhadores a
não aderir ao PDV.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia manifesta seus agradecimentos aos
ilustres expositores Corn certeza, as palestras e os debates foram ricos, 0
que contribuirá rnuito para que os grupos de trabaiho elaborem suas
conclusöes e a redacáo final deste seminário, corno também sugestães para
os Legislativos Estadual e Federal.

Encerramento
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O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidéncia

encerra a reuniâo, convocando Os Deputados para a reuniâo ordinária de logo
mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já publicada, e para a reunião
especial, também hoje, as 20 horas, nos termos do edital de convocaçao.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 34 a REUNIAO ESPECIAL, EM 30/9/99

Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Durval Angelo
Surnário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinacao da reuniäo -

Esciarecimentos sobre a dinâmica dos trabaihos - Suspenso e reabertura da
reunião - Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Apresentacâo
dos relatOrios dos grupos de trabaiho - Apresentaçáo oral de pedidos de
destaque e de novas propostas - Votaçâo do documento final, salvo
destaques; aprovação - Discussão e votação dos destaques e das novas
propostas - Eleiçâo da Comissão de Representaçao do Serninário - Entrega
do documento final do seminário ao Sr. Presidente - Documento final do
Seminário Legislativo Desemprego e Direito ao Trabaiho - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Cornparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leâo -

Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pirnenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Hely TarqUinio - Ivo José - Joào
Batista de Oliveira - João Paulo - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando
Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis -

C Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Rémolo
C Aloise - Rogerio Correia - Wanderley Avila.
C
	 Abe rtu ra

O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 9hO5min, declaro aberta a
e reuniäo. Sob a proteço de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
C nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura

da ata da reunião anterior.
Ata

- 0 Deputado Doutor Viana, 2 1-Secretérho "ad hoc", procede a leitura da ata
da reunjão anterior, que e aprovada sem restriçOes.
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Destinaçao da Reuniäo

o Sr. Presidente - Destina-se esta reunio ao encerramento do Seminãrio
Legislativo Desemprego e Direito ao Trabalho, corn a plenária final e a
discussão e a aprovacão do documento final.

Esciarecimentos sobre a Dinârnica dos Trabaihos
o Sr. Presidente - Gostariamos de esclarecer a dinâmica da manhã de

hoje. Como não foi possIvel distribuir antecipadamente todo o material dos
grupos de trabalho, vamos suspender a reunião, para que os participantes
possam ler proposta do documento final.

Reaberta a reunião, será feita a apresentaço dos relatOrios dos grupos de
trabalho, e, em seguida, passaremos a apresentaçao dos pedidos de
destaque.

O Presidente vai anunciar o nümero de cada proposta, e a Mesa receberá
as pedidos de destaque, que deverão ser feitos oralmente pelos microfones
do Plenário e formalizados, em seguida, por escrito, corn a indicação do
nümero da proposta e da entidade que a subscreve. Os destaques podem ser
feitos para adicionar, suprimir ou modificar.

A fim de agilizar os trabaihos, a Presidéncia solicita aos participantes que as
alteraçoes propostas sejam substanciais, evitando-se mudanças pouco
significativas.

Conclulda a apresentação oral de pedidos de destaque, poderao ser
apresentadas, oralmente, novas propostas. desde que sejam formalizadas
posteriormente e subscritas por, no mInimo, 25% dos votantes presentes.
Aprovado o relatOrio, salvo destaques, será concedida a palavra, por ate io
minutos, aos representantes indicados pelas entidades, para o
encaminhamento da votação dos destaques e de novas propostas,
alternando-se urn favorável e outro contrário a proposição, se houver
divergência.

Propostas novas e propostas contraditOrias serâo, automaticamente,
destacadas.

Esclarecemos que esse roteiro de trabalho foi discutido pela cornissào de
representação. A Assembléia nâo trouxe proposta nova nem se baseou em
dinâmicas de seminários anteriores para propor essa dinâmica.

Suspensáo da Reuniao
o Sr. Presidente - Vamos interromper a reuniao por 20 rninutos para que as

votantes leiam a documento final. As 9h30min, estaremos corn os
encaminhamentos de destaques para, em seguida, aprovarmos o relatOrio em
bloco, salvo destaques, e começarmos a votaçäo de cada urn deles. Estáo
suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos as nossos trabalhos.
Composiçao da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a Mesa os
Exmos. Srs. Franklin Moreira Gonçalves, Vicente Augusto Diniz, Carlos
Wagner Machado, Eduardo Armon, Rômulo Luiz Campos, Celi Márcio Santos
e Marcos Landa, Coordenadores dos Grupos de Trabalhos n°s 1 a 7,
respectivamente, e o Deputado Ivo José, Presidente da Comissâo do
Trabalho desta Casa.

Palavras do Sr. Presidente
Gostariarnos de esclarecer, principalmente ao pCiblico que está assistindo

ao evento em casa, que suspendemos as trabalhos da plenária final por 20
minutos para que fosse feita leitura do documento final.

Vamos fazer uma sintese da dinâmica. A pessoa não faz intervenção
justificando, 56 faz a destaque de alguma proposta e encaminha, por escrito,
para a nossa assessoria a norne da entidade ou da pessoa. No momenta da
intervenção, essa pessoa e que vai ser chamada para falar ao microfone. Em
cada proposta destacada, teremos, corno estabelece a Regimento, duas
intervençoes.

Ao final do documento, nas propostas gerais, houve a preocupacão de
colocar as contradiçães que ja existem entre elas. Mas se alguem tiver
alguma contradiçào para apresentar, pode faz6-lo por escrito. Depois,
votaremos, em bboco, a documento final, exceto o que for destacado.

A Presidéncia lembra aos participantes que antes do encerramento da
reuniâo sera eleita a comissào de representaçao, que acompanhará Os
desdobramentos deste seminário. A pbenária poderá referendar a comissão
eleita ou apresentar nova proposta para a sua composiçao. A atual
composicao está no art. 17, do regularnento do seminário. Caso alguma
entidade tenha interesse em apresentar nova proposta para a composiçáo da
Comlssão representativa, a Coordenadoria solicita que Os pedidos sejam
encaminhados a Mesa, por escrito, em ate uma hora, a contar deste instante.
Agora sâo 9h45min, entào, as 10h45min suspenderemos qualquer tipa de
sugestea a respeito da comissâo representativa. Os delegados tern 1 hora
para conversar, para discutir, para articular e para encaminhar a Mesa
proposta de modificação na camissäo representativa. Quem concordar corn a
comlssâo nâo precisa fazer nenhum encarninharnento.

Ternos mais dois avisos para fazer. A Presidéncia solicita aos participantes
que, ao se retirarem desta reuniào, entreguem 0 seu crachá na sada do
Plenário ou no Centro de Atendirnento ac, Cidadao desta Assembléia

p -
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Legislativa para que se possa fazer a apuração da frequência para posterior
envio do certificado de participação, pelo Correio.

Outro aviso importante é sobre a publicaçao e a transrnissâo do evento pela
TV. A Presidência informa aos participantes que as atas contendo a
transcriçâo completa deste Seminário - corn o teor do documento final, corn
as intervençães, corn Os debates - serão publicadas no caderno "Diário do
Legislativo" do jornal "Minas Gerais", no prOximo dia 16 de outubro. A
Assernbléia está fazendo esforços para, posteriorrnente, publicar urn livro corn
esse resultado.

Tendo em vista as limitaçães técnicas, a TV Assembléja nâo tern corno
fazer cápias das gravaçöes das reuniöes do Seminário Desemprego e Direito
ao Trabaiho.

Os interessados poderão fazer suas cOpias em casa, nas reprises
prograrnadas para os seguintes dias e horários: dia 2/10, sábado, a partir das
14 horas, abertura, corn o terna "Trabalho e Desernprego no Brasil e no
Mundo" e o painel "PolIticas Governamentais de Geração de Emprego e
Renda"; dia 3 - domingo, a partir das 15 horas, corn o tema "Experiências não
Governamentais na Geração de Emprego e Renda"; dia 4, segunda-feira, a
partir das 9 horas, Plenária Final. Esses serão os dias já deterrninados.

Antes de continuarmos, a pedido de vários participantes do encontro,
queremos registrar o falecimento do Sr. Milton de Freitas Carvalho,
Presidente de uma das entidades que participam deste encontro, a Casa de
Movimentos Populares de Contagem, ocorrido no ültimo dia 5 de setembro. 0
Sr. Milton foi Presidente do Sindicato dos Marceneiros de Minas Gerais,
candidato a Vice-Governador, filiado ac, PT, grande lutador pelas causas
populares e democráticas neste Estado. Chegou a participar, corn as
entidades, do inIcio de urna reunião de CPI. A nossa homenagem ao
cornpanhejro Milton, na certeza de que ele continua vivo, por suas idéias e
por todo o trabaiho que desenvolveu.

Apresentaçâo dos Relatórios dos Grupos de Trabaiho
O Sr. Presidente - Farâo uso da palavra, neste momento, os

000rdenadores dos grupos de trabalho, para apresentaçâo do relatOrio das
atividades de seu grupo. Cada urn disporá de ate 5 rninutos para a sua
intervenção. Nào é para fazer a leitura do relatOrio, e sim para dar urn
panorama corn uma sintese das propostas principais apresentadas no grupo.
Corn a palavra, o Coordenador do Grupo de Trabaiho n° 1, Franklin Moreira
Gonçalves.

O Sr. Franklin Moreira Gonçalves - Born dia. 0 Grupo 1 iniciou os seus
trabaihos fazendo urna leitura de todas as propostas e procurando conternplar
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a especificidade das propostas surgidas no interior. Considerando que Minas
Gerais nâo é urn Estado hornogeneo em suas caracteristicas econômicas,
naturais e sociais, foi importante fazermos esse levantamento de todas as
propostas. Também foram rnuito ricas as discussöes do grupo, o que
demonstrou a irnportncia de açoes para fazermos corn que a sociedade
organizada tenha urn papel cada vez rnaior, seja na elaboração de propostas,
seja na participação efetiva. Isso é rnuito importante porque dernonstrou o
nivel de conhecimento da realidade trazida pelos cornpanheiros do grupo.
Isso é fundamental para que os trabaihos contemplem a realidade de todos
os setores organizados.

Em relação ao tema que foi proposto ao Grupo 1: "Propostas de Geração
de Trabaiho e Experiências na Area Rural, fizernos urna proposicäo
agrupando os eixos centrais dessas propostas de experiências. Também
discutimos, quanto a reforma agrária, a necessidade de criaçáo de urn órgão
estadual para apoio a reforrna agrária, tanto para se buscarem
financiarnentos quanto para termos polIticas de assentarnento que fixern o
homem no campo, corn a possibilidade de urna infra-estrutura adequada as
condiçoes de desenvolvimento. Dentro dessas estruturas necessárias,
precisamos tarn bern de apoio técnico.

Tambérn ern relaçâo a reforrna agrária, ha necessidade de se fazer urn
mapeamento das terras devolutas para agilizar o acesso e a acão da reforma
agrária.

Outro eixo é a agricultura familiar, que tarnbérn e uma proposta irnportante
para viabilizar uma poiltica agrária que forneça emprego no campo. E aI
destacamos a importância dessa proposta, pois ela vern ao encontro das
Possibilidades de geraçâo de ernprego por meio de pequenas organizaçöes,
por meio de pequenas empresas. A agricultura familiar tern urna caracteristica
diferente por possibilitar o desenvolvirnento e a integraçao de urn ntirnero
menor de pessoas, distribuindo a renda de forma mais adequada aos
participantes desse projeto, indo em direçâo contrária ao rnodelo de

0 concentracao de producâo agrIcola de oligopolios.
0
	 Outro eixo que o grupo discutiu foi a proteçâo ao meio ambiente. E

necessário que se cornpatibilizem as propostas de geraçâo de emprego na
0 area rural corn a necessidade de se preservar o meio arnbiente.
0
	 Uma outra proposta foi a de projetos de educaçao, viabilizando escolas
0 para forrnaçao dos trabalhadores do carnpo.

Outro eixo refere-se as açães de fiscalização e adequaçao da iegislag5o a
realidade do produtor rural.

Finalmente, foi destacado o eixo do Programa Nacional do Alcool e do Leite
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- PRONAL -. E também urn progrania importante que considera a realidade
de Minas Gerais. E, como eixo de todo este seminário, ficou para nós que é
importante entendermos que o processo de desenvolvimento econOmico que
o tempo está levando tern de ser urn projeto que contemple a realidade de
cada Estado.

Vivemos várias experiêricias de modelos econômicos que nao foram
adequados a nossa realidade, aos nossos recursos naturals disponiveis. 0
PRONAL e urn projeto que cumpre esse objetivo, urna vez que estamos num
pals de clima tropical, o que possibUita muito o desenvolvimento desse
projeto, através da plantação de cana. Pode-se também viabilizar, através de
pequenas cooperativas, tanto a distribuição quanto a comercializaçáo do
álcool. Além disso, através da utilizaçào do bagaço da cana, pode-se criar
gado, produzir leite e distribul-lo, através da cooperativa, de forma localizada.
Isso incentiva a produçao e a comercializaçäo local, para reduzir custos e
impactos. Isso vai ao encontro da busca de opçães de combustIveis que
tenham urn impacto menor sobre o meio ambiente. E o álcool e urn
combustIvel limpo e renovável. Portanto, é irnportante termos como açâo
buscar adequar a tecnologia das montadoras a utilizaçao do álcool. Muito
obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Coordenador do Grupo de Trabaiho no
2, Vicente Aug usto Diniz.

o Sr. Vicente Augusto Diniz - Bom-dia, conforme foi dito pelo Coordenador,
vamos nos ater somente as causas principais, porque da leitura os senhores
já tern conhecirnento. 0 nosso grupo discutiu as politicas governarnentais e a
geração de ernprego e renda, na experiência formal da area urbana. Grifamos
alguns itens que gostarlarnos de frisar, corno o item 43 - alteraçào na forma
do repasse do FAT - uma maior fiscalizaçao em relaçao a esses recursos e a
aplicação deles, no que diz respeito a geraçäo de emprego.

Na area da Assembléia estamos propondo urn fOrum permanente em
defesa do sindicalismo, do emprego, corn a parhcipação dos parlamentares,
do Secretário e das organizaçOes dos trabalhadores. Entáo, estou frisando
esses dois itens e gostaria que os senhores pensassem a respeito deles.

Tarnbérn corn relaçao a educaçâo, corn incrementos urgentes de cursos
profissionalizarites do ensino básico do 1 1 grau, uma vez que é sabido que
quase todo o recurso do FAT, ou grande parte dele, está sendo destinado a
forrnaçao na area de inforrnática. E já foi dito aqui que o Indice de educaçao
do brasileiro é muito baixo. Temos hoje, em media, 3,8 anos/meses como
indice de escolaridade do brasileiro.

Corn relaçâo ao FAT, gostaria que esses recursos fossem destinados rnais
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para a area da educacão. Visitei, recentemente, Cuba e voltei muito satisfeito
corn a educacâo de Ia. Ninguérn tern menos do que o 2 0 grau. Vejam bern a
diferenca em relaçào ao nosso Pals, que tern recursos, que näo tern nenhum
impedimento de injetar fundos na educacâo, rnas tern uma escolaridade da
ordem de três anos e oito meses.

o Grupo 2 pede, por meio dos órgàos competentes, que esses recursos do
FAT sejarn mais fiscalizados e mais direcionados para politicas de educacao,
geraçáo de empregos e de requalificação profissional. (- Palmas.)

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Coordenador do Grupo de Trabalho n°
3, Carlos Wagner Machado.

0 Sr. Carlos Wagner Machado - Bom-dia. A Comissao Técnica
lntennstitucional elaborou este texto básico; Esta Cornissão se reOne, desde o
dia 16 de junho, para discutir a etapa de interiorizacâo. Nessa etapa
realizamos oito reuniães e, nas primeiras, Ia estava o Sr. Milton, corn seu
inconformismo, sua rebeldia e sua lucidez. Ele chegou a participar das
prirneiras reuniöes. Nessas oito reuniöes, o grupo fez urn levantarnento e urna
avaliaçao das politicas governamentais voltadas para a parcela da força de
trabalho que se encontra exciulda do setor formal: os desempregados na area
urbana e as pessoas que estão inseridas no setor informal da economia por
uma auséncia de oportunidades no setor formal. NOs olhamos principalrnente
a situaçào dos que estão inseridos no setor informal em condiçoes mais
precarias, corn rendimentos muito baixos. Essa foi a populaçao - alvo a que 0
grupo se dedicou.

o relatOrio, inicialrnente, continha 58 propostas. A partir do processo de
interiorizaçao e da discussào do Grupo 3, aqui, na terça-feira, o relatOrio foi
enriquecido. Das 58 propostas, o Grupo 3 está trazendo para a plenária final
UM conjunto de 84 propostas que estäo no documento.

Urna parte muito pequena dessas 84 propostas, as que vieram do interior,
foram destacadas, rnas nao chegararn a ser votadas. Portanto, serão
encarninhadas para a plenária final como destaque.

0 tempo para a discussão foi insuficiente, tanto é assirn, que sobraram
algumas propostas que serão destacadas, porque houve urn nUmero elevado
de destaques durante os trabalhos do Grupo 3. Esses destaques
dernonstrararn o interesse das entidades envolvidas de estarern aprimorando
o relatório. De fato, houve urn grande nUmero de novas propostas, acréscimo
nas proposfas do relatOrio e propostas de inclusão de outras, de tal forma que
o trabalho do grupo foi muito produtivo e o relatório saiu do trabalho do Grupo
3 mais rico, corn muito mais propostas interessantes do que entrou. 0
trabaiho foi muito proveitoso.



644
Essas 84 propostas, que sairam do Grupo 3, estão divididas em 8 blocos.

Falarei rapidamente sobre eles. 0 primeiro bloco é de propostas que se
referem a programas de renda minima e de bolsa-escola. São propostas que
tern corno objetivo a ampliação das experiências já existentes de bolsa-
escola, de programas de renda minima que vão atingir principalmente os
trabalhadores ou desempregados que tern uma renda muito baixa ou
nenhuma renda.

Essas propostas prevêem a realizaçâo de convénios entre a União, o
Governo do Estado e os municipios, enfim, uma série de propostas
relacionadas corn prograrnas de renda minima.

Ha urn bloco de propostas relacionadas corn o microcrédito para estirnular,
favorecer e facilitar a implantação de linhas de crédito popular, corn a
sirnplificação da legislacão e o direcionamento dessas linhas para
microempreendimentos de autogestão, cooperativas, associaçöes, grupos de
trabalhadores desempregados, etc. Nesse bloco também é importante
considerar a assistência técnica, que deve estar presente nos prograrnas de
rnicrocrédito, para que os empreendimentos possam ter maior chance de
sucesso. Ha urna série de propostas relacionadas corn o crédito popular.

0 bloco sobre cooperativas apresenta propostas para incentivar e divulgar
informaçoes sobre o cooperativisrno, algumas propostas para evitar ou, pelo
menos, diminuir as fraudes no uso das cooperativas corn o simples objetivo
de burlar a legislação trabalhista. Essas propostas passam pela questão da
educaçao e pela disserninação de informaçöes, pela fiscalizaçâo e pela
valorização do cooperativismo.

Urn dos grupos de propostas incentiva a regularização de pequenos
negócios inforrnais. Urn outro grupo procura incentivar a forrnaçâo de grupos
de econornia popular e solidária. Dentre suas propostas está a de implantar a
el orgânica de assisténcia social nos municipios mineiros como urn
instrurnento de inclusäo social. São propostas referentes a habitação e a
alimentaçao para essa populacão que queremos atingir. Enfim, são uma série
de estirnulos, de incentivos e de criação de novas condiçoes para que esses
grupos de econornia popular e solidária possam sobreviver.

Ha urn grupo de propostas que fala sobre a educação voltada para a
economia popular e solidária, que consideramos urn ponto rnuito importante.

Urn outro bloco faz propostas sobre o acesso a tecnologia e a assessoria
técnica. Todos são irnportantes, rnas esse, para nOs, é fundamental, porque a
tecnologia e a assessoria técnica são essenciais nos pequenos
ernpreendimentos das iniciativas populares. Existem propostas de criação de
incubadoras de iniciativas populares autogestionáveis e de trocas de
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experiências, além de uma nova proposta que surgiu durante o trabalho de
terça-feira, que é a criação de urn banco de equipamentos que facilite o
acesso de rnicroempreendimentos a equiparnentos que possam estar ociosos
em outras empresas, em outros setores ou rnesmo a equipamentos do
Governo.

Urn outro bloco faz propostas sobre o trabalho dos jovens, na tentativa de
fiscalizar e limitar o ingresso precoce no mercado de trabaiho. Nesse bloco
tambérn estão inseridas propostas de prograrnas educativos para
adolescentes, corn o objetivo de valorizar rnanifestacöes culturais que
poderão ser fonte de renda para esses jovens, e assim por diante.

Finalmente, o ültimo bloco fala das iniciativas duradouras integradas. Ha
dois pontos principais. Urn deles diz respeito as poUticas pUblicas que,
voltadas para essa parcela da população, devem estar integradas. São
polIticas que devern garantir renda minima ou bolsa-escola, assirn corno
devern estar atreladas a servicos sociais que busquern a inclusão social
dessa população. Essas politicas devem, ainda, estar integradas na
interrnediação e em cursos de qualificaçao, a fim de que tenham maior
eficácia; devern promover a integração da própria cornunidade, não apenas a
partir do incentivo a formas associativas da produção nas comunidades, rnas
tambérn buscando incentivar a producão de bens e serviços que atenderão a
essas cornunidades, integrando, não so a partir da produçâo, mas tambérn a
partir do consurno. Essa é a sIntese do relatOrio do Grupo n o 3.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Coordenador do Grupo de Trabaiho no
4, Eduardo Armond.

0 Sr. Eduardo Armond - As propostas que foram para 0 Grupo no 4,
considerando-se a proposta da comissão técnica institucional, erarn 18. Elas

a vieram da discussão do interior, ou seja, urn volume grande de propostas em
relação a esse grupo, as quais acabaram sendo condensadas, através de urn
processo de discussão e votaçao, em 38 propostas. 0 interessante de

C! Socializar aqui a discussão que houve 16 é no sentido de alertar, inclusive, os
C companheiros que participam do seminário, para lerem o documento original

da comissâo, porque ele faz uma analise da situacão geral, ern relaçao aos
E
0 

fundos.
Ern relação as propostas, urn dos blocos tern como objetivo facilitar o

C,) acesso as informaçoes sobre esses fundos, náo são sO os fundos federais ouC

OS programas relativos ao FAT. Estâo incluldas, também, propostas em
0 

relacáo aos fundos de pensáo no Estado e aos fundos estaduais
adrninistrados aqui, no Estado, pelo BDMG. Então, seria o caso de ampliar o
processo de divulgacão, socializar a informacão no conjunto da sociedade,
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sobre esses recursos de programas e fundos.

Existe urn outro conjunto de propostas tentando agrupar no geral e fazendo
a discussào em relaçao a fiscalização e a gestão desses fundos, ou seja, a
constituiçao, a partir da Iegislação desses fundos, da inclusão do conceito
tripartite paritário. Significa visar a gestão desses fundos püblicos estaduais
corn a participaçao da sociedade civil, de forma que ela possa não sO divulgar
e ampliar a informação, mas participar da gestao e fiscalizar a aplicação
desses recursos.

Existe também urn conjunto de propostas relacionadas corn arranjos
rnstitucionais para isso, ou seja, em que se propöe a mudança na legislação,
a criação de grupos de trabaiho corn participação da sociedade civil, para
mudar a legislação desse conjunto de fundos, que são vários, incluindo a
participação da sociedade. Existe também a proposta de reativar alguns
instrurnentos de participação social importantes, como, por exernplo, o
Conselho Estadual de Desenvolvimento, que está parado. E uma briga antiga,
inclusive do movimento sindical, para que ele seja reativado, remodelado, do
ponto de vista tripartite paritário, de forma que o Estado tenha uma visão da
questão da aplicação dos recursos, do desenvolvimento social e dos
programas de incentivo. Seriam programas não sO sociais, mas tambérn na
area de geração de emprego e de renda, no seu conjunto.

Existem, ainda, propostas pontuais, mas importantes, que devem ser
citadas, como, por exemplo, a criação de urn fundo especifico e a destinação
de recursos para o desenvolvimento dos vales do Mucuri, do Jequitinhonha e
da região Noroeste. Ficou claro que os programas atingem vãrias regiães,
mas essas, especificarnente, ficam completarnente desassistidas em relação
a programas de financiamento piblico.

Existe urn outro ponto importante dentro da linha de divulgação das
posiçöes dos prograrnas e dos recursos püblicos, que é a criação de uma
central de informagbes para o cidadão. Sobre esses programas e fundos,
esse arranjo institucional teria que ser pensado, se é püblico, se e estatal,
etc., mas deveria haver a divulgação e a criacão de uma central permanente
que divulgasse e organizasse as informaçoes sobre esse fundo.

Concluindo, existem duas propostas, a 267 e a 268, que foram discutidas e
vieram a plenária corn posição minoritária. Devem, necessariarnente, ser
discutidas no Plenário, porque são posiçôes importantes para o conjunto das
propostas.

Vale a pena realçar uma proposta, que foi polémica e já veio a Plenário e
que diz respeito a reativação da funcão "trabaiho" na Secretaria do Trabalho.
Eram trés propostas, e acabou ficando uma, que 6 a criação de urna
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secretaria de relaçOes de trabaiho independente.

Outras tantas propostas complementares e não menos importantes dizem
respeito a gestão dos fundos. 0 conceito geral é de participação social na
gestao, na fiscalizaçao e na ampliaçao da informagão para a sociedade, para
facilitar o acesso aos recursos dos fundos.

o Sr. Presidente - Esclareco que o destaque deve ser feito, se a pessoa
tiver posicao contrária a proposta. Mesmo a proposta minoritária do grupo so
sera apreciada se for destacada. Se foi minoritãria e nao houve contradição
no restante do debate, nao cabe destaque para ela. Isso agiliza os trabalhos.

Urn dos participantes do seminário, o Sr. Flander Calixto, de Uberlándia,
enviou-nos urn poema, do qual leremos, agora, somente a primeira estrofe:

"Mais urn Grito nas Gerais
Vieram das muitas minas trazendo seus sonhos,/ na esperança de urn novo

fato,/fazendo valer na voz altiva/ a vontade da bandeira inconfidente./O que
essa brava gente almeja conquistar,/de Campinas, o sãbio conferente ao
Stédile eloquente,/unindo a ciëncia ao saber popular."

No relatOrio, tomaremos conhecimento do poema completo do cornpanheiro
Flander.

Corn a pafavra, o coordenador do Grupo de Trabalho n° 5, Rômulo Luiz
Campos.

o Sr. Rôrnulo Luiz Campos - 0 Grupo n° 5, formado por pessoas das areas
urbana e rural, foi bastante heterogeneo. Discutimos o tema Experiências Não
Governamentais na Area Rural, expondo toda a preocupaçâo da sociedade
para corn a geração de emprego na area rural.

Agruparnos nove blocos de propostas: crédito, associativismo e
cooperativismo, controle social e fiscalização, politicas pãblicas, polItica
agricola, educação, acöes legislativas, meio ambiente e reforma agrária.

Vale a pena informar aos que ainda não sabern que o Governo Federal
disponibilizou, no Ultimo orçarnento, R$14.600.000.000,00 para o crédito
agricola Disso, apenas 3 bilhoes e pouco foram para a agricultura familiar e
Para a reforma agrária. Isso dernostra a vocaçao do governo central pam o
setor que menos gera emprego na area rural. 0 assurito foi muito debatido no
nosso grupo.

As propriedades corn menos de 200ha geram 83% dos ernpregos no
Estado de Minas Gerais. 0 grupo concluiu que ha necessidade de inversão
das politicas de crédito, para, assim, tanto favorecer as cooperativas de
Crédito quanto possibilitar o acesso da agricultura familiar na geraçäo de
OCupacoes profissionais e na geracão de ernpregos. Se isso não ocorrer, não
haverá geração de empregos.
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Discutimos muito o fortalecimento do associativismo e do cooperativismo.

Ha necessidade de haver fiscalizacão desses segmentos. Ha uma
desvirtuação muito genérica do trabaiho, da producão, do setor dos servicos.
E necessário haver fiscalizacão dessas organizaçôes. E preciso fortalecer o
que é sério e combater o que está errado.

Sobre o controle social e a fiscalizacão, a sociedade organizada precisa
participar urn pouco mais da administracão dos recursos pUblicos para
democratizar o Estado. E preciso criar instrumentos para isso. Ha propostas
em relacão ao Governo de Minas Gerais e ao Governo Federal.

Em relacão as polIticas püblicas, a principal novidade é a incorporar,5o de
género, principalmente a questão da muiher, nas politicas püblicas de
agricultura familiar e reforma agrária. Discutimos também a ampliação de
recursos para as regiöes semi-áridas do Poligono das Secas. Foi dada
grande énfase em relacão ao vale do Mucuri e ao vale do Jequitinhonha.

Sobre as acOes legislativas, os principals blocos foram para fortalecer o
associativismo e o cooperativismo. São necessárias várias revisôes e novas
legislaçöes a respeito. E preciso fortalecer a agricultura familiar, proibir os
transgênicos, tanto os testes, quanto sua produção e comercializacào em
Minas Gerais. A Assembléia Legislativa deve abrir urn debate corn toda a
sociedade sobre o trabaiho infanto-juvenil. Essa é urna questâo muito
complicada.

Em sintese. os principais pontos de discussão de nosso grupo foram esses.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Coordenador do Grupo de Trabalho no

6, Cell Márcio Santos.
o Sr. Celi Márcio Santos - Bom-dia a todos. Vai parecer redundante falar

sobre as propostas do Grupo 6, depois das exposicöes anteriores. Ele trata
das opcöes urbanas de experiéncias formais e não formais de geração de
renda e trabalho. 0 grupo não se atém ao tratamento especIfico do
desemprego. Surgiram amplas propostas que abrangeriam qualquer dos
subgrupos.

Além dos pontos já citados, ha três solicitaçOes mais contundentes. A
participação popular nas comissöes de emprego, no gerenciamento dos
recursos do FAT, no gerenciamento dos pianos de qualificacão profissional e
no redimensionamento desses cursos.

Corn reiação a educacão e a qualificação, ha muitas propostas relativas ao
apolo a educação formal, além da qualificação profissionai e dos cursos
técnicos e profissionalizantes.

Ha a questão dos direitos dos empregados. Estamos reaiizando urn
seminário sobre desemprego, mas também sobre o direito ao trabalho.
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Surgiram algumas propostas relacionadas corn o respeito do direito dos
trabaihadores, como a questão do 1NSS, o resgate da funcão do SINE,
principalmente, a proibição do trabaiho infantil e a valorizacão do trabalho da
mulher.

0 grupo tratou também da questao das cooperativas, pedindo a criacão de
cursos de formação, a revisão da Iegislação e maior fiscalização. Pede ainda
a reducão da jornada de trabaiho e a valorização da mão-de-obra local,
principaimente nessas regiöes vinculadas ao semi-árido mineiro, como o
Rômuio acabou de dizer. Corn relação aos cursos de qualificacão, ha urn
pedido de que, nessas regiöes, sejam criados centros de treinamento
especificos no Node, no vale do Jequitinhonha e no vale do Mucuri, dada a
especificidade de relevo, clima e situação geográfica da região, não apenas
por causa da pobreza.

Para Minas Gerais, o grupo aponta trés setores que, se fossem feitos
investimentos maiores, poderiarn ser de grande geracão de renda, emprego e
desenvolvimento para o Estado. E a questão do meio arnbiente, de reparar 0

que foi estragado e valorizar o que está ainda em pé em Minas Gerais, como
os rios, as matas, as montanhas, etc. 0 outro setor e o do turismo, tanto 0

rural quanto o urbano, atentando-se para o cuidado corn a depredacão das
pequenas cidades histOricas de Minas Gerais.

Minas Gerais é urn Estado muito rico em cultura, e ainda ha pouco
investimento nessa area visando a geracão de renda. Temos muitos artesãos,
artistas, pintores, cantores, e isso tern gerado renda e trabalho para muitas
pessoas, mas não ha grandes investimentos nessa area.

Além das propostas, o Grupo no 6 aprovou duas moçöes, que serão
encaminhadas para votação, urna corn relação ao mau tratamento dos
medicos e peritos do INSS corn relação as licengas, e outra de apoio a greve
dos funcionários da FIAT. Obrigado. (- Palmas.)

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Coordenador do Grupo de Trabalho no
7, Marcos Landa.

o Sr. Marcos Landa - 0 Grupo n o 7 saUda a Mesa, os companheiros e
companheiras do Plenario. Antes de abordar as propostas do Grupo n o 7,
seria interessante fazer aiguns esclarecimentos. 0 Grupo n o 7 tratou das
experiéncias não governamentais na geração de renda, ou seja, eXperiéflciaS
flão formais na area urbana - geração de emprego e renda, cooperativas,
autogesto, trabalho informal e solidário. Chegaram do interior apenas CIflCO

P ropostas. Dessas, quatro foram aprovadas, e uma, rejeitada. 0 trabalho do
Grupo n o 7 se restringiu basicarnente a discussão da Grande Belo Horizonte.

lil
	

Seria interessante dizer tambérn como esse trabalho chegou ate essa
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plenária final. 0 Grupo n o 7 dedicou as primeiras quatro reuniöes em Belo
Horizonte para uma discussão da radiografia politica, econômica e conjunturat
deste Pals. Depois disso, realizou uma discussão ideolOgica, nâo partidária,
quer dizer, a partir das experiências do setor informal, da area governarnental,
das assessorias e da Igreja, buscar a transformaçào social do Pals, já que o
que está colocado al nâo interessa ao Grupo n o 7, principalmente no que diz
respeito aos exciuldos, aos companheiros da economia informal e aos
desempregados.

A partir dal, fortaleceu-se uma reafirrnação que sempre esteve presente no
Grupo n° 7, referente ao trabaiho sotidário e ao trabalho informal, na sua
defesa intransigente das cooperativas, das associacOes e do movimento
popular. Isso foi uma caracteristica marcante do Grupo n° 7: o movimento
popular e a reafirmaçao desse setor, que é o mais exciuldo da sociedade,
bem como a importância de essas propostas terem sido levantadas aqul.

Outra questào interessante foi a defesa da inclusão dos excluldos nesse
setor. Deixamos claro que querernos promover a defesa dos exciuldos na
economia formal de trabalho e no resgate de sua cidadania. Essa questho é
fundamental e permeou toda a discussäo do nosso Grupo. Sobre esse
assunto, abordamos trés questöes que consideramos essenclais. Prirneiro, a
linha de crédito. Nào adianta discutir apenas a economia informal ou a
geracao de renda se esses setores também nào tern acesso as linhas de
crédito. E necessário desburocratizar o acesso ao financiamento para esse
setor da economia informal e para a economia solidária.

A segunda questao foi a educação. Não adianta repassar crédito sem
qualificar, requalificar e acompanhar os trabaihadores da economia informal e
da economia solidária. Isso foi fundamental para nós: promover, sempre,
cursos de qualificacào, requalificaçâo e acompanhamento, bem como
subsidiar esses cursos, para que as pessoas sejam inseridas no mercado de
tra baiho.

A terceira questão, que também esté em nossa proposta, foi a das politicas
e instrumentos legais: corno garantir, na lei, além do financiamento e da
educacão, que esse setor venha a competir no mercado? Essas foram as
questöes fundamentais colocadas em nosso trabalho. Não entrarei nas
propostas propriamente ditas, porque elas estão no caderno. For isso,
fizemos apenas urna abordagem politica daquilo que foi desenvolvido pelo
Grupo n° 7.

E importante salientar que o Grupo n° 7 deu tanta importância a este
serninário, que os companheiros decidiram que não irão se isolar a partir de
agora. Darão continuação aos trabalhos iniciados neste serninário,
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independentemente de ele estar terminando hoje. As entidades reunidas no
Grupo n° 7 daräo continuaçao aos estudos, e, a partir da semana que vern,
estaremos estabelecendo urn calendário de atividades e de debates.
Entendemos que o assunto está muito interessante e que existe urn trabalho
de cooperaçao. Poderernos avançar na mobilizaçäo popular desta cidade, do
Estado e do Pals. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - A Mesa pergunta ao Marcos se a decisâo das entidades
que participaram do Grupo n° 7 de continuar se encontrando - ate já
marcaram uma reuniâo para a próxima sernana - constará no relatOrio do
grupo, ao final.

0 Sr. Marcos Landa - Não está constando, porque foi uma deliberação
nossa e nâo sabiamos se isso poderia ser feito no serninário.

0 Sr. Fresidente - Acho que seria interessante que isso fosse feito por
escrito e entregue a Consultoria, para constar no relatôrio como uma proposta
concreta de continuação e de articulacào do grupo.

0 Sr. Marcos Landa - Possivelmente o grupo deve se incorporar a urn
grupo da UEMG, a seu convite. Esse grupo reUne-se as quartas-feiras, as 15
horas, na Gameleira.

0 Sr. Presidente - Que isso seja incluido. Acho interessante que haja essa
continuaçao. Nossa grande preocupacão é não ficar - como já aconteceu -
trabalhando durante quase oito meses, corn as OPts, corn 350 entidades do
interior participando dos debates durante quatro dias exaustivos de trabatho,
para depois perder essas propostas.

E importante qualquer proposta que sinalize para a continuação da
articulaçao e da atuação na area especifica do grupo.

Apresentaçâo Oral de Fed idos de Destaque e de Novas Propostas
- Procede-se a apresentacão de pedidos de destaque e de novas

propostas
Votacâo do Documento Final, Salvo Destaques

O Sr. Fresidente - Vamos apreciar agora o docurnento final, salvo
destaques. Fedirlamos que todos os participantes delegados pegassem seus
cartoes de votaçao. Vamos votar o relatório, os destaques e, evidenternente,
salvo propostas novas, que ainda näo foram apreciadas. 0 processo é de
outros semjnárjos e tambérn de como se dá o encaminhamento da acão em
flossas entidades populares e sindicais, das quais participamos.

Em votação, o documento final, salvo destaques. Os votantes que
estiverem de acordo corn a proposta levantern seu cartãode votaçäo.
Aprovado

Discussáo e Votacäo dos Destaques e das Novas Propostas
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- Procede-se a discussào e a votaçao dos destaques e das novas
propostas.

Eleição da Comissâo de Representaçao do Seminário
- Procede-se a eleição da Comissâo de Representaçao do Seminário.
o Sr. Presidente - Solicitamos aos representantes da Secretaria de Meio

Ambiente, do SEPLAN, do SETASCAD, das Secretarias de Agricultura de
lndüstria e Comércio, da CUT, da FETAEMG, do DIEESE, da CGT, da
Federaçao Estadual dos Trabalhadores, da FIEMG, da FAEMG, do SEBRAE,
da CDL, da CNBB - Regional Leste II, da Cáritas Brasileira, da Pastoral
Operária, do Movimento Evangelico Progressita - MEP -, da PUC, da UFMG,
da UEMG, da Frente de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente, da
FETRABALHO, do MST, da Central de Movimentos Populares e da Comissão
Estadual de Emprego, que cornpareçarn aqul, na frente. Pedimos uma salva
de palmas para essa equipe de representação. (- Palmas.) Agradecemos a
todos. Podem assentar-se.

Entrega do Documento Final do Seminário ao Sr. Presidente
o Sr. Presidente - Convido Carlücia Maria Silva, da CNBB, e Laudelino

Augusto dos Santos Azevedo, do Conselho Nacional de Leigos, entidades
que inicialmente provocaram a criacao desse Serninário, que estejam aqui
para proceder a entrega do documento final deste seminário ao Presidente
desta Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto.

A Sra. Carlücia Maria Silva - Em nome de todas as entidades e Orgäos
representados que participaram desse processo de construção através das
propostas do seminário, queremos entregar a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais todo o trabalho que foi construldo, acreditando que o
Brasil tern jeito e que o desemprego é possivel de ser contornado, desde que
haja vontade polItica, seriedade e compromisso de toda a sociedade civil.

Estamos aqui porque acreditamos nisso. 0 processo nasceu de uma
organização em que as comunidades constataram as principais dIvidas, entre
elas a desemprego, e nesse processo viam a possibilidade de que a
Assernbléia Legislativa pudesse estar convocando toda a sociedade, Os
órgàos governamentais e näo governamentais, para discutir e apresentar
propostas viáveis.

0 Sr. Laudelino Augusto dos Santos Azeredo - Quero manifestar também a
nossa expectativa de que tudo seja bern encaminhado. A sociedade civil
organizada está presente, atuante, querendo assumir junto, e contamos corn
o poder püblico, eleito pela sociedade civil, corn empresas e corn todos que
estão al como atores na construção de sua história.

Terminaria dizendo uma frase de urn encontro de nossas igrejas em
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Medelin, na ColOmbia: "esta não deixou de ser a hora da palavra, mas tornou-
Se, corn drarnática urgência, a hora da ação". (- Palmas.)

- Procede-se a entrega do documento final ao Sr. Presidente, corn o
seguinte teor:

Serninário Legislativo
Desemprego e Direito ao Trabaiho

Documento Aprovado na Pienária Final
Grupo I

Politicas Governarnentais de Geraçao de Em prego e Renda
Experiências na Area Rural

(assentamentos, cooperativas, aqUicultura, agricultura familiar, pequena
producäo florestal-rural, ecoturismo, energia, entre outras)

Criaçao de orgao estadual para a reforma agrária, apoio aos assentamentos
e arrecadaçao de terras devolutas

1 - Implernentacâo, pelo Estado, da polItica de reforma agrária,
contemplando:

a) prograrnas que fixem o homem no campo (ex: criacão de microunidades
de produçäo, acesso a linhas de crédito, assessoria técnica para instalacão
de pequenas indUstrias, etc.), assegurando-se assistência as farnilias
assentadas, por meio de recursos no orcamento do Estado;

b) mapeamento e acOo discriminatOria das terras devolutas do Estado para
fins de reforma agrária, em carater urgente;

c) financiamento, assisténcia técnica e apoio a agricultura familiar nos
assentarnentos

d) destinaçào orçarnentária, pelo Estado, para financiamento de
assentarnentos, bern coma para resgate do passivo dos assentarnentos
existentes

e) irnplantação de infra-estrutura completa em todas as areas de
assentarnento

2 - Abertura de debate sobre as projetos Entre Ribeiros II e Ill, para dar-lhes
nova orientaçáo e analisar a viabilidade de se promoverem assentamentos de
reforma agraria nessas areas.

3 - Suspensâo da renovacao de contratos envolvendo as terras devolutas
em poder de empresas privadas de reflorestarnento e destinacão dessas
terras ao programa de reforma agrária, corn base na proposta agroextrativa e
corn recursos para produçäo.

Apoio a agricultura familiar e atividades de geraçâo de renda näo agrIcolas
4 - Fortalecimento do Programa Barracâo do Produtor, corn implantação de

novas unidades, funcionando corn assisténcia de organismos que ajudern a

p -
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produzir mais e melhor (JEF, EMATER, vigiIncja sanitárja, Bancos, etc.) e
corn mecanismos para proteger o produtor.

5 - Cnaçao do Programa Estadual de Pequenas Agroindüstrias, nos moldes
do PROVE, corn gestäo compartlihada entre o governo e a sociedade.

Negociaçao das Prefeituras Municipais corn as grandes empresas
florestais, visando a cessão de terrenos para o plantlo de produtos de
prirneira necessjdade (arroz, feijâo, milho) e criaçäo de prograrnas de
incentivo aos aposentados rurais, para que possam voltar a trabaihar e
melhorar sua ecorlomia e a da regiao.

6 - Atuaçao da Assembléla Legislativa junto ao Executivo para a
implernentacao de pequenos projetos de irrigacâo, voltados para
rnicroprodutores, baseados em tecnologias de baixo consumo de água, desde
que as necess,dacjes de abastecimento doméstico estejam gararitidas e
submetidas a estudos de impacto socioarnbjental

7 - Liberaço de recursos para a agricultura, o comércio e a indUstria, corn
participacao de avais solidários ou ate mesmo do Fundo de Aval, corn maior
divulgacao das formas de acesso.

8 - Apoio governamental ao pequeno produtor, principalmente do meio rural,
corn a finalidade de gerar emprego e rnelhorar a qualidade de vida.

9 - Implantaco de politicas de eletrificacao rural contemplando
a) ampliacão dos prazos de financiamento para, no rnInirno, 48 meses;
b) dispensa do periodo de carência para realizaçao de obras;
c) isenção parcial da cobrança da taxa de energia elétrica para Ospequenos irrigantes;
d) cobrança das prestac(5es referentes ao financiamento em contas

separadas;
e) utihzaçao pelas Prefeituras da TIP ou taxa similar para implantacao da

eletrificacao rural, subsidiada aos pequenos produtores, corn isençâo total ate
5 KVA.

10 - EstImulo ao associativismo de pequenos produtores rurais, visando
garantir melhor comercializaçao dos produtos.

11 - Cnaçao de uma politica para o desenvolvimento do turismo rural.
12 - Criaçäo de programa que possibilite a capacitacáo e a manutencao do

jovem no campo, incluindo a Escofa-FamIlia Rural.
13 - Criaço de uma politica agricola no Estado, corn incentivos ao pequeno

e ao rnédio produtor, viabilizando a geraçâo de emprego e renda no campo, e
proibição do uso de transgenicos em Minas Gerais.

14 - Alteracäo no Programa Ernergencial de Emprego (Linha de açao:
Gerenciamento Ambiental) proposto pela CII, do objetivo e do püblico-ajvo:
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Objetivo: Estimular os empreendimentos de micro 	 pequeno porte,

ampliando as atividades produtivas do setor pesqueiro.
Püblico-AIvo: pequenos e microernpresários do setor de pesque-pague e

afins.
15 - Fomento a programas na area produtiva rural, como: PRONAL, Sub-

bacias Hidrográficas, Patruiha Mecanizada, Agroindt:istrias, Proteçào as
Nascentes, Matas Ciliares, etc.

16 - Retorno a uma polItica agricola que incentive a produçäo e o consumo
interno.

17 - Orientaçäo dos recursos destinados as frentes de trabaiho nas regiöes
afetadas pela seca para imp!antação de pequenas obras, utilizando-se
matéria-prima e mão-de-obra tocais, visando meihorar as condicöes de
fixação do hornem no campo, tais como: microbarramentos, caixas de água,
tecnologia ferro-cimento, viveiros de mudas frutiferas para recuperação de
matas ciliares e hortas comunitárias e familiares.

18 - Açöes, a serem promovidas pela Secretaria de Estado do Trabaiho e
Ação Social, por rneio da SEMAD-IEF e SETAS, em parceria corn as
Prefeituras Municipais e Secretaria da Indistria e Comércio, visando ao
desenvolvimento da producâo e da comercializacao de embarcacöes de
madeira, para fins pesqueiros e similares, corn financiamento do FAT,
SEBRAE, PRONAF e FINAME.

19 - Criaçao de mecanismos visando ao fomento da aqUicultura familiar e a
comercializaçao da produçao dos denominados pesque-pague, bern como ao
aumento do valor agregado de seus produtos, por meio de incentivo a
industrializacao do pescado produzido.

Apoio a criaçäo de pequenos projetos agroindustriais
20 - Criaçâo do Programa Estadual de Pequenas AgroindUstrias, nos

moldes do PROVE, corn gestäo compartilhada entre o governo e a sociedade.
21 - Implementaçao do Programa Fazendeiro Florestal e de outras

atividades vinculadas ao plantio de matas nativas, bern como apoio a
I mplantacao de fábricas de móveis.

Acoes de proteçao e recuperacâo do meio arnbiente
22 - Elaboraçao de lei sobre r-eflorestamento, recuperação do solo, da flora

e da fauna inclulda a plantaçao, nos lirnites das fazendas, de árvores
frutiferas e de madeira de lei, gerando emprego e renda.

23 - Elaboraçao de projeto de recuperaçäo da floresta nativa, corn CriacaO
de parques, reservas florestais ou APAs.

24 - Implantaçao, apOs estudos de irnpacto arnbiental, de obras de
Perenizaçao e preservação de sub-bacias, nascentes e lagoas naturais (tais
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nascentes e solos), utilizando-se matéria-pr-ima e mão-de-obra locais, visando
a geração de emprego e renda, a começar pelos vales do Mucuri e do
Jequitinhonha e pelo Norte de Minas.

25 - Paralisaçao das obras de barragens em andamento, ate que sejam
atendidas as reivindicacoes das pessoas por elas atingidas, e proibição de
novas construcöes sem prévio acordo corn as pessoas afetadas.

26 - Proibicão de plantio de eucalipto prOximo as nascentes, rios, cOrregos e
veredas.

27 - Recuperacao urgente das bacias dos rios Todos as Santos e Mucuri,
corn redeflnicao do papel da COPASA, não so na captação e no tratamento
de água, mas também na preservacaa das nascentes por ela exploradas e
tratamento dos esgotos lançados nos leitos dos rios.

28 - lmplementaçao de medidas para amenizar os efeitos da seca,
conforme a seguinte destaque do documento FOrum Regional de
Desenvolvimento Sustentâvej realizado em Montes Claros, Norte de Minas:

a) elaboracao e implantaçao de projetos para recuperacao das nascentes,
das matas ciliares e das areas degradadas, corn usa de especies nativas e
frutIferas e corn a participacão das comunidades

b) construcão de pequenos barramentos e acudes, visando ao
a bastecimento de água para as comunidades, e perenização dos rios, a partir
de diagnosticos participativos, articulando açöes de controle de erosão,
recuperacao de areas degradadas e "revegetacao" das matas ciliares;c) retomada e conclusão do Piano Diretor de Recursos Hidricos de
Afluentes do Rio São Francisco, corn metodologia que garanta a participação
das comunidades, corn destaque para questOes como: revisão da legislaçao,
corn apiicação de pena em razào de pesca predatOria, a partir de discussão
corn as pescadores; despoluiçao dos rios das Veihas e São Francisco;

d) funcionamento dos poços comunitários perfurados para fins de
abastecimento

e) garantia de realização de audiências pUblicas para se discutir a
construçáo da barragem de Berizal (Municipios de Berizal, São João do
ParaIso, Taiobeiras Rio Pardo de Minas e lndaiabira), envoivendo as
comunidades, antes de serem retomadas as obras de sua construçao;

f) construcao de bacias de captaçâo de águas ao longo das estradas
municipais, estaduais e federais;

g) construçao de obras de infra-estrutura bãsica de saneamento nas
cornunjdades rurais, visando também ao controle da verminose

h) conscientizaçao ambiental de tados as segmentos da população:
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politicos, usuários, alunos, professores e técnicos;

i) capacitação de trabalhadores rurais, por rneio de recursos do PEQ-FAT,
para implantacao de propostas que conciliem a produçao agropecuária corn a
preservacão ambiental;

j) introdução da disciplina "Meio Ambiente" no curriculo escolar, tendo como
referência a realidade ambiental do semi-árido;

k) producão de cartilhas sobre "HistOria Ambiental do Norte de Minas" para
usa das escolas e organizaçöes da sociedade civil;

I) capacitacão de educadores pelas Secretarias Municipal e Estadual de
Educacao;

m) controle social, pelas organizaçães dos trabaihadores, dos recursos
destinados ao combate a seca e utilizaçãa de rnão-de-obra das frentes
produtivas em projetas de preservação ambiental;

n) estabelecimento de parcerias entre trabalhadores, ONGs e órgãos
governamentais;

o) destinaçao de percentagem da arrecadaçao municipal para urn Fundo de
Desenvoivimento da Agricultura, a ser administrado pelo Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural;

P) garantia de recursos do Estado e do municIpio para assistência técnica
rural, diretamente vinculada as organizaçöes dos agricultores familiares.

Redirecionamento dos Orgãos estaduais de apoio 6 agricultura para Os
objetivos de geração de emprego e renda no Campo

29 - Açães conjuntas da COPASA, CEMIG, DER-MG, RURALMINAS e
Secretaria de Estado da Agricuitura, para dar suporte e infra-estrutura aos
assentarnentos e agricultores famil iares.

30 - Aparelharnento da EPAMIG, da EMATER, do IEF e do IMA, corno
instituicöes de pesquisa, assistência técnica, extensão rural e apoia a
agricuitura familiar.

31 - Melharia operacional da SUDECOOP, haje pertencente a SETASCAD,
para atuar no apoio as cooperativas e associaçöes.

Apoio a projetos educacionais no meio rural: ensino básico,
prafissionajizante e superior

32 - Irnpiantação de escola agrotécnica para a desenvolvimento da região
JequitinhonhaMucurj.

Acoes de fiscalizacáo e adequaçâo da legislaçâo aos objetivos de geração
e rnanutençao do em prego no carnpo

33 - Adequação das Iegislacöes fiscal, sanitaria e de cornercialização
(estadual e municipais) a realidade do pequeno produtor, permitindo-lhe a
acessa aos rnercados.
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34 - Revisão da politica de financiarnento de grandes irrigaçöes e

suspensào da autorizaçáo de novos projetos.
35 - Inclusão do vale do Mucuri na area da SUDENE.
36 - Gestäo para flexibilizar as leis de Iicitaçào, de maneira a permitir aos

Estados e as Prefeituras a compra preferencial de produtos agricolas locais e
regionais, visando ao fornecirnento para merenda escolar, cestas básicas,
hospitais, etc.

37 - Modificaçao na politica de importação de alirnentos, nstituindo-se a
compensaçâo tarifária.

38 - Divulgaçào da Lei de Incentivo a Pesquisa e Fabricação de Produtos
Fitoterápicos, prornovendo sua integraçao ao PROVE, bern corno criação de
mecanismos de apoio e meihoria de funcionarnento, nas unidades pUblicas de
saUde e educaçào, corn ênfase nas práticas de terapias alternativas e
populares de saUde.

PRONAL
39 - Retomada do Programa Nacional do Alcool e do Leite - PRONAL -, que

tern como objetivo estimular a produçâo conjugada dos dois produtos, corn
uma série de vantagens. Esse prograrna produz adubo orgânico, alimentos e
energia, de forma renovável, descentralizada, adequada ao rneio ambiente,
distribuindo renda e ampliando o rnercado interno. E, o mais importante: pode
criar milhöes de empregos dignos na area rural, diminuindo o excesso
populaconai das grandes cidades e melhorando sua qualidade de vida.

Grupo II
Politicas Governamentais de Geração de Emprego e Renda

Experiências Formais na Area Urbana
(cooperativas, turismo, incubadoras de empresas, entre outras)

FAT
41 - Alteraçâo na forma de repasse dos recursos do FAT para quahflcação

e requalificação do trabaihador e das comunidades, corn a criação de urn
Fundo Municipal (corn administraçao paritária) no qual 0 próprio municIpio
defina a aplicaçao dos recursos, de acordo corn suas demandas, indicando
cursos que realmente qualifiquern, corn carga horária adequada e corn
perspectiva de absorção de mäo-de-obra pelo mercado, incentivando e
reconhecendo a utilizaçao do autêntico cooperativisrno pela população,
mediante integraçào corn os seguintes órgãos: SETASCAD, SUDECOOP,
Assembléia Legislativa, Ministério do Trabaiho, Ministério da Previdência,
Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e
câmaras municipais, através do Curso Básico de Cooperativismo e de
palestras, promovidos por entidades e órgãos interessados.
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42 - Criaco de mecanismos para possibilitar uma avaliação rnais criteriosa

da aplicaçáo dos recursos do FAT pela sociedade.
43 - Criaco de convénios e concessão de incentivo fiscal as empresas que

absorvam rnao-de-obra treinada corn recursos do FAT.
Educacão profissionalizante
44 - Incremento urgente da educaçáo para o trabalho no ensino

fundamental e de cursos profissionalizantes no ensino rnédio e supléncia de
segundo grau ou dentro da preparacão do trabalho dirigido para a economia
informal, conforrne as necessidades locais de forrnacao profissional, apuradas
por meio de pesquisas e sondagens feitas sobre as demandas dos cursos em
cada uma das comunidades. Esta proposta faz parte do Projeto Cidadão
(Anexo 4), opcäo que pode ser utilizada P01 Orgàos governamentais ou não e
que se mostra importante na formacao e na capacitaçao, proporcionando
rnaior potencial de trabalho, corn base na leitura crItica da ambiência, para
formaçao de competéncias profissionais e de cidadáos.

45 - Inserção das disciplinas Empreendedorismo e Cooperativismo em
todos os cursos dos ensinos fundamental, médio e profissionalizante.

46 - Qualificaçao e recolocação do trabalhador mediante fomento dos
nUcleos de opor-turiidades de trabalho ja existentes, que prestam serviços de
recrutamento e seleçao de desempregados, propiciando tambérn a mudança
do perfil do trabalhador através de qualificacáo, requalificaçào profissional,
atualizaçào, ampliaçào dos conhecimentos e preparaçäo para enfrentar a
situação atual do mercado de trabaiho, contribuindo para a revitalizacao do
Sistema Nacional de Emprego - SINE.

47 - Qualificaçao da rnào-de-obra, ern parceria corn prefeituras e o Governo
Estadual.

48 - Busca de integraçao e parceria corn o Ministério da Educaçao e 0
Ministério do Trabaiho e Emprego, visando ao desenvolvimento de projetos
voltados para a questao da ernpregabilidade e da cidadania, corn ênfase na
Promocao de educaçâo básica - ensinos fundamental e médio.

49 - Prornoção da educação continuada, voltada para o conhecimento
amplo, incluindo informatica e linguas estrangeiras, corn atencão a mudança
de perfil dos profissionais, cujas funçöes estão sendo permanentemente
redefinidas

50 - Regulamentaçao da certificacao ocupacional.
51 - Volta, nas escolas estaduais, dos cursos profissionalizantes que

contemplem a realidade e a necessidade do Estado de Minas Gerais.
52 - Elaboraçao de projeto de lei corn vistas a que as grandes empresas

requalifiquem seus trabalhadores, preparando-os para o rnercado de trabalho,
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53 - Busca de solucaes Para contemplar o desempregado do Vale do Ago

corn cursos de qualificaço e requalificaço profissional de acordo corn asexigéncias do mercado de trabaiho
54 - Fortalecimento dos centros de formaco proflssjonal (Sisterna S -

SENAC, SESI, SENAI e SEBRAE) e dernocratizaçao do acesso atra balhadores de bajxa renda, corn subsidjo Para Os cursos que essasinstituicoes oferecem
55 - Volta das escolas profissionalizantes em vários niveis, Para facilitar o

acesso ao emprego Para aqueles que já trabalham ou estejam entrando no
mercado, garantindo o acesso a pluralidade de saberes.

56 - Retorno dos cursos prof:ss jonalizantes em nIvel técnico, nas escolasestaduais, desde a primejra série do ensino fundamental, garantjndo o acessoa plural dade de saberes

57 - Inclusao da formacao cooperativista na grade curricular de ensino,
dentro de disciplinas existentes ou pela criacao de novas disciplinas

Educacao

58 - lnclusâo na grade dos cursos de formacao em todos 
Os nIvejs, deinstrucaes sobre a preservaçao do meio ambiente, garantias dos 

direitoshumanos e formaçao Para a cidadania.
59 - Extensão da UEMG a regiao Noroeste, Para fomentar odesenvolvjmento como suporte técnico, dentro das potencjaljdades e darealidade regional.

60 - Apoio da Assembléja Legislativa a universidade pOblica, gratuita e dequalidade e ao retardamento do envio ao Congresso Nacional do projeto de
autonomia universjtárja bern como promocao do Projeto Coletivo de
Universjdade tendo por principjo a implantacao de urna universidadeverdadeiramente democrátjca e voltada Para Os com promissos sociajs.

61 - Garantia de Universidade pübljca, gratuita e de qualidade, corn aconcretizaçao da implementacao da UEMG, corn a absorcao dos "campi" dointerior.
62 - Auto-aplicabjildade do art. 207 da Constituicao Federal (ensino,

pesquisa e extensao nas universidades)
63 - Prlorizacao de projetos educacjonajs subs idiados, tendo em vista que aeducacao atua como cataljsador do desenvolvimento econömico
64 - Aplicacao da Lei de lncentivo a Educacao Para a inclusáo dos temas

interdiscjplinares de Turisrno e Meio Ambiente, Direitos Hurnanos eCidadania, de acordo corn a Lei n o 9.795, nas escolas de ensinos
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fundamental, médio e superior.

Cooperativismo
65 - Estimulo do Governo a criaçào de parcerias nas areas de

cooperativismo, consórcios, associaçSes e turismo municipal.
66 - Incentivo a criaçâo de cooperativas, corn suporte técnico, informaçoes

sobre constituicão, funcionamento e assessoramento, e criação de urn órgão
corn objetivo de fiscalizar a funcionamento delas Para que näo explorem a
trabalhador e não sejam constituldas apenas Para burlar as leis trabalhistas
(orgao semelhante ao SPC, que "denunciaria" as cooperativas e empresas
incorretas).

67 - Apoio das universidades a criaço de cooperativas populares, através
da Rede Unitrabalho-Programa de Rede de Incubadoras Tecnológicas de
000perativas Populares.

68 - Estirnulo a formacao de urna nova cultura, mais voltada Para o
associativjsrno, em contraponto a lógica do mercado.

69 - Prornoçao de intercambio e de troca de experiências entre
cooperativas e entre as empresas autogestionadas.

70 - Realizaçao de pesquisas de mercado Para formaçao de cooperativas.
71 - Determinaçao de sançaes legais as cooperativas de trabalhadores

fraudulentas, que atuam no simples fornecimento de mào-de-obra barata.
72 - Criaçâo de dispositivo legal que irnpeça a exploração de trabalhadores

pelas cooperativas.
73 - Fomento a capacitação e a educação dos trabalhadores na area de

cooperativismo
74 - Incentivo, corn recursos governamentais, a criaçao de cooperativas nos

Vários segmentos econãmicos.
75 - Canalizaçao Para as cooperativas dos recursos existentes Para

geraçao e implantaçào de indtstrias.
76 - Revisäo da lei de licitaçao Para que as cooperativas de trabalho e

Servico possam fornecer serviços a prefeituras e entidades ptiblicas.
Trabalho dos presos
77 - Formaço profissional, educaçao e trabalho Para as presos, corn

incentivo a "penas alternativas a privaçäo de liberdade" e "penas minimas",
coma forma de contribuir Para a resoluçäo do problema de superlotacão e
deficit de vagas nos estabelecimentos penais. 0 trabalho do preso também
tern finalidade socioeconômica reduzindo a onus Para a Estado na sua
manutencao mediante implantaçào de um projeto de qualificacao profissional
paraos presos em regimes fechado, semi-aberto e aberto, corn o objetivo de
propiciar melhoria da qualidade de vida e da qualificaçao proflssional Para a
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populacäo carcerária, para sua posterior inserçäo no mercado de trabaiho,
corn os objetivos especificos de: contribuir para a reduçao do indice de
reincidéncia da criminalidade através da ressocializaçäo do preso: oferecer
aos detentos oportunidade de se tornar pequenos empreendedores a partir da
qualificaçao ou da requalificação profissional; estender, de forma crescente, a
oferta de cursos profissionalizantes nos setores primário, secundário e
terciário. Sobre o trabaiho, cumpre ressaltar que o preso deve receber no
mmnimo 3/4 do salário minimo, nâo incidindo encargos sobre a sua
remuneracão, conforme lei de execuçao penal. Como desdobrarnento, ter-se-
a a formacao profissional voltada também para jovens e adolescentes
i nfratores

78 - Combinacâo da proposta de formaçao profissional, educacão e
trabalho do preso corn o Projeto Cidadão, visando a forrnaçao profissional, a
geracão de trabaiho, renda e qua!ificaçâo, envolvendo a Fundação João
Pinheiro. Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvirnento Sustentável
(SEMAD-IEF), Secretaria da Agricultura, FAEMG, SENAR, UTRAMIG,
Secretaria da Justica, Direitos Humanos e Cidadania e o Conselho da
Cornunidade da Cornarca.

79 - Alfabetizacâo dos presos nas carceragens penitenciárias.
80 - Utilizacao de presos que tenham escolaridade no trabaiho de

alfabetização.
81 - Direcionamento da mão-de-obra dos presos corn a mão-de-obra

recicladora (reciclagem nas penitenciárias de regime fechado) - pequenas
usinas.

82 - Transformaçâo das fazendas das penitenciárias em empresas
produtoras de cana para produção de álcool combustivel ou outras
producöes.

83 - Criação de uma fundaçào (Centro de Orientacão e Apoio aos
Condenados e Ex-condenados) para prestaçao de assisténcia social, jurdica,
religiosa, psicologica, recapacitaçao e encarninhamento ao trabalho, corn
diretoria composta por diferentes entidades de diversos segrnentos sociais e
participacão do guarda penitenciário.

Papel social das empresas
84 - Priorização de investimentos governarnentais na area social,

principalmente na educacão, criando rnecanisrnos de controle dos
investimentos püblicos e das isencOes fiscais para as empresas e as
fundacöes por elas controladas.

85 - EstIrnulo e cobrança das empresas para que assumam e cumpram seu
papel social, conforme determina a Constituiçâo Federal, evitando dispensas,
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prestaçào de horas extras e "compra" de férias dos empregados.

86 - Campanha publicitária de solidariedade, conclamando o empresariado
nacional a contratar pelo menos urn novo empregado, dando prioridade aos
desempregados.

Turismo
87 - Irnplementação do turismo no Estado, mediante criação de cârnaras e

preparação de cursos, tendo em vista a falta de qualificaçao dos profissionais
na area, cuja politica deve partir do ensino fundamental, bern como da própria
formaçâo da cidadania.

88 - Incentivo ao turisrno, pela criação e pela divulgaçao de eventos
festivos, como "shows" e festas religiosas, e por maior divulgacao do turismo
mineiro nos meios de comunicaçao.

89 - Melhoria e construção de estradas corno estImulo ao turismo regional.
90 - Apoio do Governo a criacao de mecanismos e sensibilização da

populaçäo para desenvolvimento do turismo no Centro-Oeste.
91 - lnclusâo do Centro-Oeste, por intermédio de seus atrativos culturais,

religiosos, folclóricos, naturais, cornerciais e artisticos, nos roteiros mineiros
de turismo.

Açoes da Assembléia Legislativa
92 - lnstaiaçao, na Assernbléia Legislativa, independentemente do

Seminário, de Forum Parlamentar Mineiro Permanente para Defesa do
Sindicalismo e do Emprego, corn a participaçâo de parlamentares,
secretários, organizaçOes de trabaihadores e de empregadores, setores
fmnanceiro e de serviços, Igrejas, ONGs (terceiro setor), objetivando debater e
encontrar respostas irnediatas para a atual situação.

93 - Avaliaçao e fiscalizaçâo, por parte da Comissâo do Trabaiho da
Assernbléia Legislativa, em conjunto corn sindicatos e empresas, dos projetos
de i nvestimento que utilizem recursos püblicos, vetando os que não gerern
emprego.

94 - Acompanharnento, pela Comissão do Trabaiho da Assembléia
Legislativa, dos prograrnas de reestruturaçao nos setores siderOrgico e de
celulose visando a evitar demissOes. (Ex: o Programa V2000 da Acesita
prevé demissào de 500 a 800 trabalhadores).

95 - Fiscalizaçao e investigaçao, pela Assembléia Legislativa, das empresas
POluidoras dos rios, possibilitando a preservação do ernprego e da qualidade
de vida.

96 - Instauraçao, pela Assembléia Legislativa, de CPI para apurar as
POSsiveis irregularidades no contrato firrnado entre a Mercedes-Benz e 0
poder pUblico estadual.
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97 - Apoio da Assembléia Legislativa ao movirnento artIstico da Zona da
Mata - Juiz de Fora, para recuperação do Teatro Paschoal Carlos Magno, e
criação de cooperativas de trabaiho em Minas Gerais, inclusive trabalho
artistico.

98 - Apoio da Assembléia Legislativa a manutençao da vincuiaçäo dos
colégios técnicos as universidades.

Programas de apoio a criaçào de novas empresas
99 - Desenvolvirnento de incubadoras de empresas e cooperativas,

empresas smuIadas e empresas juniores, corn apoio das universidades e do
Sistema S.

100 - Implernentação de urna poiltica püblica, facilitadora de criaçäo de
novas empresas e cooperativas de trabaiho, em parceria corn entidades e
Orgãos coma: FIEMG - Sistema S, FETRABALHO, SINE, universidades,
UNITRABALHO, sindicatos e OCEMG, entre outras, visando a analisar
projetos, dar indicaçöes de viabilidade econOmica e perfil dos negócios,
auxiliar a estruturaçao de empresas, incentivar exportaçöes, desenvolver
empréstimos em células solidárias, prestando informaçoes relacionadas corn
o acesso a recursos, as indicaçöes de mercado, o acesso a bancos de
empregos e a cooperativas de trabalhadores.

101 - Prornoçao da capacitação para transição do setor informal para o
setor formal, rnediante incentivos fiscais e linhas de financiarnento para a
abertura de negócios, corn suporte pedagógico e consuitoria ao
empreeridedor.

102 - Estimulo a parcerias corn entidades empresariais e
desenvolvolvimento de politicas de geraçao e garantia de empregos (coma
nas incubadoras de empresas), corn meihor aproveitamento de espaços
pUblicos.

103 - Criaçao de linhas de financiamento para novos segmentos, corn
carêncja ejuros reais.

Frentes de trabalho
104 - Criaçáo de frentes de trabalho locais e regionais, junto aos

trabalhadores reconhecidamente sem ocupação e renda, corn indicação das
obras ou dos serviços a serem executados, mediante apresentação de pianos
de trabalho a uma comissão gestora encarregada do acornpanhamento,
fiscalizaçao e avaliacâo da execução destes.

105 - Criaçäo de frentes de trabaiho, em caráter ernergencial.
Ampliaçao do horário de funcionarnento dos Bancos
106 - Apresentaçao de projetos no Legislativo, apOs ampla discussão corn a

sociedade, corn tramitação no Congresso Nacional, nas Assemblélas
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Legislativas dos Estados e nas Càmaras de Vereadores, sancionando leis
que determinern ao Banco Central a implantaçao, em todas as instituiçöes
financeiras, nos Estados e municipios, da abertura para atendirnento ao
pUblico durante, pelo menos, dez horas diárias, para adocão de dois turnos
de trabaiho.

107 - Açäo da comunidade poiltica do Pals para que o Presidente da
RepUblica, por melo de rnedida provisOria, obrigue a Banco Central a
determinar que as Bancos funcionem, pelo menos, 12 horas por dia, corn
duas turmas de trabaiho, gerando, assim, pelo menos, 200 mill empregos.

108 - Arnpliação do horário de atendirnento bancário ao püblico, em nIvel
nacional, de forma a gerar postos de trabalho.

Incentivo as micro e pequenas empresas
109 - Maior incentivo a todas as empresas, especialmente as micro e

pequenas, corn a criaçào de uma poiltica de geração de ernpregos, co rn taxa
regressiva de encargos tributários.

110- Criação de urn distrito industrial municipal (condommnlo) para as micro
e pequenas empresas, no qual toda troca ou venda de mercadorias ou de
matéria-prima seja feita, na rnedida do possivel, sern tributaçao.

111 - lmplantacâo de pal itica de financiamento que privilegie as pequenas e
as microernpresas.

112 - Isenção de tributos para as micro e pequenas empresas em fase de
implantaçao, par urn perlodo determinado.

113- Criacâo de incentivos para as pequenas e médias empresas que rnais
ernpregarem trabaihadores.

114 - Maior assisténcia par parte do Governo as micro e pequenas
empresas na elaboraçào dos projetos de financiamento.

Politicas pübiicas do Governo Federal
115 - Ampla divuigaçáo dos projetos do Governo Federal, objetivando

identificar neles carninhos que possibilitem a geracào e a preenchirnento de
empregos.

116 - Definiçao de urna pal Itica püblica de cornbate ao desernprego.
0
	 Prograrna de Segurança Alirnentar

117 - Extensão da experiência dos restaurantes populares de Bela
e Horizonte para cidades médias, dentro do Prograrna de Segurança Alimentar.
0
	 118 - Implementaçáo de polIticas de seguranca alimentar.

Jornada de trabalho0
119 - Reduçao da jornada diana de trabalho para seis horas, sem prejuIzo

0 do salário.
0
	

120 - Fim da hora extra.
0
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121 - Fim do banco de horas.
122 - Redução da jornada de trabalho, sem reduçao salarial.
123 - Reducão da jornada de trabalho de oito horas para seis horas, sem

reduçao salarial.
124 - Encaminhamento as esferas competentes de proposta de reducao da

jornada de trabaiho, em nivel nactonal, para 36 horas sernanais, de forma a
ampliar o nUmero de postos de trabalho.

Exportacäo e importacâo
125 - Divulgacâo dos produtos mineiros, como forma de increrrientar as

vendas nos mercados interno e externo.
126 - Utilizaçào das Estacöes Aduaneftas do Interior - EADIS - para realizar

todo o desembaraço aduaneiro no Estado, incentivando as exportaçães,
possibilitando a arrecadaco de mais impostos e gerando empregos.

127 - Adocâo de medidas de proteção do mercado nacional contra produtos
importados (bens e servicos) provenientes de paises que adotem medidas
restritivas a entrada de mercadorias brasileiras em seu território.

128 - Realizacao de gestoes junto as autoridades governamentais para
aprovação dos projetos das Zonas de Processamento de Exportacào - ZPEs -

para que elas se tornem realidade em Minas Gerais o mais breve possivel.
Açaes dos municipios
129 - ldentificacào das potencialidades econârnicas e das particularidades

dos municipios, seguida de planejamento, capacitacäo e treinamento, para
que cada urn possa ocupar melhor o seu lugar no mercado.

130 - Fomento e incentivo aos Conseihos Municipais de Assistência Social,
Conseiho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e as Comissöes
Municipais de Emprego, para que cumpram corn eficácia seus papéis.

131 - Respeito as decisöes das Comissöes Municipais de Emprego quanto
as indicacoes de prioridades de cursos e entidades apontadas (por melo de
seus projetos) para ministrarem esses cursos.

Produçao rural
132 - Fornecimento ao pequeno produtor de recursos tecnolOgicos, crédito

direto e de fácil acesso, garantia de preço, venda e exposicao dos produtos.
133 - Capacitacão técnica e administrativa do pequeno e médio produtor.
134 - Apoio a criaçao de pequenas agroindUstrias, para geraçao de

emprego e renda.
Transporte
135 - Obrigatoriedade de que todas as cidades corn populaçao de 30 a 50

mil habitantes sejam dotadas de, pelo menos, uma empresa de coletivos
urbanos, e acima de 50 mu, pelo menos, duas.
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136 - Determinacáo, pelo DNER e pelos DERs, de que todas as empresas

intermunicipais e interestaduals de transporte de passageiros e de carga
tenharn urna tripulaçâo minima, de acordo corn o trajeto a percorrer: ate
400km, dois tripulantes, urn motorista e urn agente de viagern; acirna de
400km, revezamento da tripulaçâo a cada 400km, de modo a melhorar as
condicöes de segurança, evitando assaltos e acidentes e gerando milhares de
em pregos.

Propostas de cunho geral ou regional
137 - Reformutaçâo e moderntzaçâo da estrutura sindical e das relaçôes de

trabalho no Brasil.
138 - Revisäo do parecer do Tribunal de Contas do Estado, que, ao

informar aspectos impeditivos para a aprovacão das contas das prefeituras
que contratam ou venham a contratar empresas cooperativas, se nâo
irnpediu, pelo menos, está dificultando enormemente a contracão das
cooperativas.

139 - Mais Iiberaçâo de recursos e inceritivos para a indüstria agropecuária
e a construçâo civil.

140 - Determinação, pelo Ministérlo do Trabalho, de que todas as indstrias
ou ernpresas que diariamente movimentem volume de dinheiro em espécie,
cheques e valores, inclusive postos de combustiveis, tanto na cidade como
nas rodovias, sejam obrigadas a manter segurança especial para seus
trabalhadores, seu patrimônio e seus clientes.

141 - Revisâo imediata da recente Iegislaçao que, a titulo de fiexibilizar a
l egislacao trabalhista, revogou os mecanismos legais de protecào ao
trabaihador, como na irnplantaçao dos sistemas de banco de horas e de
contratos temporários.

142 - Ampliaçao do trabaiho corn adocáo do horário noturno de Iimpeza e
de conservaçao das vias püblicas nos grandes e rnédios municIpios.

143 - Priorizaçao, pelas empresas instaladas e prefeituras rnunicipais, da
mäo-deobra de profissionais da regiào do rio Doce e do Vale do Ago.

144 - Fornento a educaçâo e incentivo a coleta seletiva de lixo dentro dos
nucleos habitacionais, dando suporte a utilizaçäo do material coletado, corn a
finaliciade de abrir empresas de reciclagern e aproveitamento, bern como de
melhorar a qualidade de vida por meio da protecäo ambiental.

145 - Criaçào de programas, pelas prefeituras, câmaras municipais e
empresas da região rio Doce e do Vale do Ago, Governo Federal e Estadual,
Visando gararrtir o direito ao trabalho nas grandes ernpresas (ACESITA,
USI MINAS, CENIBRA, USIMEC, etc.), pequenas e médias empresas, de
modo a acabar corn os vetos existentes, tais como os referentes a ex-



7W7

0

0

0

0

0

668
funcionãrios ou a quem tenha entrado corn acâo trabaihista (fim da ficha suja
e de outras práticas semeihantes).

146 - Eliminaço, na Região Metropolitana do Vale do Ago, das barreiras
para produção, transporte e comercializaçäo de seus produtos (ex.: a leite
produzido em Fabriciano, corn Iicença sanitária do municipio, não pode ser
comercializado em Ipatinga).

147 - Criaçâo de lei que reoriente as empresas a se instalar no Estado, a
priorizar a contrataçäo de mão-de-obra local, corn fiscalizaçâo do Ministério
do Trabalho e dos sindicatos.

148 - Criaçao de Cornissâo Municipal de Meio Arnbiente em todos as
municIpios.

149 - Implantaçao de prograrnas de garantia de renda minima.
150- Fortaleciniento do SINE, ampliando-se sua capacidade operacional.
151 - Fim do trabaiho infantil.
152 - Proibiçâo de iniciativas desempregadoras, corno auto-atendimento

nos postos de combustIveis, catracas eletrônicas nos ônibus e outras,
praticadas, sobretudo, nos reflorestamentos.

153 - Mapeamento do desemprego na Região da Mata, incluindo as
trabaihadores da area cultural.

154 - Criaçao de grupos de trabaiho que identifiquem fontes de recursos
para financiarnento de atividades geradoras de emprego e que assessorem
as interessados na elaboração de prajetos para sua captação.

155 - Revisão das normas sobre a convénio entre a INSS e as empresas,
que vern possibilitando a estas burlar a legislaço, não emitindo a
Comunicaçâo de Acidente de Trabaiho - CAT -, bern coma aprirnaramento da
fiscalizaçâo dos convênios que estejam em vigor.

156 - Asfaltamento das principals estradas da regiào do Jequitinhonha e do
Mucuri.

157 - Criação de urn órgão regional para estabelecimento de uma palitica
cultural coletiva canalizadora de empregos.

158 - Estimulo a produção de insumos para a construção civil na Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte, em vez de buscá-los em outros Estados,
corno forma de ampliar a nUmero de empregos indiretos nessa area.

159 - Estimulo ao setor de produçáo de pedras preciosas, corn a
implantaçao de escolas de lapidação e farmaçao de mao-de-obra
especializada.

160- Gestöes para mudança da politica econômica, por meio da articulaçâo
dos paises em desenvolvimento, para urna negociação apropriada e de
resoluçao categOrica da questâo da divida externa, bern coma para a reforma
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tributária, corn redução ou simplificaçao dos impostas.

Grupo Ill
Politicas Governamentais de Geraçäo de Ernprego e Renda

Experiências Não Formais na Area Urbana
(catadores de papel, renda minima, bolsa-escola, Banco Popular, entre

outras)
Garantia de renda minima
161 - Ampliação e aprimoramento das experiências de garantia de renda

minima, concebidas coma instrumentas destinados a viabilizar a reinserção
social e econômica dos beneficiários, por interrnédio da vinculação do auxilio
monetário a med idas socioeducativas e de qualificaçâo profissional.

162 - Estabelecimento de convénios corn municipias para adocao de
programas de renda minima e de bolsa-escola. Os programas devem ser
adequadas a realidade local.

163 - Estabelecirnento de convênio corn a Governo Federal corn a objetivo
de expandir as experiências municipais de bolsa-escola, a partir da Lei
Federal n° 9.533, que autoriza a União a co-financiar 50% dos programas
municipais de renda minima vinculados a educação.

164 - Criação de prograrnas que atendam a familias de baixa renda,
prevendo, coma cantrapartida, que as filhos au dependentes menores de 16
anos sejam matriculados nas escolas, corn frequencia regular.

165 - Estabelecirnenta da obrigatoriedade de que as pragramas de renda
minima e bolsa-escola sejarn acompanhados de serviças camplementares,
tais coma assisténcia médica, acornpanharnenta escolar, dispanibilização de
ser-viços pblicos, documentacão, alfabetizaçao de adultos, assisténcia
juridica, creches carnunitárias, etc., visando a integraçaa social dos
beneficiários.

166 - Exigência de que as programas de renda minima e bolsa-escola
conternplern, de acorda cam a realidade local, a participacàa dos
trabalhadares em atividades de oficinas comunitárias, tais coma harticultura,
castura, paniflcação, fabricaçaa de blocos de concreto, entre outras. A
produção excedente seria comerciatizada, revertendo em renda para 05
participantes.

167 - Criaçao, nos rnoldes do ICMS ecalógica, de urn percentual do ICMS
para a implementaçaa do programa bolsa-escala.

168 - Bolsas de estudo para familias de baixa renda, sem que sua
distribuiçaa seja feita par interesses politicos.

M icracréd ito
169 - Abertura de linhas de crédita para abras pUblicas e equipamentas
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sociais, mutirOes de habitação e outros, bern coma frentes de trabaiho,
sobretudo nos municIpios mais pobres.

170 - Fornecimento de assistência técnica e créditos para as pequenos
produtores urbanos, visando ao deserivolvimento de poUticas de geração de
renda.

171 - Fornecimento de assisténcia técnica e financeira para promoção de
turismo ecológico, manutenção de praças e jardins, cachoeiras e nascentes
de rios.

172 - Apoio a formaçao de microempreendimentos autogestionáveis,
cooperativas e associaçöes, desburocratizando a legislaçao, capacitando
tecnicarnente e fornecendo créditos.

173 - Apoio a formação de associaçöes de crédito popular e
estabelecimento de convénios corn a Uniào e municipios, visando ao repasse
ágil dos recursos disponiveis no BNDES e outras agências de financiamento
para estas associaçöes.

174 - Criaçâo, por meio do BDMG, de linha especifica para financiar as
associaçães de crédito popular e desburocratizaçao e diminuiçao da
contrapartida exigida nas linhas já existentes.

175 - Estimulo as iniciativas de âmbito municipal ou, ate mesmo,
inframunicipais (por bairro ou regiôes de determinado rnunicIpio).

176 - Oferecimento aos beneficiários dos programas de crédito popular de
treinamento gerencial adequado a seus microempreendimentos, contribuindo
para a organização e a viabilidade do negOcio.

177 - Apoio ao trabaihador informal, corn incentivo e financiamento dos
fundos existentes.

178 - Cnaçâo do Banco do Povo, dotado de recursos e apoio técnico para
fomentar pequenas agroindistrias e iniciativas de geraçäo de emprego e
renda.

179 - Facilitaçào do acesso ao crédito para empresas informais
(microcrédito), corn a criaçao de urna Associação de Crédito Popular (Banco
do Povo ou Banco Popular), por meio da qual a municipio poderá receber
crédito do BDMG e de outras instituiçöes afins.

180 - Incentivo a criaço do Banco do Povo, destinado a financiar a
agricultura familiar, as micro e pequenas empresas e a setor informal.

181 - Elaboraçâo de legislaçäo para criação do Banco do Povo,
estabelecendo crédito diferenciado para as pequenos negócios.

182 - lrnplementação do programa Renda Familiar para a Educaçâo.
183 - lmplantação do Banco Popular Regional, visando oferecer recursos ao

pequeno empreendedor, tendo como referência a experiência do Banco
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Popular de lpatinga.

Cooperativas
184 - Criação de mecanismos legais que incentivem a disseminação do

cooperativismo popular no Estado.
185 - Desenvolvirnento de formas de divulgar e apolar a cooperativismo

popular. Difusão massiva de informaçOes sabre coma fundar e administrar
uma coaperativa e sabre a comercialização da produçâo e inclusào do
conteüdo Cooperativismo e Associativismo nos currIculos escolares oficials, a
partir da 5a série.

186 - Criaçáo de dispositivos de lei de incentivo para que radios e TVs
cornunitárias facarn publicidade dos produtas locais, apoiando a economia
informal.

187 - Divulgaçâo massiva das regras de funcionamento de uma cooperativa
popular, bern coma dos deveres e direitos dos cooperados, de forma que a
cooperativismo não seja praticado indevidamente, de maneira fraudulenta,
corn a objetivo de burlar a legislação trabalhista.

188 - Apoio ao Ministério do Trabaiho na fiscalizaçào eficaz das
cooperativas, cam a abjetivo de impedir que sejarn utilizadas para burlar a
leg islaçâo trabaihista.

189 - Formaçao de parcerias entre a iniciativa privada e a poder pUblico
para a criaçâo de coaperativas populares.

190 - Fortalecimento, corn repasse de recursos financeiros previstas no
GERA000P, da Incubadora de Cooperativas Populares, atualmente
funcionando no 10MG, tendo coma gestores a 10MG, a SETASCAD e as
Prefeituras Municipais de Fabriciano, Timóteo e Ipatinga.

Incentivos para regularizaçäo de pequenos negócias informais
191 - lmplementaçào de programa de regularizaçao de pequenos negOcias

informais, par meia da concessao de incentivos, em prazo determinado, que
resultem na diminuicao do custo e na simplificaçao de procedimentos.

192 - Autorizaçâo para que as assaciaçöes de produtores, formais ou
Infarmais, sejarn autorizadas a emitir nota fiscal, cadastrando-se nos
arganismos legais, coma CNPJ, ISS au IOMS, se for a caso.

Grupos de ecanamia popular e solidária
193 - Organizaçao de fóruns de debate e outras mecanisrnos de

divulgacao, conhecirnento e efetivaçao da Lei Orgânica de Assisténcia Social
- LOAS - e definiçâo, entre outras acôes, dos minimas sociais, para arientar
as açães rnunicipais, regianais e estaduais no que se refere a inclusäa social.

194 - Exigéncia de que as municIpias implantem de forma efetiva a LOAS,
OS Canseihos de Direitos, a Diagnóstico e a Plano Municipal de Assistência
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Social, corno formas possiveis de garantir a inclusáo social, seja por meio da
cultura, do consurno ou da renda.

195 - Potencializacäo dos Conselhos de Direitos, por meio da qualificação
de técnicos e conselheiros, objetivando intervençoes mais conseqüentes no
âmbito dos pIanos, programas e projetos que visem a inclusäo social.

196 - Incentivo e divulgação,com a colaboraçao gratuita da mIdia privada e
alternativa, de açães de promoção de economia popular solidária, corn apoio
a acöes municipais, regionais e estaduais.

197 - Organizaçao de frentes emergenciais de trabalho urbano, corn
utilização de mão-de-obra de desempregados, que prestarão serviços em
pequenas obras de interesse pUblico, remuneradas por via de associacöes
comunitárias, igrejas e organizaçöes nao governamentais, por meio dos
recursos de assistência social, e acompanhadas pela Comissäo Municipal de
Emprego. As atividades serâo realizadas, preferencialmente, em tempo
parcial, para que a beneficiário possa participar de cursos de requalificaçao e
dedicar tempo a procura de ernprego.

198 - Apoio e incentivo a organizaçào de cooperativas e associaçöes
habitacionais para familias de baixa renda, utilizando as recursos do FGTS e
crédito associativo, para construçâo de moradias populares. Os beneficiários
receberào assessoria técnica para ajudar no planejamento fisico-financeiro,
elaboraçâo de projetos, gerenciamento e execucão das obras.

199- Criaçao de mecanismos que privilegiem a comercializaçào direta entre
produtores e consumidores, atuando na diminuiçao do preco para os
consumidores e na geração de trabalho e renda para os pequenos produtores
e suas famIlias.

200 - Criaçao de programas de hortas e pomares comunitários, familiares e
escolares nos centros urbanos, atuando na produção de gêneros alimenticios.

201 - Incentivo a produção familiar de alimentos artesanais, facilitando a
comercialização dos produtos.

202 - Divulgaçào,com a colaboraçâo gratuita da midia privada e alternativa,
de programas, projetos, acöes e experiências de programas alimentares bern-
sucedidos.

203 - Promoçao de campanhas integradas corn o PROCON e movimentos
de defesa dos consumidores, incentivando o consumo de alimentos "in
natura" produzidos por meio de práticas agroecolOgicas sustentáveis.

204 - Apoio a organizaçâo de feiras livres, inclusive ao longo das rodovias,
e espacos de comercializaçâo direta para os pequenos produtores urbanos.

205 - lncentivo a produçáo de espécies frutiferas e plantas medicinais nos
quintais, facilitando seu escoamento e venda.
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206 - Regulamentação de preços de alimentos, garantindo a populaçâo

carente maior acesso aos itens básicos.
207 - lmplementaçäo de politica de construçao de restaurantes populares a

baixo preço, privilegiando as pequenos produtores urbanos.
208 - Recomendaçao aos gestores dos programas püblicos de alimentaçào,

coma as de merenda escolar e cesta básica, para que adquiram
prioritariarnente as alimentos agroecofogicos produzidos pelos pequenos
produtores locais, incentivando a economia local.

209 - Criaçao de mecanismos para incentivar e promover a processo de
reciclagem de produtos reaproveitáveis, visando a geraçâo de renda e de
novas postos de trabalho, inclusive a partir de formas associativistas de
produçao.

210 - Major rigor na fiscalização do cumprimento da legislaçao que preserva
trabalho para deflcientes nas empresas, garantindo-lhes, ainda, condicoes de
acesso ao trabalho.

211 - Criacao de mecanismos que garantam aos portadores de deficiência
(mental, fisica, sensorial) a inclusão no mercado de trabalho.

212 - Criaçao de mecanismos destinados a ampliar a mercado de trabaiho
para as deficientes, incluindo;

a) reserva de percentual dos programas de renda minima familiar, a ser
definido de acordo corn o critério legal:

b) facilitaçao de crédito nas associacöes de crédito popular para a
desenvolvimento de atividades nâo formais;

c) estImulo as parcerias entre governo, iniciativa privada e entidades prO-
deficientes;

d) garantia de balsa de estudo, visando a melhoria da quafificação
profissional;

e) abertura de linhas de crédito e criaçào de programas especificos de
geração de renda;

f) oferecimento de cursos de qualificaçao profissional gratuitos, em parceria
corn as entidades do Sistema S e similares.

213 - Desenvolvimento de programas de geração de ernprego e renda para
pessoa idosa, garantindo a meihoria da qualidade de vida desse segmenta,
cansideranda suas peculiaridades e experiências profissionais.

214 - Implantaçâo e fortalecimento de programas de atendimento a familia,
par rneio de apaia socioeconômico e familiar e programas socioeducativos.

215 - Incentivo ao trabalho artesanal e a serviços coma conserto de raupas,
de sapatos, barbearia, etc.

216 - Permissâo para que as associacöes de pradutores ou prestadores de
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serviços possam fazer a comercializaço de seus produtos ou serviços
egalmente.

217 - Elaboraçào de projetos que contemplem o pequeno garimpeiro,
dotando-o de condiçöes de trabaiho e equipamentos, em vista das leis
ambientais que vém impedindo a abertura de garrmpos e do fato de os
existentes serem explorados apenas por grandes empresas.

218 - lmplantaçao de uma politica de coleta seletiva e reciclagem do lixo na
regio do Mucuri e do Jequitinhonha, priorizando as cidades-polo, visando a
geraçäo de emprego e renda.

Educaçao Para a economia popular e solidária
219 - Criaçao de programas educacionais para o desenvolvimento da

economia popular e solidária e das iniciativas produtivas populares
autogestionáveis.

220 - Criaçào de escola de preparação para gestão de iniciativas
econámicas populares.

Acesso a tecnologia e assessoria
221 - Criaçao de incubadoras de iniciativas econOmicas populares

autogestionáveis, para disponibilizar assessoria técnica.
222 - Incentivo a programas de pesquisa nas universidades para

desenvolvirnento de tecnologias, "softwares" e formas de gestao adequadas
aos pequenos empreendimentos populares.

223 - Fortalecimento das atribuiçaes dos grupos locals e comunitários, por
meio do princlpo da delegaçao de responsabilidade, prestaçào de contas e
alocação de recursos, garantindo, assim, que os programas propostos para
geração de emprego e renda estejam adaptados as especificidades
geográficas e ecologicas locals.

224 - Criaçao de mecanismos populares e de apolo aos ja existentes, de
forma a possibilitar, entre as cornunidades, a troca de experléncias e
conhecimentos sobre programas geradores de emprego e renda.

225 - Criaçâo de uma central de equipamentos, a partir de parceria entre a
iniciativa privada e o poder püblico, para empréstimo por comodato de
equipamentos disponIveis nas empresas ou para financiamento na aquisição
destes.

Jovens
226 - Fiscalizaçao efetiva da utilizaçáo da mão-de-obra infantil pelo

Ministério do Trabaiho.
227 - Maior rigor na fiscahzaçao e punição a empregadores e empresas que

tenham prática de trabaiho escravo de crianças, jovens e adultos.
228 - Criaçâo de frentes de trabaiho para profissionais na area da educação
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integral da crianca e do adolescente, desenvolvendo-se programas de
orientacão e apoio socioeconômico-familiar.

229 - Desenvolvimento de prograrnas socioeducativos em rneio aberto a
crianca e ao adolescente, integrando a familia, garantindo a qualidade, a
diversidade de atividades adequadas a sua formaçâo integral, considerando a
totalidade da criança e do adolescente em seus aspectos cuturais, lUdicos,
fisicos, mentais e emocionais.

230 - Criação de parceria corn o Sistema S, para que cumpra suas
finalidades legais, ampliando o nimero de atendimentos de forma gratuita
para jovens oriundos de familias de baixa renda.

231 - Democratizaçao dos cursos do Sistema S em relaçào aos valores
cobrados.

232 - Criacao e ampliacâo de programas de educacão para o trabaho
destinados aos jovens, associando-os ao ensino regular e ao
encaminhamento ao trabaiho.

233 - Incentivo a grupos de cultura juvenil de teatro, artesanato e outras
manifestaçoes culturais, possibilitando a formacao de cooperativas culturais e
confecçao de material.

234 - Incentivo a participaçáo de jovens em cooperativas, servicos e em
Centros de Vivéncia AgroecolOgica (CEVAE5) para que eles não abandonem
0 interior.

235 - Criaçáo de mecanismos que favoreçam a formaçao e a capacitação
de jovens, valorizando suas manifestaçaes culturais e artesanais que possam
ser fonte de emprego e renda.

236 - Criaçào e valorizaçao de formas de serviço social civil solidário,
devidamente remunerado, como contrapartida ao serviço militar obrigatOrio.

Iniciativas duradouras e integradas
237 - Compatibilização de poilticas mais gerais do Estado corn iniciativas

locais, discutidas nas comunidades e adequadas a realidade de cada uma e
as suas aspiraçöes.

0
	

238 - Adequaçao das politicas as realidades regionais, integradas no
0 sentido de buscar para os trabalhadores informais de baixa renda e para Os

desempregados garantia de renda minima, acesso a educacao, treinamento,
0 serviços sociais complementares e crédito, visando, em médio prazo, a uma

insercao profissional mais estével, produtiva e que lhes garanta uma
0 subsisténcia digna.

239 - Criaçao de mecanismos para que as açöes voltadas a insercão
produtiva dos trabalhadores informais de baixa renda e desempregados
privilegiem a produçâo de bens e servicos que atendam as prOprias
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associativas de produçáo, mas também a partir
individual.

comunidades, integrando a comunidade nâo
do consurno coletivo ou
apenas pelas formas
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240 - lmplementaçao de programas que efetivem Os principios
fundamentais das reformas agrária e urbana, que viabilizem propostas das
ONGs, dos movrmentos populares, dos ambientalistas e das organizacöes
técnico-cientificas comprometidas corn o eixo de luta pela democratizaçao da
posse da terra, tanto como meio de produçao quanto corno suporte de
edificaçâo, cOnsiderando-se os aspectos ecolOgicos, sociais e subjetivos
envolvidos.

241 - Alteraçäo na iegislaço do processo de corn pras e iicitaçâo do setor
piblico (Iegislacao SICAFE), de forma que os pequenos produtores, as
cooperativas populares, etc., possam participar das concorréncias püblicas.

242 - Criaçao de mecanismos legais que tornem impenhoráveis Os bens de
produção das micro e pequenas empresas.

243 - Cr:açäo de mecanismos legais que garantarn ao trabaihador informal
direitos minimos, como de sa6de, educaçao, aposentadorja, etc.

Grupo IV
Politicas Governamentais de Geraçao de Emprego e Renda

Recursos e Fundos Püblicos e Sua Utilizaçao: Aplicação, Distribuiçäo e
Resultados

(FAT, FGTS, fundos de pensäo, BNDES, SUDENE, Banco do Nordeste e
outros)

244 - Adoçao de poilticas que privilegiem o direcionamento dos Fundos
existentes para projetos que gerem emprego, trabaiho ou alternativas de
renda.

245 - Aplicaçao dos recursos do FAT para geração de emprego e renda por
meio de Agéncias Comunitárias de Crédito, 000perativas de Crédito, Banco
do Povo e do BDMG, ampliando a atuação deste Ultimo no interior, corn
aprovaçao e acompanharnento dos Conselhos Municipais e Estaduais de
Emprego.

246 - Utuizaçao das verbas de subvençáo social da Assembléla Legislativa
nos Fundos de Assisténcia Social, da Criança e do Adolescente e dos
Portadores de Deficiêncja.

247 - Alteração na legislaçáo de forma a garantir a participaçâo da
sociedade civil na gestáo e na fiscaiizaçao das formas de utiiizaçao dos
seguintes fundos: Fundo Estadual de Desenvoivimento Rural (FUNDERUR),
Fundo de Assisténcia ao Turismo, Fundo Estadual de Apoio a lndüstria
Cinematografica, Fundo de Fomento e Desenvolvjmento Socioeconömico,
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Fundo de Desenvolvimento Minero-MetalUrgico (FDMM), Fundo de
Desenvolvirnento Metropolitano, Fundo Estadual de Habitacao, Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaiba, Fundo Pró-Fioresta, Furido Estadual de
Desenvolvimento de Comunidades, Fundo de Desenvolvimento Urbano,
Fundo Estadual de Saneamento Básico, Fundo de Desenvoivimento de
Indüstrias Estratégicas, Fundo SOMMA, Fundo de Incentivo a Industrializaçao
(FIND) e Fundo Fiat.

248 - Participação da Secretaria de Meio Ambiente na gestão e na
operação do Fundo de Desenvolvimento Florestal, visando a aplicaçäo de
seus recursos em programas de recomposiçao florestal e de criaçâo de
florestas plantadas para uso industrial.

249 - Realizacào de auditoria para conferir a alocacão dos recursos do FAT
no Estado.

250 - Maior divulgacão e esciarecirnento sobre os cursos e recursos do
FAT, para que eles atinjam de fato as familias de baixa renda.

251 - Liberação dos recursos do FAT, pelo órgão federal, ao gestor
estadual, corn malor antecedéncia, visando a uma rnelhor execução dos
cursos.

252 - Meihor utilizacão dos recursos do FAT no Piano Estadual de
Qualificação - PEQ -, contratando-se preferencialrnente empresas locals para
promover os cursos, e rna$s transparéncia no processo de escoiha dessas
empresas.

253 - Acompanhamento e fiscalizacâo, pela Assernbléia Legislativa, da
Iiberaçao de recursos para treinamento (FAT), para que seja agilizada.

254 - Faciiitaçâo da Iiberaçao de recursos do FAT para instituicöes e
entidades que ja tenham demandas especificas e ofereçam garantia de
emprego, visando a capacitacäo de profissionais do setor de saiide e outros,
possibihtando urna rneihor quandade na prestacào de serviços a populaçào.

255 - Faciiitacão do acesso a linhas de crédito para as pessoas que
participarem de cursos de qualificacâo flnanciados corn recursos do FAT e
reducao das exigéncias burocráticas para o acesso ao crédito.

256 - Gestào junto ao governo federal, por rneio dos Ministérios da Pohtica
Fundiária, da Fazenda e da Agricultura, visando a imediata iiberacao dos
recursos destinados ao PRONAF.

0
	 257 - Criação de frentes de trabaiho para construcão de casas populares,
0 

por rneio de urn fundo estadual de habitaçâo, envolvendo o governo e a
Sociedade civil.

258 - Criação de urn fundo para o desenvolvimento dos vales do Mucuri e
Jequitinhonha e da Regiâo Noroeste, corn recursos do ICMS, PIS, COFINS,
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Imposto de Renda, doaçoes e inceritivos fiscais, para a implantaçao de
microunidades de produção, corn vistas a geraço de empregos e a
exportaçâo dos produtos excedentes para paises do Mercosul.

259 - Condicionamento da aplicaçao de recursos oriundos de fundos
püblicos a existência de urn piano integrado de desenvolvirnento, que tenha
corno referéncia a eliminaçáo da pobreza e a geraçao de emprego, trabaiho e
renda.

260 - Forrnaço de urn grupo de trabaiho paritário e tripartite, corn
representantes do governo e da sociedade civil (empresários e trabaihadores)
para propor mudanças na legislaçao estadual dos fundos e fazer o
rnonitoramento deles.

261 - Incentivo a cnaçao de fundos de aval para os programas de
microcrédito nos municipios, substituindo a garantia real, para que seja
viabilizada a operação de financiamento corn recursos federals e estaduais.

262 - Criaçäo de uma central de informaçoes corn acesso a todo cidadão,
sobre todos os fundos e recursos federais, estaduais e municipais, contendo
objetivos, berieficiárjos e condiçOes para reivindicaçoes, tendo-se a cautela
de ser apenas técnico-informativo; divulgaçao ampla, pelos agentes
operadores, das regras e requisitos para o acesso aos recursos, programas e
fundos.

263 - Credenciamento das cooperativas de crédito, por rneio dos Bancos
cooperativos (BAN000B e BANSICRED), corno repassadoras das verbas
dos fundos püblicos estaduais e federals (FAT, BNDES, BDMG, SUDENE e
outros).

264 - Criaçáo de linhas de recursos para captaçâo e assessoria visando a
elaboraçao de projetos pelo tomador corn o objetivo de otimizar a utilização
dos recursos presentes nos fundos.

265 - Destinaçao de no minimo 20% dos fundos constituldos corn recursos
do Tesouro Estadual para as regiöes do Mucuri, do Jequitinhonha e do Node
de Minas (para desenvo!vimento sustentável).

266 - Criação de urna coordenaçâo geral tripartite, corn participaçao do
governo e de entidades da sociedade civil (trabaihadores e ernpresários),
para planejar o gerenciamento e a fiscalizaçao dos recursos e fundos.

267 - Desenvolvimento de programa püblico de conscientizaçao da
populaçâo para fiscalizar a aplicaçao dos recursos pUblicos.

268 - Criaçao, pela Assernbléia Legislativa, de urn Orgâo fiscalizador dos
recursos pi:iblicos vindos do BDMG.

269 - Destinaçáo de urn percentual maior de recursos para pal iticas sociais.
270 - Criação de mecanisrnos legais para urna destinaçao equilibrada de
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recursos entre os programas e projetos de várias areas, como agricultura,
agroindüstria e turismo, e não apenas para o setor industrial.

271 - Aprovaçâo, pela Assembléia Legislativa, de emenda ao orçarnento do
Estado, alocando recursos para a qualificação do trabaihador e para
preservacão ambiental, corn obras de recuperaçao de rios.

272 - Alocaçao de recursos para que a hornem do campo, no sistema de
cooperativa, cultive a terra, assistido por técnicos agrIcolas, em areas
produtivas arrendadas pelo governo, e criacão de escolas nessas areas, para
evitar a êxodo dos camponeses em busca de educação para as filhos.

273 - Destinaçao de recursos para realizaçäo de estudos sobre as
desempregados, corn vistas a conhecer seu perfil e a mercado de trabaiho
municipal.

274 - Reativaçâo do Conseiho Estadual de Desenvolvimento para que atue
em sintania corn urn Piano de Desenvolvimento para Minas Gerais, com
composição paritária e tripartite, incluindo representantes do governo e da
sociedade civil (empresarios e trabaihadares).

275 - Criaçao de urna Secretaria de Relaçoes do Trabaiha, independente,
pela importância que se deve dar a questâo do trabaiho e do emprego.

276 - Atribuiçäo de poder decisário a Comissão Estadual de Emprego e aos
Conseihos e Comissöes Municipais e Intermunicipais de Emprego,
possibilitando a adoção de uma paiitica unificada de geraçao de emprego e
renda.

277 - Criaçao de urn programa destinado a recuperação das micro e
pequenas empresas em crise, corn acompanhamento e aprovacäo das
Comissôes Municipais de Ernprego ou, na sua falta, da Comissäo Estadual de
Ernprego.

278 - Criaçáo de bibliotecas ptblicas em bairros periféricos e municIpios
que carecem desse serviço, integradas a centros sociais, para cobrir
minimamente as necessidades de conhecimentos profissionais das
POpulaçôes de tais bairros, corn apoio da iniciativa privada (nas edificaçöes e
nos acervos), a qual poderá ser beneficiada pela Lei de Incentivo a Cultura,
corn deduçoes no lmposto de Renda.

279 - Redução da carga tributária do Estado, bern como dos juros e multas
incidentes no caso de inadirnplência e das obrigaçöes acessOrias, ajustando-
Os aos dos Estados vizinhos, visando a geracáo de empregos em Minas e ao
desenvoivimento dos pequenos empreendimentos rurais e urbanos.

280 - Gestöes do Legislativo Estadual para que a governo federal dé
conhecimento de seus projetos nos diversos nIveis de sua adrninistraçao,
descentralizando as informaçães sobre eles e divulgando a trarnitaçao dos

Oft-
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projetos de lei na Câmara e no Senado.
GRUPO V

Experiências Não Governamentais na Geraçáo de Emprego e Renda
Experiências na Area Rural

(assentamentos, cooperativas, agricultura familiar, resposta sindical ao
desemprego e a precariedade do trabalho, resposta empresarial ao

desemprego ea precariedade do trabaiho, etc.)
Créditos
281 - Criação, expansào e avaliaçâo de mecanismos pelos quais os

municIpios, o Estado e a Uniào garantam acesso a crédito e financiamento
para microprodutores e pequenos produtores, corno a criaçâo de fundos de
aval (substitui avalistas e dá garantias) e crédito rotativo, previsto nos
orçamentos, como forma de substituição de seguros, desburocratização e
agilidade na liberaçao de recursos.

282 - Criaçao, expansão e avaliação, pelo Estado e pelos municIpios, de
Bancos de créditos populares para apoio as iniciativas de geraçäo de renda
corn prioridade para grupos de mulheres trabaihadoras rurais, corn a efetiva
participaçâo desses grupos na gestào dos recursos.

283 - Ampliação e efetivaçäo de recursos para a manutençâo de frentes de
trabaiho nas regiöes de seca do Estado e obrigatoriedade de que a liberaçao
de verbas para essas frentes seja voltada para a geraçâo de trabaiho e renda,
na busca de soluçoes definitivas.

284 - Extinção da cobrança de taxas para os concursos püblicos para
desempregados e pessoas comprovadamente carentes.

Associativismo e cooperativismo
285 - Fortalecimento do associativismo e do cooperativismo rural,

principalmente no que diz respeito a agregação de valor, ao crédito, a
comercializaçáo, a produçao, ao consumo e aos empreendimentos.

Controle social e fiscalizaçao
286 - Criação de mecanismos e instrumentos paritários de controle social

sobre a introduçào de inovaçöes tecnológicas (mecânicas, qulmicas,
biolOgicas) no trabaiho rural, a fim de evitar o aumento caático do
desemprego e garantir a funcáo social dos grandes empreendimentos
econômicos.

287 - Controle, pelos órgãos de fiscalizaçao ambiental e do trabaiho, da
utilizaçao de máquinas em areas de terreno acidentado, conforme legislação.

288 - Implementação, pela DRTE, de urn amplo trabaiho de fiscalização na
area rural, a firn de garantir o cumprimento dos direitos e da legislação
trabalhista e coibir as práticas de condiçoes de trabalho aviltado e escravo, e
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que os recursos arrecadados corn as rnultas revertam para programas de
compensação financeira, como bolsa-escola, no municipio de origem.

289 - Promoçâo, pelo Governo Estadual, da regularização dos transportes
de trabalhadores, corn cadastrarnento geral dos velculos, rnotoristas,
contratantes dos transportes ou fornecedores, para acornpanhamento e
monitoramento e, sendo necessário, realizaçao de acöes punitivas, corn
participacâo dos Orgãos competentes de fiscalizaçao e das entidades da
sociedade civil, acornpanhada de campanha educativa dos fornecedores e
usuários.

Politicas püblicas
290 - Incorporacào da perspectiva de gênero as polIticas sociais e de

geração de renda, observando as condicöes reais e especificas da mulher
trabalhadora rural.

291 - Elaboracâo de politicas de governos estadual e municipais que
conternplern prograrnas e medidas concretas de apoio e estimulo a pequena
produçao e ao abastecimento, considerando em seus projetos a perspectiva
de gênero.

292 - Apoio governamental efetivo a implementaçao de politicas de
segurança alirnentar, conforme propostas apresentadas pelo II Encontro do
Forum Mineiro de Segurança Alimentar, organizado pela sociedade civil em
Belo Horizonte.

293 - Revisão conceitual e polItica do programa de qualificaçâo e
requalificaçao profissional do FAT, no meio rural, contemplando a assistência
técnica permanente, a ampliacao da participação na gestão e na utilizacão
dos recursos, adequaçäo entre os prazos para a execuçâo dos recursos e a
avaliaçao de impacto desse Prograrna na geraçao de emprego, trabalho e
renda.

294 - Arnpliaçao, pela Comissâo Estadual de Ernprego, dos Indices de
aprovaçao de projetos de qualificação profissional voltados para os
desempregados das areas de cana-de-açücar, café e reflorestamento.

295 - Prornoçâo, pelos Poderes Legislativo e Executivo e pela sociedade
civil, de arnpla discussão, para avaliacâo dos ernpreendimentos florestais em
nosso Estado e para a elaboracâo de urna politica püblica que incentive o
aproveitarnento das areas florestais püblicas e privadas para usos
econOrnicos rnitiplos.

296 - Criação de urn grupo de trabalho, dentro da Comissâo Estadual de
Emprego, corn objetivo de definir prioridades de geraçäo de emprego,
trabaiho e renda no setor rural.

297 - Exigêricia de que todos os recursos do Estado destinados as
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instituicöes de pesquisa, como a FAPEMIG, o CETEC, a EPAMIG,
universidades e outras, tenham urn percentual definido para pesquisas
voltadas para a microprodução e a pequena produção rural, incluindo a
temática da participação da mulher no mercado de trabaiho rural, corn a
participacao dos trabaihadores na gestáo desses recursos.

Politica agrIcola
298 - Incentivo a diversficaçáo e a rotatividade de culturas agricolas no

Estado, conforrne ecossistemas locais e regionals, corn análise de
perspectivas de rnercado para os produtos, como forma de ampliaçäo e
geração de renda.

299 - lmplementaçao de politicas de desenvolvimento local, através de
conseihos municipais de desenvolvimento rural sustentável, incentivando o
aumento e a diversificaçao de produçao, assim corno o combate a fome e a
melhoria do abastecimento, por nieio de feiras livres, merenda escolar,
galpães do produtor e outros.

300 - Criação de consOrcios intermunicipais, corn o objetivo de
abastecimento das escolas municipais e estaduais e outros órgãos piblicos,
utilizando preferencialmente a produção local.

301 - Incentivo a agricultura familiar, corn implantação de microusinas,
como as de leite, que perrnitern a utilizaçäo da pasteurizaçao lenta de leite,
bern corno recomendaçao para que esses produtos sejam adquiridos, a preco
justo, para a alimentação escolar nas redes municipais e estaduais.

302 - Redirecionamento da Secretaria de Estado da Agricultura e órgãos de
seu sistema para desenvolvimento e difusão de tecnologias alternativas e
assisténcia técnica voltada para a agricultura familiar.

Educacâo
303 - Criação de programas educativos nas escolas e nas comunidades do

Estado, corn objetivo de promover a educaçao ambiental e a discussão de
práticas alternativas para convivéncia sustentável corn as condiçöes
ambientais locais.

304 - Ampliaçäo de vagas no cursos de pós-graduação ern niveis de
especializaçao, mestrado e doutorado, nas areas de Direito Constitucional e
Tributário e especIficas voltadas para a area rural, corn acesso a bolsas de
estudo a todos os estudantes, corn o objetivo de atualizaçáo ou reciclagern
dos profissionais em atividade e forrnaçào de professores ou pesquisadores.

305 - Incentivo a programas de pesquisas nas universidades püblicas
(estaduais e federais) para desenvolvimento de tecnologias em areas de
reforma agrária, indigenas e agricultura familiar.

306 - Criaçâo de escola de supléncia para adultos nas zonas rurais.
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307 - Abertura irnediata de concursos pblicos para as carreiras da area

agrária em instituiçoes de ensino, pesquisa e extensâo e amp!iaçào das
vagas para estudantes.

Acoes legislativas
308 - Revisão na legislacáo de crédito do Banco Central, a firn de

democratizar o acesso dos microprodutores e dos pequenos produtores
rurais, tais corno: repasse de verbas do cooperativismo de crédito
internacional, desburocratizaçáo do repasse de verbas as cooperativas,
facilitaçao a abertura de cooperativas de crédito a qualquer segmento social
organizado, desburocratizacão e fortalecirnento do PRONAF.

309 - Criaçâo de instrurnentos e mecanismos para coibir abusos de poder
por parte dos agentes financeiros, que criarn dificuldades para os
microprodutores e pequenos produtores rurais terem acesso a crédito e
financiarnento.

310 - Revisão da legis!açao vigente sobre fiscalizacâo do associativismo e
do cooperativisrno, a firn de se evitarem abusos e desvirtuação de seus
princIpios, a ser feita por urna comissão rnultidisciplinar de órgãos e entidades
afins.

311 - Revisáo e adequacâo da legisiaçao, principalrnente a fiscal e a
sanitária, a fim de facilitar e ampliar a produção e a cornercializaçâo de
produtos agricolas e não agricolas, oriundos da rnicroproduçäo e da pequena
produçao familiar, incluindo assentarnentos de reforrna agrária e indIgenas,
acompanhada de educacao sanitária.

312 - Criacao de dispositivos legais que garantarn ao microprodutor e ao
pequeno produtor rural que trabaiha em lavouras próprias ou em sistema de
parceria os direitos plenos de previdência, inclusive Diana de Incapacidade
Ternporária - DIT.

313 - Proibiçao, pelo Governo Estadual e pelo Legislativo, do cultivo, testes,
experimentos e comercializaçao de alimentos geneticamente modificados
(transgenicos) em todo o territOrio estadual.

314 - lntervençao da Assernbléia Legislativa e entidades da sociedade civil
junto ao Congresso Nacional, associada a ampla campanha por alteracöes no
Código Penal brasileiro, para tornar mais rigorosas as puniçöes aos
Contratantes ou aos fornecedores de transporte inadequado, bern como
quaisquer outros contratantes e executores de acöes que coloquern em risco
a segurança e a vida dos trabaihadores.

315 - lncorporaçao, pelas Cornissöes de Agropecuária e de Meio Ambiente
da Assernbléja Legislativa, da experléncia de diversas entidades que atuam
na região do semi-árido mineiro, a firn de potencializar as intervencoes e
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evjtar pulverlzacao de recursos e esforcos 	 684Aprove j tamento das propostas doSem jnário de Convivéncia corn o Semi-6nd0 realjzado em Almenara emmarco de 1999.

316 - Realizaçao pela Assembléja LegisIatjv de amplo debate corn asentidades da Sociedade civil, sobre o trabalho infantojuvenj; especificamenteno campo, nos moldes dos semin6r,05 ciclos etc. real izados por esta Casa.Mejo ambiente

317 - Reforço as :nic:at,vas populares de criacao de comités de defesa dernl
crobacias sob o controle e a fiscalizaçao das cornunidades locais, como

forma de preseaçao arnbiental e geracao de renda para as farnIlias
318 - Apojo do Estado a todas as iniciativas coletjvas 

que busquemefetivarnente o desenvolvjmento sustentável
Reforma agránja
319 - Reversão das terras devolutas em poder de empresas pnivadas derefiorestamento acobeadas por contratos de arrendamento corn o Estadoem favor da reforma agrárja
320 - Exproprjaçao imedjata das areas ja 

identjfjcadas no Estado cornocorréncia de t rabaiho escravo , para fins de reforma agrárja321 - lnstalacao imedjata de processo discnj m jnatOnjo das terras devolutasdo Estado, destjnandoas para os trabal hadores rurajs sem terra322 - Criacao da Secretanja de Estado Extraordjnánja de Assuntos Agranioscomo Orgão compl
ementar as acoes de reforma agrania, e destinacao socialdas terras devolutas conforme indicacoes dos movjmentos sociajs eentidades que atuam no campo

Grupo VIExpen jéncjas Não Governamentais na Geracao de Emprego e RendaExperjênc,as Formais na Area Urbana
(educacao e qualificaçao profjssjonal cooperativas formas 

deempreendedorismo autogestao resposta sindjca; ao desemprego e aprecariedade do trabaiho resposta empresarial ao 
desemprego e aprecarledade do trabalho, entre outras)ComlssOes de emprego e renda/FOrum 

estadual/SINE323 - Participacao dos filiados de entidades 
representativas detrabalhadores empresas e ONGs nas Comjssoes Municipais de Emprego eRenda, incentivando a cniacaO destas onde não existirem

324 - Criacao de urn fOrum estadual 
permanente em defesa do emprego epela geracao de renda , do qual parfjcjparâo a sociedade civil, os Orgãosgovernamef,5 e o Legislativo corn uma secretaria executjva cuja funcaoseria discutir propostas para o meihor 

funcionamento das comissoes
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municipais de emprego e renda e incentivar a criação de fOruns regionais no
Estado.

Exigéncias as empresas
325 - Exigéncia de que as empresas privadas que recebem recursos

pibIicos firmem compromisso de metas de manutençao do emprego e
critérios de qualificaçâo profissional, incluindo habilidades básicas,
especificas e de gestào.

326 - Obrigatoriedade de que as organizaçöes e empresas püblicas e
privadas criem condiçoes para que seus empregados cursem o ensino
regular, corn estabelecimento de politicas, tais como liberaçâo parcial do
trabaiho e concessão de bolsas de estudo.

327 - Obrigatoniedade de manutencão, pelas empresas de transporte, de
pontos de apoio, onde Os motoristas farão revezamento, de forma a náo
exceder a jornada diana de 6 horas.

328 - Obrigatoriedade de que toda empresa de médio e grande porte corn
movimerito de dinheiro em espécie, incluindo postos de gasolina nas cidades
e estradas, tenha em seus quadros agentes de segurança durante os
expedientes.

Fiscalizaçâo/legislaçao
329 - Proibicao do trabalho infantil corn efetiva fiscalizaçao, pelo Estado, do

curnprimento da legislacâo vigente.
330 - Desburocratização do processo de abertura de pequenos negOcios.
Educacao
331 - Criaçao, pelos governos e pelas empresas, de programas educativos

que contribuam para a permanéncia dos adolescentes nas escolas.
332 - Introduçào da disciplina Economia Social - formação para a

solidariedade e expeniéncias associativas autogestionárias - nos cursos da
UEMG relacionados a area de Ciências Humanas, tendo em vista a formacâo
de quadros profissionais mais habilitados para a nova demanda social.

Pnimeiro emprego
333 - Criaçao, pelas organizaçôes piblicas, privadas e pelas pertencentes

ao terceiro setor, de programas voltados para o prirneiro emprego dos jovens
C de niveis educacionais rnédio e superior.
C 	 Cooperativismo/associativismo
C
	 334 - Criaco, pelas organizaçOes pOblicas, privadas e pelas pertencentes
C 

ao terceiro setor, de programas de qualificaçao sobre o associativismo e 0
cooperativismo, bern como programas de incubadoras de empresas e
cooperativas.

335 - Encaminhamento, pelos Deputados Federais mineiros, de projeto de
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el criando mecanismos e legislação mais rigorosos, para extinço das
cooperativas irregulares e puniçâo dos responsáveis.

336 - Realizaçao de pesquisas sobre vocação para pequenos investimentos
e criação de cooperativas.

Reduçâo da jornada de trabalho
337 - Reduçáo da jornada de trabaiho para 36 horas semanais, corn o

objetivo de gerar emprego, sern redução do salário, e firn das horas extras.
Meio ambiente/turjsmo/cultura
338 - Criaçao de uma frente de recuperaçao de rios e areas degradadas,

envolvendo trabalhadores das respectivas regiöes, visando a geração de
empregos.

339 - Obrigatoriedade de desenvolver, nos cursos de qualificaçao
profissional na area de turismo e hotelarla, a preocupaçao corn a questão
ambiental, para evitar a depredaçâo causada pela movimentação de turistas.

340 - Fomento, corn recursos materlais e, se possivel, financeiros, as
atividades culturais implementadas P01 grupos locals que impliquern
contrataçao, ainda que por prestaçao de serviços, de trabalhadores
residentes na cidade.

341 - Apolo ao artesâo, por meio de: facilitaçao da comercializaçao e da
ernissao da nota fiscal; facilitaçao da compra de matéria-prima: incentivo a
criação de cooperativas; criaçâo, pelos governos, de mercados-modelo para
comercializaçao dos produtos artesanais, em locals de fácil acesso ao turista;
curso de quaiificaçao e aperfeiçoarnento.

342 - Aproveitamento do lixo e reaiizaçao de campanhas educativas junto a
populaçäo para implantaçao da coleta seletiva, gerando renda.

Qualificação profissional
343 - Disponibilizaçao de recursos para cursos de qualificaçao profissional,

mediante a deliberacâo dos Conselhos Municipais de Emprego e da
realizaçao de urn diagnóstico prévio sócio-econômico, indicando as
potencialidades de geraçáo de trabalho e renda.

344 - Identificaçao, pela comissão estadual de emprego e renda, de outras
fontes de financiarnento e fomento para programas de geraçâo de emprego e
renda e programas de qualificaçao além do FAT, dando ampla divulgaçáo
delas.

345 - Encaminhamento pelos Deputados Federals mineiros, de projeto de
let e gestöes junto ao Governo Federal, no sentido de que o Sistema S seja
gerido de forma tripartite: por empresários, trabalhadores e governo, este por
meio do Ministérlo da Educaçao (universidades e escolas técnicas).

346 - Criacao de Centros Regionais de Qualificaçao e Requalificação do
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Trabalhador.

347 - Qualificação de máo-de-obra na area de turismo e hotelaria, como
forma de combater o desemprego.

348 - Reformulaçào completa dos cursos de requalificação (filosofia,
aplicação dos recursos, didática e metodologia), objetivando dar eficiência e
eficácia a politica de reaproveitamento de máo-de-obra.

349 - Criaçào de curso para capacitacäo e qualificação de mâo-de-obra,
visando a irnplantação de oficinas proflssionalizantes e empresas
comunitárias.

350 - Realizacâo de cursos em parceria corn entidades regionais ja
estruturadas, unificando sua disponibilizaçao, reduzindo os custos
operacionais e convergindo os interessados no fecharnento de turrnas.

351 - Incremento dos prograrnas de qualificação e requalificaçâo de mao-
de-obra, de forma continua e sequencial, atendendo ao trabaiho informal e as
vocaçöes econOmicas da regiâo.

352 - Dernocratização dos cursos de qualificacão e requalificação, corn
participaçao ativa das entidades sindicais.

353 - Prornocào de cursos de gestao para pequenos negocios, corn
recursos do FAT, e vinculacao da abertura de novos negOcios a essa
capacitaçao.

354 - Criaçâo, nas regiöes do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, de
urn centro de treinamento e qualificação de mâo-de-obra especializada, de
acordo corn as potencialidades das regioes.

Valorizaçao da rnão-de-obra local
355 - Priorização, pelas ernpresas instaladas e prefeituras municipais, da

mão-de-obra de profissionais da regiâo.
356 - Criação, ern cada cidade, de urn nUcleo de cultura ernpresarial para

atuar junto as associacöes comerciais e industrials, visando a coleta de
inforrnacoes técnicas que dernonstrern a importância de se valorizar o hornem
no em prego.

357 - Levantarnento das profissöes e postos de trabaiho nos quais possa
ser aproveitada mão-de-obra não qualificada e proteçao desses postos para
Os trabalhadores sem espaco no rnercado.

Gestão
358 - Incentivo a co-gestâo (proprietário e ernpregados) na administraçao

de ernpresas que estejarn em situacáo financeira dificil, como a de pré-
faléncia, e a autogestao (ernpregados) nas ernpresas falidas.

359 - Autogestâo das minas paralisadas pelos trabaihadores de atividades
rninerárlas, em parceria ou náo corn empresários, e mudança da legislacão
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pertinente, para que o empreendedor que deixar de explorar a mina perca sua
concessào.

Outros temas
360 - Encarninhamento das propostas de caráter regional ou municipal

apresentadas neste seminário a regiáo ou ao municIplo a que säo afetas,
como recornendaçâo para as instâncias competentes locals.

361 - Promoçao, pela Assernbléia Legislativa de Minas, de urn seminário
sobre acidentes de trabalho, doencas profissionais e suas causas.

362 - Solicitaçao aos Deputados Federais de Minas a fim de que
pressionem o Governo Federal para a abertura imediata de concurso pUblico
para Fiscal do Trabalho, corn vistas a geracäo de empregos e ao poder de
fiscalizaçao por parte das DRTs.

363 Presence do Fundo de Aval do SEBRAE - FAMPE - em todas as
cidades que tern as comissöes, para facilitar os empréstimos.

364 - Manutençao dos turnos de revezamento corn escalas de cinco letras
(correspondente a cinco turmas de trabalhadores, em empresas corn
produção ininterrupta), em cumprimento ao que dispöe a Constituição
Federal.

365 - Articulaçao e integraçao corn politicas sociais, corn vistas a favorecer
o acesso ao mercado de trabalho (por exemplo: corn a agriculture, para
incremento de feiras de produção, produçâo de alimentos, etc.; corn a
educaçáo, para oferecer o ensino supletivo a trabaihadores que não tiveram
oportunidade de estudar na época adequada, garantindo material didático e
transporte gratuitos aos trabalhadores carentes).

Grupo VU
Experiências Não Governarnentais na Geraçâo de Emprego e Renda

Experiências Não Formais na Area Urbana
(cooperativas, autogestão, trabalho informal e solidário e experiências da

micro e pequena empresa)
Crédito
366 - Criaçao de linha de crédito subsidiado para os trabaihadores

autogestionados (integrados em associaçöes, grupos de trabalho cooperado
e outras formas que cumpram funçao social) para adquirirem ferramental,
equipamentos de segurança, material e equipamentos de produçào e para
capital de giro.

367 - Criaçao de Conselhos de Direito ao Trabalho (estadual e municipais),
corn participação tripartite da sociedade, bern como a criaçäo de fundo para
subsidiar técnica e financeiramente cooperativas populares, pequenos
empreendedores e associaçöes que curnprarn funçâo social.
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368 - Criação de subsIdios técnicos e financeiros para experiências de

pequenos empreendedores autogestionados.
369 - Apoio a grupos de produçao forrnados por pessoas carentes, que nâo

tenham recursos para adquirir matéria-prima inicial, corn a criaçâo de linha de
crédito pare pessoa fIsica, sem necessidade de comprovaçâo de renda, e
corn a realização de cursos especIficos, como de costura, artefatos de couro,
etc.

370 - Apoio a pequenas e rnicroempresas, trabaihadores autônomos,
associacães e cooperativas, por meio de linhas de crédito especial,
capacitaçao gerencial, etc., em consonância corn o art. 179 da Constituiçao
Federal.

Educação
371 - lrnplernentaçao de projetos sobre educacáo e informaçao para

segurança no trabaiho (para os trabalhadores autogestionados, integrados
em associaçôes, grupos de trabalho cooperado e outras formas que cumpram
funçâo social).

372 - Aurnento dos cursos de qualificaçâo e requalificaçâo profissional pare
trabaihadores desempregados, ou em risco de dernissão, corn recursos do
FAT, no âmbito do PLANFOR. A formação precise ser continua, sequencial,
em módulos, orientada para as especificidades dos mercados regionais.

373 - Criaçáo, pelos municipios, de cursos de qualificação corn o nIvel de
qualidade técnica, a exemplo dos cursos ofertados pelo Sisterna S, porém
gratuitos.

374 - Criaçao, pelo Estado ou pelo municipio, de cursos para qualificar o
trabaihador corno empreendedor. Os conteüdos dos cursos de qualificaçâo e
requalificaçâo de trabalhadores devem ester ligados a realidade do trabalho,
levando-os a aprender as responsabilidades e os lirnites da autogestão ou do
trabalho solidário, criando-se uma consciéncia sobre orcamento, recursos e a
Oportunidade de aprender a ser urn gerente de si mesmo.

375 - Criaco de parceria eritre o Estado, os rnunicIpios e as ONGs pare a
qualificaçao e a requalificaçào para o trabalho solidário.

376 - Gestôes a serern realizadas pelas entidades do rnovirnento popular e
pelas que o apóiam, pare que os Executivos Estadual e Municipais
acompanhern os trabalhadores que foram qualificados por rneio de cursos
realizados corn recursos do FAT, pare verificar sue inserçao no mercado,
requalificandoos quando necessário (acompanhamento e requalificaçao de
egressos).

377 - Criação, pelo Legislativo, de mecanisrnos de monitorarnento da
aplicacao dos recursos do FAT em cursos de qualificação e requalificaçâo de
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trabaihadores, corn vistas a se evitarem problemas de intermediaçao e
desvios.

378 - Democratizaço da estrutura do Sistema S para que, a partir de sua
experiëncia bern sucedida de qualificação profissional, se estendarn esses
serviços a parcelas malores de trabalhadores não qualificados, sern onus
para estes.

379 - Gestão poUtica do Estado de Minas Gerais junto ao CODEFAT-BR
para ampliação dos recursos do FAT destinados ao Estado, para viabilizar,
sern onus para o trabalhador, a criaçáo de novos cursos em todas as regiOes
do Estado, a firn de se qualificar e requalificar o trabalhador para novas
tecnologias, na perspectiva da formaçao integral do cidadão.

Pollticas-instrumentos legais
380 - Disponibilizaçao, pelo Poder Legislativo, de apolo técnico (sobretudo

jurIdico) para organizaçao desses grupos de trabalhadores autogestionados,
integrados em associaçOes, grupos de trabalho cooperado, conselhos e
outras formas que cumpram funçâo social.

381 - Divulgaçâo gratuita na midia privada e oficial do trabalho desses
grupos autogeridos, pam competir corn empresas do rnercado formal.

382 - Destinaçào, pelo Poder Executivo Estadual e Municipal, de espaço
fisico para instalar unidades de produço, comercializaçao e prestaçào de
serviços, que cumpram funçäo social.

383 - Destinaçao dos imOveis de propriedade püblica, pam abrigar
iniciativas populares de economia solidária, e revisâo, pelas Prefeituras
Municipais e pelo Estado, da situaçáo contratual de areas e imóveis pOblicos
cedidos em cornodato (ou outras formas) para terceiros, para que retornem a
sua função social.

384 - Cnaçao de rnecanismos legais para que os Poderes Executivos
Estadual e Municipais sejam obrigados a rever periodicamente a situação dos
imóveis de ernpresas que foram subsidiadas corn recursos püblicos e que
faliram de forma fraudulenta: que esses imóveis passern a abrigar empresas
populares de trabalho autogerido (entidades de cunho popular, que cumpram
urna função social referente a reversão de desemprego).

385 - Criação de rnecanismos legais que regularnentem o uso dos irnOveis
de propriedade pUblica, para que os rnunicIpios e o Estado retomern areas e
irnóveis püblicos cedidos em cornodato (ou outras forrnas) para terceiros - 0
que desvirtua a função social original -, para que passem a abrigar
iniciativas populares de econornia solidária.

386 - Criaçao de urn sisterna perrnanente de mapearnento da oferta de
mão-de-obra desempregada e desocupada, patrocinado pela Assernbléia
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Legislativa, e divulgacão dos resultados junto ao mercado, corn
acornpanhamento de todo 0 processo pelas ComissOes Municipais de
Emprego.

387 - Fortalecirnento, reaparelharnento e arnpliacão da rede de agências
püblicas de intermediacão de emprego (do tipo do SINE).

388 - Retornada, nas agências pOblicas de intermediação de emprego (do
tipo do SINE), de propostas sobre sazonalidade da oferta de emprego.

389 - Criacão, nas agências püblicas de interrnediação, de outras opçöes
para que os trabalhadores se agreguem de forma diferente da tradicional,
uma vez que sO a interrnediação não é suficiente.

390 - Criacão de mecanismos legais de suporte para a Econornia Popular
Solidária - EPS -, nurna perspectiva de desenvolvimento sustentado de base
solidária.

391 - Criacão de projetos estruturantes (ou reforço aos já existentes) de
suporte da Econornia Popular Solidária, por região, atendendo toda forma de
organização de trabalho que cumpra funçao social, por exemplo: cooperativas
habitacionais, cooperativas populares em regime de partilha, associaçOes de
pequenos produtores em parceria corn o poder pOblico, Banco do Povo e
outros mecanismos de acesso para os excluidos.

392 - Exigencia de que o poder pOblico (federal, estadual e municipal)
assurna sua responsabilidade social e não transfira pam as ONGs a
responsabilidade de serviços que são de sua exclusiva competência.

393 - Criacão, pelo Estado e pelas Prefeituras, corn o apoio do Legislativo,
de expedientes juridicos para formar associaçOes de profissionais de
determinadas profissOes que estão 'envelhecendo", mas para as quais ainda
ha dernanda de mercado (exernplo: hidrometristas, retificadores, relojoeiros).
o objetivo dessas associacöes e criar urn espaco em que esses profissionais
passem sua experiência aos novos.

394 - Criação de cornissão de estudo, formada por representantes de
Sindicatos, movimento popular, poder pOblico e empresários, para reforrnular
a legislação licitatOria.

395 - Revisão da legislaçao licitatOria, de forma a se criar, junto ao
Departarnento Estadual de Obras POblicas - DEOP - (e outras instituiçOes
semelhantes) urn Banco de Prestadores de Servico em Obras Püblicas para
Construçao Civil, composto de entidades de base associativa solidária, sem
fins lucrativos, de cornprovada idoneidade, que pratiquem precos cornpatIveis
corn o mercado, beneficiando-se da inexigibilidade legal de licitação (válido
apenas para obras de pequeno valor), observando-se as formalidades que a
administracao pUblica julgar convenientes.
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396 - Desburocratizaçäo da legislaçâo licitatória para possibilitar a
participação de cooperativas populares de trabaiho, tais como as de
produtores de hortifrutigranjeiros e de produtores artesanais de alimentos
(exemplos: rnacarrão, farinha enriquecida) na merenda escolar e no
fornecimento de itens de higiene e material de limpeza para escolas püblicas.

397 - Inclusâo, na Iegislação licitatOria para obras pUblicas, de cláusulas
que obriguem o empresário que "ganha" obras püblicas financiadas corn
recursos do Tesouro (estadual, ou municipal) a absorver as iniciativas
informais e a mâo-de-obra desocupada-desernpregada existente nas
comunidades carentes em que sejam realizadas as obras.

398 - Estabelecirnento de contrato entre o Poder Executivo Municipal e
grupos de pequenos empreendedores, para colaborar na soluçäo do grande
problema dessas entidades: a comercializacão e o escoamento da produçâo.

399 - Criaçào de mecanismos por melo dos quals o Poder Executivo
Municipal proporcione sustentacâo politica e financeira aos grupos de
pequenos produtores para que se organizem, formando equipes de venda e
revenda.

400 - Incentivo, pelo Estado e pelas Prefeituras, aos grupos de biscateiros
da construção civil para que se organizem de forma autogestionada.

401 - Criaçào, pelo Estado e pelas Prefeituras de urn Banco de Prestadores
de Servicos, dando oportunidade aos biscateiros autogestionados de
participacâo em concorrências de obras ptiblicas.

402 - Criaçâo, pelo Estado e pelas Prefeituras, de frentes de trabalho de
emergéncia (ligadas aos Bancos de Prestadores de Servicos) para que haja
oportunidade de trabaiho em construcao e manutenção de rodovias,
habitaçâo popular, urbanizaço, limpeza e manutencao de redes de
drenagem, etc.

403 - Criação de comissâo tripartite (parlamentares-movimento popular-
sindicatos) para estudar e monitorar a legislag5o previdenciária e sugerir
formas de atender melhor ao trabaihador da economia informal.

404 - Criação de comisso tripartite (parlamentares-representantes dos
trabaihadores autônomos-sindicatos) para estudar e monitorar a legislacâo
previdenciária e sugerir formas de atender meihor ao trabalhador da
economia informal.

405 - Atribuição, a comissao supracitada, do papel de defensora da
Previdência contra seu sucateamento, dispensando-se atenção a parcela da
sociedade que nao está recebendo atendimento (trabaihadores formais,
autônomos e da economia informal).

406 - lmplantaçáo pelo Estado e pelos municipios de projeto para a
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reciclagem de lixo, que ira gerar renda para muitos pais de famIlia e será
benéfico ao meio ambiente, evitando o aumento dos aterros sanitãrios.

407 - Apoio ao Banco de Solidariedade - espaco institucional de doacoes e
trocas de bens e servicos, notadamente na periferia - corn doaçöes e acães
de cidadáos e instituiçöes.

408 - Incentivo a contrataçao de pacoteiros e carregadores, maiores de 16
anos, pelo setor supermercadista.

Geral
409 - Ampla divulgaçao dos projetos do Governo Federal, objetivando

identificar neles caminhos que possibilitern a geracão e o preenchimento de
empregos.

410 - Criação, pelo Estado, do Centro Regional de Atendimento ao
Trabaihador, incluindo empregados e desempregados e candidatos ao
primeiro emprego, corn atuacão nas seguintes areas: 1 - qualificaçao e
requalificaçäo de trabalhadores; 2 - aposentadoria (Previdéncia); 3 - balcâo
de empregos; 4 - assisténcia jurIdica trabalhista; 5 - orientaçâo sobre
acidentes de trabaiho, doeriças profissionais, etc.; 6 - cadastramento de
desempregados para serem avisados e estimulados a receberem direitos
sociais devidos, como contas inativas, FGTS, PIS-PASEP.

411 - Revitalização dos SINES e cumprirnento dos convênios firmados corn
Prefeituras e outras entidades, incluindo atendimento nas areas de
previdência, aposentadoria, assistência juridica trabalhista, orientacao sobre
acidentes de trabaiho, doencas profissionais, direitos soclais: contas inativas,
FGTS, PIS, etc.

412 - Inclusão, na grade curricular do ensino fundamental, médio e de
suplência, na rede de educacão formal e de educacão profissional, de
matérias sobre desenvolvirnento sustentável (enfocando a Agenda 21) e
garantia dos direitos humanos para a cidadania.

413 - Definição de urna politica püblica de cornbate ao desemprego.
C
	 414 - Disponibilização, pelo poder püblico, de recursos para construcão de
0 moradias, corn area cornercial, ajudando a resolver os problemas da rnoradia
0 e do desemprego.
C
	 415 - Retorno da estabilidade prevista pela Lei Federal n° 8.213, que
C beneficia os portadores de lesöes ou doencas ocasionadas ou agravadas
0 pelo trabalho, bern coma respeito, pelos medicos do trabalho e peritos do
0 

NSS, ao direito do trabalhador de se afastar por acidente do trabalho ou
doencas ocupacionais, a que näo vem ocorrendo atualmente.

416 - Extensão da UEMG a Região Noroeste, para fomentar a
desenvolvimento, como suporte técnico, dentro das potencialidades e da
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realidade regionais.

417 - Estruturaçao da regional do Governo do Estado, de modo a aproximar
o Estado das demandas e reivindicaçoes da regiäo.

418 - Redimensionamento da acão regional do Estado, de modo a criar urna
interlocuçao corn as regiöes, em termos politico-institucionais, e nào apenas
administrativos.

419 - Estimulo a agroindustrializaçào dos produtos primários oriundos da
região, dotando-a de infra-estrutura, como energia elétrica, asfalto, etc.

420 - Apoio da Assembléia Legislativa a universidade pUblica, gratuita e de
qualidade e ao retardarnento do envio ao Congresso Nacional do projeto de
autonomia universitária, bern corno promoção do Projeto Coletivo de
Universidade, tendo por princIpio a implantaçao de uma universidade
verdadeiramente democrática e voltada para os compromissos sociais.

421 - lmplantaçäo de uma politica ptiblica especIfica que incentive a
produçào orgânica (animal e vegetal) no Estado, por rneio da viabilizaçâo, de
forma diferenciada, de linhas de crédito, desenvolvimento e difusão de
tecnologias alternativas, corn ampla divulgaçâo de sua importãncia para a
saüde humana e o meio ambiente.

422 -. lnclusão da mae de famIlia dona de casa no sistema previdenciário
estatal, na condiçao de segurada especial, ate rnesmo corn direito a auxilio-
doenca, Iicença-rnaternidade e aposentadoria.

Propostas novas
(apresentadas e aprovadas na plenária final)
423 - Criação de unidades da EMATER nos municIpios onde ainda nào

existarn.
424 - Análise, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçarnentária da

Assembléia Legislativa, juntarnente corn a Comissäo de Representaçao do
Seminárro, das propostas deste documento, para inclusäo de algurnas delas
no Orçarnento do Estado para o ano 2000.

425 - Criação, por lei estadual ou municipal, do passe livre no transporte
coletivo para desempregados, corn situação cornprovada pelo seguro-
desemprego, sem repasse de custos para o conjunto dos usuários.

426 - Reuniào das propostas dos Grupos I e V ern urn so grupo.
427 - Realização de reuniOes semanais dos integrantes do Grupo VII

(Experiências Nao Governamentais na Geração de Emprego e Renda -
Experiências Não Formais na Area Urbana), as quartas-feiras, as 15 horas,
na Escola de Design da UEMG (Avenida Amazonas, Bairro Garneleira, Belo
Horizonte), para continuar discutindo as propostas referentes ao trabaiho
solidário.
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428 - Criação de parcerias entre o Estado e as universidades para

qualificaçäo de servidores técnico-adrninistrativos do quadro permanente das
instituiçöes de ensino superior, em cursos técnicos gratuitos, nos rnunicipios.

429 - Gestâo imediata das ComissOes de Poiltica Agropecuária e
Agroindustrial e de Melo Ambiente e Recursos Naturais da Assembléia
Legislativa junto a CODEVASF, a RURALMINAS e ao Distrito Agroindustrial
do Jalba, visando a renegociação, corn os assentados do Projeto Jalba, das
dividas de energia elétrica para irrigação, garantindo-se a participacão das
entidades soclais e representativas dos trabalhadores rurais.

430 - Criacão de uma Delegacia Especializada do Trabaiho, a exemplo das
delegacias especiais já existentes (da mulher, do menor, etc.), para apuração
das causas criminais dos acidentes de trabaiho e posterior encaminhamento
aos Orgâos cornpetentes para as devidas puniçöes (criminais-civis).

431 - Encaminhamento, pelo Presidente da Assembléia Legislativa e pela
Comissäo de Representaçâo do Seminário, de convite ao Presidente e ao
relator da Comissâo de Orçamento do Congresso Nacional, assirn como aos
Deputados mineiros que sejam membros dela, para que venham a Minas, no
més de outubro ou novembro, para discutir corn as entidades participantes
deste encontro e corn a Assembléia Legislativa, os investimentos federais a
serern feitos em Minas e as propostas deste documento para geracão de
ernpregos.

Moçöes
(apresentadas e aprovadas na plenária final)
1 - MocAo DE REPUDIO
"Os trabalhadores rnetalirgicos do Estado de Minas Gerais, por meio de

sua entidade geral CUT-MG, apresenta a este plenário esta moçâo de
repüdio contra o Comando da PolIcia Militar e pede providéncia ao governo
de Minas, pelos fatos ocorridos ontem nas imediacoes da Fiat Autornóveis e
que serao relatados a seguir:

1 - Os trabalhadores metaRrgicos de todo o Pals, contrários a guerra fiscal
0 promovida pelos Governos de alguns Estados que beneficiam apenas as
C empresas transnacionais, resolveram paralisar as atividades laborais, em

cada Estado e a cada sernana, para denunciar o atual modelo econôrnico que
C privilegia as rnultinacionais, em detrirnento das empresas nacionais e dos
C trabalhadores brasileiros, que exigem urn piso nacional e urn contrato de

trabalho nacional.
C 

2 - Ocorre que, no momento em que ocorria o processo de paralisacäo, as
5 horas da manha, sob o comando do chefe de seguranca da FIAT, a tropa
da Poilcia Militar, completamente descontrolada e sern comando, investlu
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brutalmente contra os trabalhadores, corn bombas, tiros, pauladas e todas as
formas de agresso, levando 23 trabalhadores aos hospitais da regiáo, corn
vários tipos de ferirnentos.

3 - Pedimos medidas desta Casa, por meio desse representativo Plenário,
para que seja encaminhada ao Governo do Estado a abertura de urn debate
pUblico sobre a brutalidade corn que a Poilcia Militar vem tratando o povo
rnineiro.

Gilson Reis, Vice-Presidente da CUT/MG e outros"
2 - Mocão de repüdio
"Moçâo de repUdio pelos atos praticados pelo Estado de Minas Gerais, por

meio da PolIcia Militar e pela ernpresa Fiat Automóveis S.A., na tentativa de
irnpedir a legitimo exercIcio do direito de greve pelos trabalhadores em Betim-
MG.

1 - Da cronologia dos fatos
1.1 - Como é do conhecimento de toda a populaçäo brasileira, desenvolvem

as trabalhadores metalürgicos do setor automotivo campanha nacional para a
entabulaçäo do contrato coletivo nacional desse segmento, objetivando
melhores salários e condiçoes de trabaiho de modo uniforrne para todos as
obreiros deste setor produtivo, independenternente da unidade federativa
onde esteja localizada a montadora, ate coma forma de se evitar a guerra
fiscal entre estas e a ma destinação de recursos püblicos e buscar a perene
geraçao de novas pastas de trabalho, num momenta de desemprego em
niveis assombrosos.

1.2 - Em contrapartida a esse posicionamento dos trabaihadores, corno de
costume constatou-se a velha prática do patronato nacional, mais arcaico, de
optar, antes de mars nada, pela intransigência e virulência, seja por meio de
atitudes, ou mesmo de palavras, num momento em que as próprios dizem
adotar a livre negaciaçao como modelo.

1.3 - Em 29/9/99, a que acima e asseverado exteriorizou-se corn a
ocorr(5ncia, em Betim-MG, de verdadeira barbárie, que rernonta aos piores
tempos, de triste lembrança, da ditadura, na tentativa, diga-se de passagem,
frustrada, de impedir a vontade e a força dos trabaihadores que 16 estavam,
de exercitarem pacificamente a direito constitucional de greve e livre
man ifestaçao, que a seguir se relata:

a) a rnanifestação teve iniclo por volta das 5 horas, em frente ao Carrefour-
Contagem, em forma de carreata, corn destino ate a fábrica da Fiat;

b) ao apraximar-se dessa montadora, a mais ou menos urn quilômetro, a
que ate então era urn movimento pacIfico transformou-se em uma praça de
guerra, corn a chegada da Policia Militar (BataIho de Choque e P2 - Serviço
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Reservado da PM), que, de pronto passou a fazer uso desmedido e
descabido da força, corn a agressão gratuita de trabalhadores, prisöes
violentas e arbitrárias de alguns e ferimentos em outros;

c) essa violéncia, além do que fol dito, manifestou-se, cancomitantemente,
pelo disparo de arrnas de fogo, bombas de efeito moral, utilização de gas
Iacrimogêneo e cassetetes de madeira, tudo de forma descabida;

d) constatou-se tambérn, em várias oportunidades, a uso pelos policlais
militares de uma segunda arrna de fogo (revOlver) não oficial e, muito
provavelmente, sem registra, na cintura destes, bern coma todos as demais
materials utilizados camumente na repressãa a crirninalidade;

e) estava também presente a chefe de segurança da FIAT, que,
ostensivamente, caardenava e cornandava as procedimentas adatados pela
PalIcia Militar, coma se fosse a coisa mais natural do mundo, ou coma se as
policials militares fossem seus subordinados;

f) logo apOs a inIcia dos tumu!tos, destacando-se mais urna vez que quem a
estes deu causa foram as policials militares, não se podenda afirmar, a essa
altura, se sob a cornando de terceiros au da oficialidade presente, surgem,
sob a comando do chefe de segurança da FIAT, bate-paus armadas, corn a
intuita exclusivo de causar mais canfusão, agredindo trabalhadares,
pretendendo que estes perdessern a cantrole da situacâa, cam seu
agravamento, sabe-se 16 cam que consequências, nào permitindo que as
ânimas serenassern;

g) essa situacâo, lagicarnente, pravacou, al sirn, a interdicäa da radavia,
cantrariarnente a vantade dos trabaihadores, que se dirigiam pacificamente a
FIAT;

h) corn rnuito custa e negociação, graças a intervencão das liderancas
sindicais e advogados presentes junta a oficialidade, evitando-se a repetição,
em Minas Gerais, de fatos semeihantes aas de Volta Redonda, RJ, onde
foram assassinados trés trabalhadores, e de Eldorado dos Carajás, PA, onde
19 sem-terras perderam a vida, as ânimos foram serenados, sendo a pista de
ralarnento da rodovia liberada, retomando as trabalhadores seu destino
original, combinando-se a forma de realizacáo da assembléia na porta da
FIAT, corn a garantia de que já nãa haveria repressäo palicial; presenca dos
bate-paus contratadas pela empresa, que erarn facilmente identificadas par
trajarem carnisetas de maiha branca, corn urn simbola que näo se sabe se
representaria a letra grega omega ou se uma ferradura; nem pressàa da
chefia da empresa sabre as trabalhadores para que estes nao participassem
do ato, tudo, cumpre salientar, corn a concordância e a aquiescéncia do
mencianado chefe da seguranca FIAT;
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descumprido, pois novamente os bate-paus da empresa provocaram e
agrediram os trabaihadores, coagindo-os, sob comando do chefe da
segurança e outros chefes da empresa, sob a proteçao da Poilcia Militar, que
novamente passou a agressao dos obreiros, tentando impedi-los de participar
do movimento;

j) outro fato relevante a ser destacado é a falta de preparo de urn certo
Capitao Lara, da Policia Militar, identificado por uma tarjeta afixada em seu
uniforme, o qua], por pouco, näo deu causa a uma tragédia, pois incitava seus
comandados a agressão aos trabaihadores, determinando, ate mesmo, que
urn deles danificasse a carro de som que na hora era utilizado e que teve de
ser substituido; ele mesmo tentou danificar outros carros que Ia estavam; nào
satisfeito, agredlu corn palavras chulas as Iideranças sindicais e as
advogados, a ponto de ser retirado do local por seus superiores, mas nao
sem antes, nurn ato de insanidade, solicitar ao helicoptero da PM, que
sobrevoava o local e impedia, pelo barulho e pela poeira que levantava, a
realizaçao da assembléia, o qual posteriormente tamb(§m veio a ser retirado,
que guinchasse por urn cabo o citado caminhão de som;

I) por fim, após todos esses tristes incidentes, conseguiu-se realizar o ato,
concretizando o movimento paredista de forma pacifica, por parte dos
trabaihadores, em que pese as prisöes arbitrárias e violentas e aos ferimentos
provocados nos trabaihadores que motivarani o atendimento e internaçào
hospitalar destes.

2 - Ressalta-se que prega o atual ocupante do Palácio da Liberdade, Sr.
Itarnar Franco, o exercicio pleno da democracja, defendendo-a e dizendo
aphcá-la, rnas permite, ao mesmo tempo, a utilizaçao de métodos mais afetos
ao perlodo ditatorial de nosso triste passado recente, corn a adoçao por seus
comandados, neste caso a Policia Militar mineira, de práticas truculentas,
mais aplicáveis a criminosos, principalmente as mais violentos, ao invés de
usa-las corn as trabaihadores que, corno chefes de familias que sao, lutarn
por seus direitos e urna existéncia prápria e dos seus mais digna.

3 - Desta maneira, poder-se-ia dizer que ou o Governador do Estado nao é
detentor de voz algurna de cornando, ou privilegia e protege o capital
estrangeiro que tanto critica, ou prefere se omitir ante os fatos, ou, facultando-
lhe o direito da dUvida, desconhecja as fatos au deles não Ihe deram a devida
ciêncja, decidindo outros o que não Ihes competia e ao arrepio de quern
realmente sobre eles devena posicionar-se e decidir. Pela benevoléncia que
se lhe aufere, mister se faz que se posicione, pais, a partir de agora, ante a
gravidade do que se relata e pela revolta que provoca, esse benefIcjo não
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mais lhe cabe.

Por tudo a que foi relatado, vém Os participantes do Grupo VI do Seminário
Legislativo Desemprego e Direito ao Trabalho, reunidos no dia 29/9/99,
apresentar a estes ilustres representantes do povo e integrantes do edificante
Poder Legislativo das Minas Gerais a presente Mocão de RepUdio, em face
do que tudo acima vai relatado e da consequente indignacão que, por natural,
provoca.

(Delson José de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Metalürgicos de Bocaiüva, Diretor de Educação Sindical da Federaçao dos
Trabalhadores nas lndüstrias MetalUrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico
do Estado de Minas Gerais)

3 - Moção de repüdio por peritos do INSS e do IPSEMG
Nãs, participantes do Seminário Legislativo sobre a Desemprego, das rnais

diferentes regiöes de Minas Gerais e desta Capital, representando interesses
de trabalhadores empregados e desernpregados e de nossa comunidade,
estamos registrando nosso repédio pelos medicos responsaveis pelas
pericias do INSS e do IPSEMG, que, nurn compartamento desrespeitoso e
desumano, ferindo principios éticos e rnorais e maculando vergonhosarnente
seus próprios juramentos de defesa da vida e da pessoa humana, vérn
decidindo de forma cruel pela alta médica e pelo retorno ao trabaiho de
trabaihadores sem a menor condição e saiide para atividade profissional,
fazendo urn jogo de conveniência corn propostas dos Governos Federal e
Estadual e as ernpresas, que, após o retorno do trabalhador, procedern a sua
dispensa, relegando-o a urna situacao desesperadora, sem saüde, sem
assistência social previdenciaria e sem ernprego. Nos casos de acidentes de
trabalho, chegarn ao absurdo de reconhecer o nexo causal entre o acidente, a
doença profissional e mesmo a perda de capacidade, e ainda assim negam a
auxillo-acidente e fazem o trabaihador retornar a atividade profissional que
desernpenhava, a olhos vistos totalrnente incapacitado para ela.

Repudiarnos tambérn, conforme denüncias, a venda de Atestado Medico de
SaUde Ocupacional - ASO -: que vem sendo feita por medicos do trabalho.

Assim e que sohcitamos da Assernbléia Legislativa acöes concretas para
acabar corn tais práticas, apurando-as e encaminhando-as aos órgãos
competentes para pracederern as puniçöes cabiveis aos respectivos medicos.

(Grupo VI)
4 - Refarma agrária
Apoio a reforma agraria, a rnais urgente possIvel, como resposta irnediata

ao desernprego. Reforma agrária corn direito a terra, a assisténcia técnica, a
saiide, a educaçâa e a camercializaçàa dos produtos.
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IndOstrja Mecânica e
quatro anos, enfrentei

pi• omoc na empresa, por ser,bes
sindicalizado. Agora estou aposentado corn dois salários minimos e fui
chamado pela entidade sindical e obrigado a pagar contribuiçâo associativa
no valor de R$8,00. Quero deixar o meu protesto e menço de advertência,
para que nosso discurso não seja demagogico nem equivocado, como
aqueles que criticamos.

Estamos fazendo o mesmo que o Governo Federal, que cobra contribuiçao
de trabaihadores aposentados

(Hélio Emiliano Morera - lgreja Batista do Salgado Filho - MEP)
Comissão de Representacao

(eleita na plenárja final)
Orgàos governamentais
Secretana de Melo Ambiente - Mêncio Salvador (298-6311 - 298-6342)
SEPLAN - Meire Coutinho (290-4760 - 290-4679/4854)
SETASCAD - Darkan Viana Almeida (275-1512 - 292-2000/2108)
Secretaria da Agricultura - Marcos Garcia Jansen (297-3397 - 287-1009)
Secretaria de lndtistria e Comércio - Mario dos Reis Guimarães (337-6426 -

275-1722)
Entidades sindicajs
CUT - Eduardo Armond (201-9383 - 291-2040)
FETAEMG -Vilson Luiz da Silva, Rãmulo Luiz Campos (241-1509 - 241-

1077)
DIEESE - Carlos Wagner Costa Machado ( 222-9787 - 222-9395)
CGT - Wanderlei Teixeira Fernandes (271-0111 ramal 115)
Frente de Federacoes dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais
Entidades empresarlais
FIEMG - Pedro Parisi (361-4591 - 284-5294 - 284-5303)
FAEMG - Rodrigo de Almeida Ponte (213-2923 - 213-4011)
SEBRAE - Silvia Mayrink (371-9055 - 371-9098)
CDL - Edilson José de C. Cruz ou Zuleica Rocha (2491749- 249-1799)
Entidades religiosas
CNBB - Regional Leste ii - CarlCjcia Maria Silva (224-0017 - 224-2434)
Cántas Brasileira - Celi Márcio Santos (273-8713 - 273-8559)
Pastoral Operária - Cláudio Ponciano (463-4478 - 461-4799)
Movimento Evangélico Progressista - MEP- José Fernandes Pacheco (361-

701
1505)

Universidades
PUC - (Instituto de Relaçöes do Trabalho) - Antonio Carvalho Neto (319-

4932- 319-4371)
UFMG - UNITRABALHO - Carlos Roberto Horta - (4995191 - 499-5069)
UEMG - Janice Pereira de AraUjo Carvaiho - (3715518- 273-4611)
ONGs e outras entidades
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Marcia Ornaia

Rodrigues de Campos (291-9517 - 291-9502)
Federaçâo das Cooperativas de Trabalho de Minas Gerais - FETRABALHO

- Carlos Fabiano Braga (227-9208 - 224-3448)
MST - Gilson de Souza - (222-3879)
Central de Movimentos Populares - Marcos Landa (226-3574)
Comissào Estadual de Emprego.
Regioes
Urn representante por regiäo de planejamento do Estado (Noroeste, Node,

Jequitinhonha-Mucuri, Mata, Sul, Triângulo, Centro-Oeste, Alto Paranaiba,
Vale do Ago-Rio Doce, Central).

Obs.: As regiOes tern o prazo de urn més, a partir do encerramento do
Seminário (30/9/99) para indicar seus representantes.

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Na qualidade de Presidente

do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, recebo corn satisfaçào este
documento e gostaria de fazer algumas rei9ex6es corn os senhores e as
senhoras.

Em primeiro lugar, faço os nossos agradecimentos pela participacäo de
todos aqui - as centrais sindicais, aos partidos politicos, que, de forma direta
ou indireta, também participaram. Percebemos que a situaçào do Pals
chegou onde esta e preocupa a todos, talvez muito em razão da capacidade
de indignaçäo que perdemos. F, a partir do momento em que a perdemos, a

0 partir do momento em que começamos a ver, entender e aceitar toda a
0 pregaçao - e ela foi pesada, organizada, veio de forma muito manipulada

nesse grande pacto do capital internacional em cima dos paises do Cone Sul,
0 dos palses em desenvolvimento -, percebernos que a nossa omissào nos
0 levou a esta situaçáo que hoje vivemos.

Mas cornecamos a perceber também - e isto nos dá uma esperanca muito
grande - que, num primeiro momento, foram uns poucos a começar a se
rebelar, a cornecar a mostrar os absurdos de urn quadro que queriam nos
mostrar como extremamente natural, onde o desempregado não tinha

(Etapa Regional Rio Doce /Vale do Ago)
5 - Moçâo de protesto e advertêncja
Sou sOcio do Sindicato dos Trabaihadores na

MetalUrgica de Belo Horizonte e Contagem ha
retaliacães como o flri-Qcr
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alternativa - tinha que ser dessa forma.
Ontem, abrimoS uma nova etapa corn urn sernináriO que estamos

organizando, em que procuramOS contestar essa realidade. A tônica de ontem
foi exatamente esta: näo podemos conceber como uma situação
absolutameflte normal 0 fato de estarmOS chegando ao ano 2000, de o mundo
ter avancado tanto neste sécuto, de haver tantas conquistaS tecnologicaS, de
ter meihorado tarito a situacãO global do mundo e de somente uns poucos
terem acesso a esse desenvolvimento, a esse progresSO. 0 trabalhador
participou muito pouco. Praticamente todas as vantagenS ficaram corn os
detentoreS do capital, e isso não fol minirnamente distribuidO entre os
trabathadores.

ComecamOS a pensar em ate que ponto valeu a pena tudo o que foi
produzido, se valeram a pena as agresSôeS que foram feitas a natureza para
poder atingir isso, toda esta loucura que todos vivem hoje, ate que ponto isso
foi interessante para o conjunto. Essas pessoas, hoje, comecam a colocar a
mao na consciência e imaginar se valeu a pena todo esse caminho que
fizemos.

ComecamoS a perceber que o brasileiro médio não tern consciência do
probtema, não sabe apontar urn novo caminho, não sabe as causas, mas ele,
pelo sofrimento que está sentindo na própria pele, seja pessoalmente seja
dentro da sua familia ou do seu circulo de amigos, sempre está vendo aiguém
sofrer o desesperO do desemprego.

0 que ocorre? Ele sabe que o caminho percorrido nâo foi urn born caminho.
Ele acha e acredita que tern de haver mudanças. E nos - nOs Clue eu digo são
os senhoreS, as senhoraS que vieram ate aqui na condição de representantes
de suas entidades, o parlamento, nós todos - temos a obrigacãO de dar
munição a essas pessoas, para que elas possam resistir. Qual é a munição?
A munição e o conhecimento. Temos de dar conhecimentO desse estado de
coisas.

Por isso e que nós votarnoS, e nisso eu tenho a satisfacäo de contar corn o
apoio de todos Os partidos que tern uma consciência social mais apurada.
Entre seus membroS, tenho aqui a presenca de dois DeputadoS que
participaram de todo o processo, de todo o serninário. Para não ficarmos nos
repetindo, quer dizer, a producão que o Legislativo tern de efetuar não é
apenas a de novas leis. Esse não é o problema do Pals. 0 Pals chegou ao
ponto em que chegou não por falta de leis-, eu diria ate que nós as temos em
excesso. Temos é de conscientizar a sociedade, de nos ombrear corn essas
pessoas que estão acreditando que é possivel modificar o quadro que
estamos vivendo hoje, temos que nos somar a essas pessoas Clue querem
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ver as mudancas acontecerem, que querem ver meihorias acontecerem para
a sociedade.

Atingimos isso neste processo que estamos fazendo aqul: são os fOruns,
seminários, são os encontros. Em cada encontro, tiramos uma Iegião de
pessoas que saem ainda mais conscientes que quando chegaram. Essas
pessoas voltarn para as suas bases e ajudam a fazer o processo de
transformaçao que nós todos queremos.

Estou muito satisfeito em té-los aqul, e é uma honra para mim poder presidir
o parlamento mineiro num momento tao importante na vida brasileira, no qual
Minas está se inserindo de forma muito interessante.

Eu estava reunido, aqui, corn os Lideres de vários partidos, para
acertarmos a pauta do ano que vem, e brinquei corn eles que fez muito bern
para o mundo a ida do Itamar Franco a Washington, porque o FMI está corn
uma nova linguagem. Mas a verdade é que as próprias pessoas que criaram
os modelos que temos estão chegando a conclusão que o modelo está
errado.

Nás, que estarnos sofrendo na pete os malefIcios desse modelo, temos a
obrigação não so de constatar os erros, mas de lutar e combater o caminho
que está sendo trilhado; não 56 combater, mas buscar alternativas.

Neste momento em que se encerra este seminário, quero parabenizá-los
pela colaboração e pela contribuição de cada urn dos senhores e das
senhoras para que pudéssernos concluir da forma corno concluimos. Não Ii o
documento ainda, mas acompanhamos e sabemos que existem propostas
excelentes.

Em nome do Poder Legistativo de Minas, afirmo que esta Casa fará o que
Os senhores esperam que a Assembléla Legislativa efetivamente faça: que
]eve adiante as consideraçoes, as decisOes e as definiçOes que foram
votadas pelos senhores. Muito obrigado. (- Palmas.)

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência rnanifesta seus agradecimentos as

autorjdades aos representantes de entidades e de segmentos da sociedade,
bern como ao pOblico em geral, pela honrosa presença e, cumprido o objetivo
da convocaçao, encerra a reunião, convocando Os Deputados para a
ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já publicada, e para
a especial de hoje, as 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levantase a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 77 a REUNIAO ORDINARIA, EM
5/10/99
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Parte da reuniäo - Execuçâo do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras da Deputada Maria Olivia - Apresentaça do Coral do CONART -
Palavras da Sra. Maria de Lourdes Teixeira da Costa - Apresentaçao do Coral
Grupob Alegria de Viver - Entrega de placa.

Composiçao da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência convida a

tomar assento a mesa as Exmas. Sras. Vereadora Maria da Conceiçao
Santos, da Câmara Municipal de Santo AntOnio do Monte-' Alves
Portella, Secretária Municipal Adjunta de Desenvolvjmento Social,
representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Dr. Célio de Castro;
Maria Antonieta Mourão, representante da Universidade Federal de Minas
Gerais; Noeme Barros Guimaraes Bernardes, Chefe de Divisâo de Policia
Especializada da Muiher e do Idoso, representando o Delegado Emilson
Caldeira; o Exmo. Sr. Deputado Durval Angelo, 2°-Vice-Presidente desta
Casa; e a Exma. Sra. Deputada Maria OlIvia, autora do requerimento que
suscitou a realizacao dessa homenagem.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado AntOnio Andrade) - A PresidOncia registra a

presença do Vereador Roberto Carvalho, representante da Cãmara Municipal
de Belo Horizonte.

Destinaçao da ia Parte da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a 1a Parte da reunião a comemoraçao do Dia

lnternacjonal do Idoso, devido a feliz iniciativa da Deputada Maria Olivia.
Execuçao do Hino Nacional

O Sr. Presidente A Presidéncia convida os presentes a ouvir a execução
do Hino Nacional pela Banda de Miisica da PolIcia Militar de Minas Gerais.

- Ouve-se a execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Exmas. Sras. Vereadora Maria da Conceiçao Santos, Rosalva Alves
Portella, Maria Antonieta Mourão, Noeme Barros Guirnarães, Deputada Maria
Olivia, autora do requerimento, Srs. Deputados, senhoras e senhores; o
respeito aos idosos constitui apanágio dos povos civilizados. Desde a rernota
antiguidade, a idade madura era considerada fonte de experiência e de
sabedoria, e nela os mais jovens buscavam exemplo e solução. Rejeitando o
conceito de senectude, a crença era de que os anos traziarn o equilIbrio
proporcionado pela vivência.
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Ao ongo da histOria, a reverência ao idoso continuou sendo urna constante,

inclusive nas chamadas sociedades exóticas, como as dos povos pré-
colombianos, na America. E, no século que ora termina, ternos exemplo
significativo nos paises escandinavos, onde a prioridade reservada a criancas
e idosos não admite nenhuma discussão.

No Brasil, é curioso - e, ate certo ponto, lamentável - constatar que os
primitivos senhores da terra, os Indios, estavam a nossa frente na
consideração ao idoso. As figuras do pajé e do cacique eram sempre
veneráveis, e suas funcOes raramente eram exercidas pelos mais jovens.
Longe de menosprezar os pais e avOs, o aborigine os amparava e estimulava
sua participação na vida comunitária, amparando-os sempre.

Ora, se compararmos o exemplo do Indio brasileiro corn nosso
comportarnento de hoje, motivo temos para ficar constrangidos. Uma série de
equIvocos - culminando corn a atual politica socioeconômica imposta pelo
poder central - conduziu nossos cidadãos rnaduros a inexorável processo de
rnarginalização. Assim e que al estão os rnilhOes de aposentados e
pensionistas da Previdência oficial, mal sobrevivendo, corn infimos
rendimentos; ai estão Os enfermos que rnorrem pela incüria de urn sistema
pbtico de saOde literalmente falido; al estão os milhares de profissionais, as
portas da meia-idade, que não encontrarn recolocacão no mercado de
trabalho, em funcão da faixa etária. São exempios que nos ocorrem, para
rnostrar a discriminaçao e o preconceito que reservamos a maturidade. Corn
isso, uma fase da vida que deveria ser de enriquecimento e fruição passa a
ser de perda e de deciInio.

A reunião especial de hoje, que colocamos corn antecedência, por urna feliz
idéia da Deputada Maria OlIvia, insere-se no calendário do Ano Internacional
do Idoso. Vern confirmar a preocupaçao do Legislativo mineiro para corn
esses quase 20 rnilhOes de brasileiros que se enquadram nessa categoria.
Entende esta Assembléia que nao podemos continuar a andar na contramão
da histOria, ao obstar a ascensão desses cornpatriotas. Afinal, a vida é

0 constante progresso no piano biológico, psicolOgico, social, politico, cultural e
0 espiritual. Querer negar esta verdade será bloquear o próprio

desenvolvimento da sociedade como urn todo.
0	 A Carta de Principios para os Idosos, da Organizacão das NacOes Unidas,

recornenda a cada pais rnembro que implemente o trabalho em favor dos que
0 São entrados em anos, garantindo-Ihes condiçOes de independência,

Participaçao, amparo, auto-realizaçäo e, principalmente, dignidade, muita
dignidade.

Pois facamos desse texto da assembiéia rnundial a nossa cartiiha em prol
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do idoso brasileiro e, principalmente, do idoso mineiro. Assim procedendo,
estarernos assegurando a ele aquilo a que tern direito e que lhe está sendo
negado pelo pals onde nasceu e ao qual dedicou seu talento, seu trabalho e
sua juventude. E a mensagem que, em nome da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, apresentamos aos que nos honram corn sua
presença nesta reunio. Muito obrigado a todos os senhores e a todas as
senhoras.

Gostarlamos de, também, de outra forma, homenagear os senhores e as
senhoras que se encontram aqui, nesta tarde, ocasião em que a Assembléia
procura prestar-Ihes essa singela homenagem. A Presidência da Assembléia,
em nome de todos as Deputados Estaduais, gostaria de convidar a Deputado
Luiz Menezes, que é a menos jovern da Assembléia, Para que pudesse
presidir esta sessão.

0 Sr. Presidente (Deputado Luiz Menezes) - Corn a palavra, a Deputada
Maria Olivia, autora do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Palavras da Deputada Maria Olivia
Exmo. Sr. Deputado Luiz Menezes, o mais idoso dos Deputados,

representando o Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto; Exmas. Sras.
Vereadora Maria da Conceiçao Santos, da Câmara Municipal de Santo
Antânio do Monte, nossa Miss Terceira Idade de Minas Gerais; Rosalva Alves
Portella, Secretária Municipal Adjunta de Desenvolvimento Social,
representando a Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Dr. Célio de Castro;
Maria Antonieta Mourão, representante da Universidade do Estado de Minas
Gerais-, Dra. Noeme Barros Guimarães Bernardes, Chefe de Divisão de
Policia Especializada da Mulher e do Idoso, representando o Delegado, Dr.
Enilson; Deputado Durval Angelo, 2 1-Vice-Presidenfe da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Srs. Deputados; Sras. Deputadas;
senhoras e senhores; meus queridos homenageados; passos lentos, voz
pausada e experiência acumulada na soma de anos vividos - seus cabelos
brancos denunciam sua trajetOria pela vida. Suas màos trémulas ainda
afagam carinhosamente as cabelos dos netos e bisnetos. Alegres, tristes,
asilados e abandonados pelos próprios filhos, são eles que construiram este
Pals. E estão ocupando, a cada dia, o lugar que é seu, de fato e de direito.
Agrupam-se e deixam Para trás a conceito de que o idoso é incapaz,
formando, em várias comunidades de nossas Gerais, grupos da melhor idade,
fazendo corn que as pessoas dessa bela faixa etária voltem a ser ativas e a
contribuir corn sua experiência de vida.

E, nesses grupos, dancarn, cantarn, fazem artesanato, recebern orientaçao
de assistentes sociais e conscientizam-se de que são muito irnportantes Para
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a sociedade. A ordem é festejar, é espantar de vez a preconceito e a
inatividade. E sabido que a pessoa, ao chegar a melhor idade, ainda é capaz
de desenvolver seus dons artisticos. E 0 exemplo disto podemos ver no dia-a-
dia, nas pessoas de Mario Lago, Jorge Amado, Oscar Niemeyer, Dercy
Gonçalves, Fernanda Montenegro e tantas outras.

E 1999 o Ano Internacional do Idoso, Para que nOs - falo nós porque estou
na terceira idade - possamos mostrar que ja sornos urna parcela significante
do planeta. Trazernos os seguintes dados Para o conhecimento dos senhores:
a Brasil deixará de ser chamado pals dos jovens já no comeco do terceiro
rnilênio, segundo pesquisas apontadas pelo Instituto Sodecho Para
desenvolvimento da qualidade de vida no cotidiano, divulgada dia 22/9/99, em
todo a mundo. A parcela da população brasileira corn idade superior a 65
anos crescerá de 5% em 1999 Para 19% em 2025, ou seja, de 8 milhOes Para
22 milhöes. Desse total, 4 milhöes terão mais de 80 anos. Hoje, são 1 milhão.
A expectativa de vida aumentará em 15 anos de 1999 Para 2025, em razão
dos avancos da Medicina. Hoje a media, no Brasil, é de 66 anos, subindo
Para 90 em 2025. Outro dado importante Para o conhecimento de todos é que
hoje, no Brasil, dos 5 milhôes de pessoas corn mais de 65 anos, 2 milhöes
são ativos e corn boa renda. Quero abrir parénteses Para falar urn pouco
sabre a meu trabalho a frente da LBA de Minas Gerais, no perlodo de 1985 a
1990, ocasião em que o idoso das nossas Gerais pâde ter vez e voz.

Suas reivindicacöes erarn prontamente atendidas. Nossos técnicos,
comprometidos corn o idoso, formararn, em todos os cantos do Estado,
grupos da terceira idade. Os asilos tiveram que se modificar totalmente. De
simples depósitos, passaram a adotar técnicas de promoção hurnana e
atividades artisticas e culturais. Houve uma transformacão total dos
procedirnentos ate então adotados, além de triplicarmos o nümero de vagas
nos nossos asilos. Quero deixar claro também, neste rnornento, que sornos
contra a asilamento, mas as vezes não nos resta outra saida, e ele se torna
urn rnal necessário.

Gostariarnos de registrar, nos anais desta Casa, o nome de Maria Ltcia
Rodrigues Dias, Lucinha, corno representante do grupo de técnicos da extinta
LBA (- Palmas.). Sua luta e seu empenho foram importantissimoS no nosSo
trabalho. 0 povo mineiro, Lucinha, através dos seus IegItirnos representantes,
vem a püblico dizer-Ihe: Obrigado pelo que fez, faz e fará por aqueles que
ajudaram a fazer a história do nosso Estado e do nosso Pais. A presenca de
D. Chiquinha neste Plenário, ela que foi testernunha de nosso trabalho
discreto, porem respeitoso, a frente daquela grande instituição que foi a LBA,
6 Para nós uma grata satisfacão. Nossa experiência está sendo importante
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nesta Casa. Projetos importantes estão tramitando, e esperamos sua
aprovacão pelos nossos pares. São eles o Projeto de Lei n o 143/99, que
institui meia-entrada para idosos nos locals que menciona e dá outras
providências; o Projeto de Lei no 177/99, que dispensa a pagamento de taxas
para confecção de segunda via de documentos que foram roubados ou
furtados de pessoas idosas e dá outras providências; o Projeto de Lei no
191/99, que dispãe sobre a concessão de incentivo as empresas que
possuam enipregados corn idade igual ou superior a 40 anos; a Projeto de Lei
no 192/99, que dá preferéncia na tramitação aos procedimentos judiciais em
que figure coma parte pessoa idosa, beneficiária da assistência judiciária
gratuita, e a Projeto de Lei n o 303/99, que institui o Pragrama de Atendimento
Domiciliar a Idosos e dá outras providéncias.

Senhoras e senhores, precisamos, porém, que, depois de transformados
esses projetos em leis, estas sejam regulamentadas pelo Executivo, para
que, mediante sua regulamentaçao, a terceira idade possa ter seus direitos
reconhecidos. Recorremos, neste momento, aos Grupos de Terceira Idade
para que, juntamente corn esta Deputada que vos fala, se empenhem junto ao
Legrslativo no sentido de que esses projetos sejam aprovados nesta Casa; e
junto ao Executivo para que, além de promulgá-los, faca sua regulamentação,
para que as nossos idosos possam ter seus direitos reconhecidos e melhores
dias, corn leis de cunho social, promoção e respeito humano acima de tudo.

J.G. de AraUjo Jorge canta as belezas da maior e rnelhor idade:
"Interessante, Amor, como, depois de tantos descaminhos, de tantos

desencontros, a vida vai se ajeitando a felicidade ou a infelicidade vai se
ajeitando na vida, sem a gente perceber, se enrodilhando em si rnesma, coma
urn gato no tapete. Limitando as horizontes de nossa felicidade e, por isso
mesmo, tornando-a possivel, real, palpável, capaz de ser passuida...

Estranho, Amor, coma a felicidade pode se reduzir a urn quase nada, sern
deixar de ser felicidade. So podernos ser felizes depois de ter provado as
estragos amargos da vida e depois que, afinal, chegamos a uma espécie de
filosofia sobre querer e poder alcançar".

0 idoso deve lutar por seus direitos em pleno uso de sua cidadania,
enquanto força tiver. Exemplo vivo de que a idade nâo impede o exercicio de
nenhuma funcão nem o labor despretensioso em benefIcio da coletividade é a
figura carismática do Papa João Paulo II. Mesmo alquebrado pelo atentado, a
voz desse octogenario encontra forças para anunciar aos pavas urn novo
milênio sem exclusão e em paz.

Do Papa João Paulo II tiramos a seguinte mensagem: "0 idoso é a
cantraponto e a referéncia da sensatez e do equilIbrio. Desses homens e
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mulheres trabalhados pela idade, corn sua douta experiência, a mundo
precisa, necessita e confia coma excelente modelo de uma sociedade que as
acolhe e espera deles o contributo para a construcão de urn novo rnilênio, em
que a idoso seja a paradigma da solidariedade". Muito obrigada!

Apresentacão do Coral do CONART
o Sr. Presidente - Ouvirernos, neste instante, o Coral do CONART -

Conviver corn Arte, que apresentará duas müsicas: Sereia do Mar e Hino do
CONART - Minas.

- Ouve-se a apresentação do Coral do CONART.
Palavras da Sra. Maria de Lourdes Teixeira da Costa

Autoridades, dernais camponentes da Mesa, queridas am igas, colegas da
terceira idade, dernais pessoas, boa tarde. Mais uma vez estau diante de
vocés para, em name de toda a terceira idade, agradecer a bela hamenagem
que estamas recebendo hoje pela passagem do Dia Internacional do Idoso,
homenagem essa que nos é prestada pela Assembléia, a pedido da Deputada
Maria Olivia.

Creio que todos aqui, au, pela rnenos, quase todos as rnais antigos nos
grupos se lembram da Deputada Maria Olivia em sua passagem pela LBA, no
cargo de Superintendente, no periada de 1985 a 1990. Nessa épaca, sernpre
dispensou a maiar atenção e carinha aos idosos. Já foi dito aqui a tanto que
tern feito pelas idosos. Costumava visitar-nos ande nos reunlamas, no CS3
da LBA, na R. Terezinha, 500, Bairro Barn Jesus. Corn carinho, convidou a
nosso Coral para cantar uma missa no Palácio dos Despachos. Estávamos
sem maestro naquela acasião. Mesma assim, fomos e rnandamos a nasso
recado.

Ela nos proporcionau um dos meihores passeias que ja fizemos. Reunimo-
nos a naite Ia, no centro social, sairnos as 22h3Omim ou as 23 horas e
chegamos pela manhã, cedinho, a Lagoa da Prata, sua terra. Fornas muito
bern recebidas par seus familiares, corn urn lauta café da rnanhã e muita
alegria. Fomos a casa de sua avó, que vivia acamada, e duas calegas nossas
cantaram para ela a mUsica "Sua Majestade a Sabiá" a que causou emacãa a
tad as.

Depois, seguimas ern visita a urn lar de velhinhas, que, parece, estava
sendo inaugurado. Seguimos adiante para conhecer a escola, a "vaquinha
m ecânica", etc.

Em Lagoa da Prata é tudo limpissima e cuidado, ruas, jardins, tudo. Não se
encontra nem urn pivete nas ruas, nem mendigo, e nãa ha favelas, parque as
casas que deveriam ser chamadas de favelas são todas boas, bern-
acabadas, divididas, corn terreno fechado, tudo bem-organizado.
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Tivemos urn átimo aimoço, em urn ciube a beira da iagoa, corn muita
mUsica e a presença da Deputada Maria Olivia e do Prefeito. Dancamos
também por born tempo. A tarde, visitamos a usina de açicar.

Era meto nova no grupo e muito timida, mas aproveitei urn momento que
estava sá para agradecer-ihe aquele dia tao agradável e feliz que estávamos
passando.

0 que tornou o passeio inesquecIvel não foi não termos gasto nada, e sim a
presença constarite dela a nosso [ado, ate o fim.

E agora essa mesma pessoa nos estende uma mao amiga, querendo
ajudar-nos... E é nessa mao que vamos segurar corn toda a firmeza de nosso
coraçao e de nosso caráter, para seguirmos nosso caminho. Por que nOs, do
Grupo Conart, trabaihamos sernpre ajudando os outros, e so as mais antigas,
que conheceram a Casa do Idoso antes da reforma, é que podiam valorizar
os melhoramentos que fizemos 16.

F vimos lutando, pelejando, bataihando. Trabaihamos sempre ajudando os
outros. E so as mats antigas, que conheceram a Casa do Idoso antes da
reforma, e que podem valorizar os meihoramentos que fizemos Ia. Chegamos
lé corn 30 ou 32 pessoas, e hoje temos 160 pessoas registradas. Mas nao
paramos por ai. 0 sonho continua. 0 sonho de conseguirmos urn terreno
piano para construirmos gaipoes simples, onde os idosos possam frequentar,
sem ter de subir 28 degraus de escada, e onde haja uma piscina para
hidroginástica. E também porque essa Casa está conosco a titulo de
ernpréstimo. Chegarã a época em que teremos de devolve-la. Entào,
precisamos ter a nossa casa própria. Nào é a melhor hora, mas, aproveitando
essa homenagem, exponho os nossos probiemas.

Agora, em nome de todos, varnos, corn uma salva de paimas, agradecer a
homenagem. (- Palmas.)

Apresentaçao do Coral Grupo Alegria de Viver
O Sr. Presidente - Ouviremos o Coral Grupo Alegria de Viver, que

apresentará trés nUmeros: a Nona Sinfonia, de Beethoven, Va Pensiero, de
Verdi, e Fantasia de Minas Gerais.

- Apresenta-se o Coral Grupo Alegria de Viver.
Entrega de Piaca

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a Deputada Maria Olivia para
proceder a entrega de uma placa aiusiva a esta homenagern a Sra. Maria da
Conceiçao Santos.

A Deputada Maria Olivia - Exma. Sra. Maria da Conceiçao Santos, a
Deputada Maria Olivia congratula-se corn a representante maxima da beleza
da terceira idade de Minas Gerais. Parabéns a Primeira Miss Minas Gerais
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Terceira Idade, 2 1 lugar na Beleza Nacional e Miss Simpatia Nacional Terceira
ldade. Deputada Maria Olivia. Belo Horizonte, 5 de outubro de 1999".

0 Sr. Presidente - Autoridades, componentes da Mesa, caras colegas
Deputadas, caros colegas Deputados, companheiros da terceira idade,
sempre temos, por hábito, falar em pé, para ser visto, falar alto para ser
ouvido e falar pouco para nao ser incOrnodo. No entanto, como a ética não
admite faiar em pé neste momento, falaremos alto para ser ouvido e pouco
para não ser incômodo.

Mais uma vez, estamos batendo palmas de contentamento por dirigir esta
Assembléia. NOs, que tivernos a oportunidade de dirigir a primeira sessâo da
Assembléia, para a posse dos Deputados, queremos agradecer a todos Os
colegas Deputados e a todos os funcionários da Casa, que sempre nos
dispensaram o melhor tratamento, a maior fineza. a maior delicadeza e
atenção.

Agradecemos, ainda, ao povo de Itabira, minha terra, porque somente os
votos de Ia seriarn suficientes para me eleger. Então, agradeço a comunidade
itabirana e a região onde também obtivemos votos.

Estarnos, mais uma vez, agradecendo a todos. Querernos dizer que nâo
somos da terceira idade, apenas menos jovens, estaremos sempre prontos a
dar nossa experiência, a nossa contribuicâo, orientando essa juventude. A
todos vocés, os nossos agradecirnentos. Muito obrigado.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO OF LEI N o 583/99

Comissào de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe,
encaminhado a esta Casa por rneio da Mensagem n o 90/99, suprime incisos e
dá nova redacao a dispositivos da Lei n o 12.278, de 29/7/96.

Publicada em 6/10/99, foi a proposicão distribuida as Comissöes de
0 Constituiçao e Justica, de Administracão Piblica e de Fiscalizacâo Financeira
0 e Orçamentária, para receber parecer.
E
	 A esta Comissão compete, nos termos do art. 188, c/c art. 102, III, 'a", do
0 Regimento Interno, examinar a matéria quanto aos aspectos juridicos,
0 constitucionais e legais.
0
	 Fundamentacâo

A Lei no 12.278, de 1996, que se pretende alterar, instituiu contribuicâo
previdenciária para custeio parcial de aposentadoria de servidores pOblicos,
sem fazer distincão entre os ativos e os inativos. Cumpre observar que
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providéncias dessa natureza foram tomadas por vários entes que compöem a
Federaço, inclusive pela Unio, uma vez que o deficit pUblico chegara a
niveis alarmantes, a que poderia comprometer a subsistência de todo o
sistema previdenciário.

Todavia, em relaçâo a contribuiçao par parte do servidor aposentado, a
medida suscitou vários questionamentos, principalmente quanta a sua
constitucionajidade

0 principal argumento contra a desconto incidente sabre os proventos do
servidor já aposentado alicerca-se no art. 5 0, XXXVI, da Constituiçào da
Repiiblica, o qual impãe a observéncia do direito adquirido, principio basilar
do Estado democrátjco de direito. Ora, se a servidor adquiriu a direito ao
beneficio da aposentadoria após o atendimento de todos as pressupostos
legais vigentes a época de sua concessâo, dispensado de qualquer
contribuiçäo previdericjária, esta ja nâo poderia ser exigida. Ademais, tais
servidores, nos termos do art. 37, XV, da Carta Magna, estariam amparados
pelo principlo da irredutibilidade de vencimentos.

A propósito, ainda em 1963, a Supremo Tribunal Federal editou a Sümula no
359, nos seguintes termos: "Ressalvada a revisâo prevista em lei, as
proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que a
militar, ou o servidor civil, reuniu as requisitos necessárjos, inclusive a
apresentaçao do requerimento, quando a inatividade for voluntária" (SUDIN
vol: 00001-01 pg: 00155). Visto que a ordem ju rid ico-constjtucjonal não se
alterou quanto a esse particular, o entendimento do pretório excelso
permanece.

Em vista dessa polémica, a Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil propôs acäo direta de inconstitucionalidade questionando a Lei no
9.783, de 28/1/99, que instituiu a desconto previdenciárja sabre a provento do
servidor püblico inativo dos trés Poderes da União, logrando éxita na
obtençâo de medida liminar, que suspendeu a eficácia das disposicaes legais
que autorizavam a referido desconto (ADIN -Med. Limiriar 2010-2, 30/9/99).

Embora nâo se conheçam as fundamentos jurIdicos que sustentam a
recente decisâo do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a inteiro teor da
decisão cautelar nâo foi publicado ate a mamento, e previsivel que, mantida a
posiçâo do pretOrio excelso na decisão do mérito da açao, todas as normas
semelhantes editadas pelos dernais entes federados serao igualmente
questionadas e nâo poderäo prevalecer.

Em vista disso, a Governador do Estado encaminha a proposição em
causa, excluindo os inativos do desconto previdenciário previsto no
ordenamento objeto da alteraçao. Segundo consta na exposiçao de motivos
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que acompanha a mensagem, nao Se justificaria a rnanutencao desse
desconto, em vista da nova polItica do Governo do Estado, que enfatiza a
caráter social da previdência.

A matéria em apreço, relacionada cam a regime juridico do servidor, é de
iniciativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, III, "c', da Carta
mineira. Ademais, é evidente a repercussão da medida nas contas püblicas
do Estado de Minas Gerais, a que reforça a entendimento de que ao Chefe do
Poder Executivo cabe instaurar esse processo legislativo. Cam efeito, a
medida em exame conforma-se corn as preceitos constitucionais
mencioriados.

Todavia, cumpre, ainda, conformar a proposiçao ao princIpio constitucional
da isonomia, nos termas dos arts. 32 e 36, § 40, da Constituiçao do Estado,
que nâo pode ser olvidado. Nesse passo, nao ha par que deixar ao largo da
abrangência desse prajeta as servidores dos Poderes Judiciário, Legislativo e
do Ministério PUblico, razão pela qual apresentamos as Emendas n

o
s 1 a 3 ac,

final deste parecer.
Outrossim, considerando a justiça que se faz nesta proposicào e acatando

a sugestào formulada pelos Deputados Sebastião Navarro Vieira e João
Leite, apresentamos as Emendas n

o
s 4 e 5, que viabilizam a devolução dos

valores cobrados, ate entäo, dos servidores inativos deste Estado. A Emenda
no 4 estabelece, coma comando expresso, a necessidade da devalucao dos
valores recolhidos pelos servidores inativos, antecipando-se aos efeitos de
uma decisâo do Supremo Tribunal Federal e, mesma, porque a projeto de lei
originalmente encaminhado pelo Governador do Estada tern coma objetivo
alterar a legislaçao ja existente, a que faz pressupor que a atual Gaverriador
reconhece essa necessidade. A Ernenda no 5, de caráter puramente técnico,
visa revogar expressamente dispositivos que, pelas normas vigentes,
impedem a devolucâo das parcelas recolhidas. Trata-se, no casa, de evitar a
permanéncia de contradiçöes na legislacâo mineira.

Conclusäo
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 583/99 corn as Emendas n os 1 a 5 , a seguir
apresentadas

EMENDA N o 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 'caput' do art. 2° e a 'caput' e 0 § 1 1 do art. 30 da Lei n o 12.328,

de 31 de outubro de 1996, que institui contribuicão previdenciária para custeio
Parcial dos proventas de aposentadoria dos magistrados e dos servidores do
Poder Judiciário do Estado, passam a vigorar corn a seguinte redaçao:
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Art. 2° - São sujeitos passivos, para efeito da cobrança da contribuição de

que trata esta lei, os magistrados e os servidores do Poder Judiciário da ativa.
Art. 3° - A contribuição de que trata esta lei corresponde a 3,5 % (trés

virgula cinco por cento) do valor da remuneraçao mensal bruta dos servidores
enumerados no art. 2 1 desta lei, incluidas as vantagens de natureza pessoal e
as de caráter permariente.

§ 1° - A contribuiçâo será descontada em folha de pagamento e incidirá
sobre a remuneração mensal bruta e a gratificaçao natalina, excluIdas a
parcela de que trata o inciso XVII do art. 7 0 da Constituiçao ca Repüblica e as
parcelas indenizatôrjas.'."

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art . ---- - 0 'caput' do art. 2 0 e o 'caput' e o § 1° do art. 3 11 da Lei no 12.329,

de 31 de outubro de 1996, que institui contribuição previdencjárja para custelo
parcial dos proventos de aposentadoria dos membros e dos servidores do
Ministério FCiblico do Estado, passam a vigorar corn a seguinte redaçao:

'Art. 20 - São sujeitos passivos, para efeito da cobrança da contribuição de
que trata esta lei, os membros e os servidores do Ministério PCjblico da ativa.

Art. 30 - A contribuição de que trata esta lei corresponde a 3,5 % (trés
vIrgula cinco por cento) do valor da remuneraçao mensal bruta dos servidores
enumerados no art. 2 0 desta lei, incluidas as vantagens de natureza pessoaf e
as de caráter permanente.

§ 1° - A contribuição será descontada em folha de pagamento e incidirá
sobre a rernuneracão mensal bruta e a gratificação natalina, excluldas a
parcela de que trata o inciso XVII do art. 7 0 da Constituiçao da Reptiblica e as
parcelas indenizatorias.':'.

EMENDA N o 3
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - 0 art. 1° e o art. 3° da Resoluçâo n o 7.181, da Assembléja

Legislativa, de 12 de juiho de 1996, que institul contribuição previdencjárja
para custeio parcial dos proventos de aposentadoria dos servidores da
Secretaria da Assembléia Legislativa, passam a vigorar corn a seguinte
redação:

'Art. 1° - Fica instituIda, nos termos desta resoluçao, contribuição
previdenciária de natureza compulsárja, devida pelos servidores ca ativa,
destinada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria do servidor da
Secretaria da Assembléla Legislativa.

Art. 30 - A contribui(;âo de que trata esta resoluçao será descontada em
folha de pagamento e corresponderá a 3,5% (trés e meio por cento) do valor
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da remuneracão mensal c ) servidor, acrescidos das vantagens de caráter
permanente e do valor da gratificacão natalina, excluIdas a parcela de que
trata o inciso XVII do art. 7 1 da Constituicao da Repüblica e as parcelas
indenizatórias'.".

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As parcelas correspondentes a contribuicão previdenciária

recolhida pelos servidores pUblicos inativos e demais agentes püblicos
inativos dos Poderes do Estado, do Ministério Püblico e do Tribunal de
Contas, a que se referem as normas alteradas nesta lei, serão integralmente
devoividas a estes, no prazo de noventa dias, contados da data da publicacão
desta el.".

EMENDA No 5
D6-se ao art. 40 a seguinte redaçao:
"Art. 4° - Revogam-se as disposiç(5es em contrário, especialmente o

parágrafo Onico do art. 5° da Lei no 12.278, de 29 de julho de 1996, o § 3 0 do
art. 3° da Lei no 12.329, de 31 de outubro de 1996, o § 21 do art. 30 da Lei no
12.328, de 31 de outubro de 1996, e o § 2 0 da Resoluçao no 5.171, de 12 de
julho 1996.".

Sala das Comissães, 14 de outubro de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria Tereza Lara -

Antonio JUlio.

coMuNIcAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 14/10/99, as seguintes comunicaçOes:
Do Deputado Mauri Torres, dando ciéncia a Casa do falecimento do Sr.

Raimundo Campos Viana Filho, ocorrido em 9/10/99, em Pedra do Anta. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, dando ciéncia a Casa do falecimento do Sr.
José Natalino Cavaicante, ocorrido em 11/10/99, em Pirapora. (- Ciente.
Oficie-se.)

01
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AlAS

ATA DA 13a
 REUNIAQ ORDINARIA DA CPI DOS FUNDOS DO PODER

EXECUTIVO
As dez horas e quinze minutos do dia dezenove de agosto de mll

novecentos e noventa e nove, compar-ecem na Sala das Comjssoes as
Deputados Mauro Lobo, Rogerio Correia, Pastor George, Alvaro Antonio e
Dimas Rodrigues, membros da supracitada Comjssão. Havendo nümero
regimental e na ausência do Presidente, o Deputado Mauro Lobo assume a
Presidéncla, declara aberta a reunjão e, em virtude da aprovaçao de
requerimento do Deputado Pastor George, dispensa a leitura da ata da
reunio anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidêncja informa que a finalidade da reuniáo é
ouvir a Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi, Procuradora-Geral do Estado,
• quem convida para tornar assento a mesa dos trabaihos. A convidada, corn
• palavra, faz a sua exposlçao e em seguida é questionada pelo relator,
Deputado Rogerlo Correia. ApOs, o Deputado Rogerio Correia agradece a
Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi as esclarecimentos prestados e solicita
ao Fresidente licença para se retirar da reuniäo, urna vez que deverá
coordenar urn seminário sobre desemprego, que será realizado na cidade de
Paracatu. A Deputada Maria Tereza Lara comparece a reuniâo e, como
suplente do Deputado Rogério Correia, assume as suas funçOes. Dando
prosseguimento aos debates, fazern questionamentos a convidada os
Deputados Alvaro AntOnio, Mauro Lobo, Pastor George e Maria Tereza Lara.
A Presidência esclarece que a inteiro teor da reuniáo consta nas notas
taquigráficas. Nada mars havendo a ser tratado, a PresidOncja agradece a
participaçao da Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi, ProcuradoraGeraj do
Estado, e as valiosos subsIdios prestados aos trabaihos da Comissão;
agradece também a presença dos parlamentares, convoca as membros da
Comissão para a prOxima reunrOo ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabaihos.

Sala das CornissOes, 14 de outubro de 1999.
Dinis Pinherro, Presidente - Mauro Lobo - Rogerio Correia - Alvaro Antonio -

Pastor George - Sebastiâo Costa.
ATA DA 20 REUNIAD ORDINARIA DA COMJSSAQ DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e
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noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Cabo
Morais, Maria José Haueisen e Fábio Avelar, membros da supracitada
comissâa. Havendo nOmero regimental, a Presidente, Deputado Cabo Morals,
declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçOo de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura das atas das reuniOes anteriores,
as quais são dadas por aprovadas e subscritas pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião destina-se a ouvir
convidados para debater o eventual sucateamento da Poilcia Florestal, que
se encantraria sem equipamentos e sem condiçoes de exercer suas
atividades, bern como apreciar a mater-ia constante na pauta. Ato continuo, a
Presidência procede a leitura da correspondência recebida: do Sindicato dos
Produtores Rurais de Manhumirim, juntamente corn entidades e clubes de
servico, preocupados corn a propagacão dos incéndios no meio rural e
solicitando esforços par-a cornbatë-los; do Sr. LUcio José Siqueira, Diretar-
Executivo da Fundaçao Laura Andrade, encaminhando, para conhecimento, a
legislação estadual de controle da poluição ambiental do Estado de São
Paulo. Após, a Presidéncia comunica que designou relator-es Para as
seguintes matérias: Projeto de Lei no 451, em 10 turno- Deputado AntOnio
Roberto; Projeto de Lei 458/99, em 10 turno- Deputado Adelino de Carvalho.
Na 2a Fase da Ordem do Dia, são submetidas a votação e aprovadas as
seguintes mater-las, de deliberaçao conclusiva da ComissOo: Requerimentos
n os 597 e 631/99, da ComissOo de Defesa do Consumidor; 634/99 corn a
Emenda no 1, do Deputada Arlen Santiago. A seguir, fazem usa da palavra,
cada urn por- sua vez, os seguintes convidados: Deputada Maria José
Haueisen, autora do requerimento que deu or-igem a esta reuniãa, para as
consider-açöes iniciais; Maj. Aryone Juarez de Almeida Junior, Comandante
da 71 Companhia da PolIcia Floresta!; Sr-s. Floriano Bernardino da Costa
Santos, representando o Diretor-Geral do lnstituto Estadual de Florestas;
Sergio Augusta Dias Flor-êncio, Assessor Juridico da SEMAD, representando
o Secr-etar-io Tilden Santiago; Cap. Arley Games de Lagos Ferreira,

0 representando a Ce!. José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da
Policia Militar; Maj. Abraham Lincoln Issa Ferreira, Assessor Par-lamentar do
Corpo de Bombeir-os; Cap. Waldir Figueir-edo Vieira, Chefe de SecOo de

0 Operaçoes do Corpa de Bombeiros; Ce!. José Ortiga, Assessor do Grupo
0 Coordenador- de Fiscalização Ambiental da SEMAD; Maria Dalce Ricas, da

AMDA; Nádia Apar-ecida, Assessor-a Jur-idica do IEF; Deputados Cabo Morais,
0 

Fábia Avelar- e Maria José Haueisen. Passa-se a fase dos debates, e fazem
usa da palavra, pela ordem, as seguintes pessoas: Maj. Aryane de Almeida
JUnior, Maria Dalce Ricas, Cap. Arley Ferreira, Sr-s. Floriano Bernardino
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Santos, Sérgio Augusto Florénclo, e Maj. Issa Ferreira. A Presidência
interrompe os trabaihos e submete a votação o requerimento do Deputado Ivo
José, em que solicita seja realizada audiência püblica para discutir os
impactos ambientais e sociais da construçäo de uma usina hidrelétrica na
cidade de Aturuoca pela empresa Eletroriver. 0 requerimento é aprovado. A
seguir, o Deputado Cabo Morais passa a Presidëncia a Deputada Maria José
Haueisen e apresenta requerimento em que solicita seja enviado oficio ao
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
solicitando informaçães a respeito do licenciamento ambiental para
rebaixamento do lençol freático da Mina do Córrego do Feijão, de propriedade
da Ferteco Mineraçäo S.A., localizada no MunicIpio de Brumadinho. Ato
continuo, o Deputado Cabo Morais reassume a Presidéricia dos trabalhos e
tece as consideraçoes finais. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e dos convidados, convoca os Deputados para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 13 de outubro de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Fábio Avelar - Antonio Roberto - Adelino de

Carvalho.
ATA DA 12a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas do dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados JoOo Leite, Irani Barbosa,
membros da supracitada ComissOo. Está presente também o Deputado
Durval Angelo. 0 Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reuniOo,
procede a leitura da ata da reuniOo anterior, que é aprovada. A Presidéncia
informa que a reuniäo se destina a discutir o funcionamento dos conselhos
comunitários de segurança de Contagem e convida a compor a mesa o Sr.
João Batista Ramos, Presidente da OAB de Contagem, o Tenente-Coronel
AntOnio Salles de FiUza Gomes, Comandante do 18 1 Batalhäo de PolIcia
Militar de Contagem, os Srs. Milton Lopes Rocha, Presidente de AssossiaçOo
Comercial e Industrial de Contagem, Divino Alves de Lima, membro do
Conselho Comunitário da Cidade Industrial, a Sra. Neila Maria Batista Afonso,
Assessora Especial para Assuntos de Defesa Social do Conselho Municipal
de Defesa Social de Belo Horizonte. Registra-se a presença dos Srs.
Honildes Alves de Aguiar, José Carlos Pedro, José Jacinto Melo, do Capitao
Ronaldo Carvalho, dos Srs. Marcos Tadeu, Divino Alves de Lima e das Sras.
Maria José Lima e Donizetti Diana Lopes, membros de conselhos
comunitários de segurança de Contagem. Em seguida, o Deputado João Leite
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passa a palavra ao Deputado Durval Angelo, autor do requerimento que
originou a reuniOo, para suas consideraçOes iniciais sobre o assunto em
pauta. 0 Deputado João Leite concede a palavra a todos os membros da
Mesa, passa a direçOo dos trabalhos ao Deputado Durval Angelo e se retira.
A seguir, inicia-se a fase de debates, quando a palavra é concedida aos
parlamentares e aos convidados, que se manifestam sobre o assunto em
pauta, conforme consta nas notas taquigráficas. Ato continuo, a Presidéncia
recebe documentos contendo propostas de funcionamento e organizacOo do
Conselho de Seguranca, bem como sugestOes de açOo desse conselho, e
informa que eles serOo encaminhados 0 Consultoria para análise. Cumprida a
finalidade da reuniOo, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da ComissOo para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 13 de outubro de 1999.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Cabo Morais - Maria Tereza Lara - JoOc

Leite.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 1999

ATAS

AlA DA 38° REUNIAO ESPECIAL, EM 7/10/99
Presidêricia do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composicâo da Mesa -
Destinaçâo da reunião - Execucao do Hino Nacional - Palavras do Sr. Paulino
Cicero - Palavras do Deputado Bené Guedes - Palavras do Sr. Paulo Antonio
Carneiro Dias - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrOs - Ailton Vilela -

Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - Antonio
Genaro - Antonio Julio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cristiano Canédo -
Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandâo - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Ivo José - JoOo Paulo - JoOo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - Marco Regis - Maria Olivia - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo
Aloise - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hl5min, declaro aberta a

reunião. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Com a palavra, o Sr. 21-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado Doutor Viana, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restricOes.
ComposicOo da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa as
Exmos. Srs. Paulino Cicero, Secretário de Minas e Energia, representando o
Governador do Estado, Itamar Franco; Paulo AntOnio Carneiro Dias, Diretor
de RelaçOes Institucionais e Desenvolvimento da CPRM; Tales de Queiroz
Sampaio, Diretor de Hidrologia e Gestào Territorial da CPRM; Osvaldo
Castanheira, Superintendente Regional da CPRM; João César,
representando o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Deputado Federal Tilden Santiago; Deputado Federal Ronaldo
Vasconcejos; Raimundo de Souza Reis, representante da Associação
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Comercial de Minas Gerais, e o Deputado Bené Guedes, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinacao da ReuniOo
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a CPRM -

Companhia de Pesquisa e Recursos Minerals - Servico Geologico do Brasil -
pelo 301 aniversário de sua fundacao.

Execucao do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidéncia convida as presentes a ouvir a execução

do Hino Nacional.
- Procede-se a execuçâo do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Paulino Cicero
Exmos. Srs. Deputado José Braga, 1°-Vice-Presidente, representando o

Poder Legislativo na magnitude de sua potestade; Paulo Antonio,
representando a Presidéncia da Companhia de Pesquisa e Recursos
Minerais; Osvaldo Castanheira, nosso grande e fraterno Superintendente da
CPRM no Estado de Minas Gerais; Tales de Queiroz Sampaio, Diretor de
Hidrologia da CPRM; Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos; Raimundo de
Souza Reis, representando a Associaçao Comercial de Minas Gerais;
Deputado Bené Guedes, autor do requerimento que nos ensejou este
momento de superior convivência no Legislativo de Minas Gerais; senhores
parlamentares; João César, representando o Secretário de Meio Ambiente:
senhores mineradores, funcionários e técnicos da CPRM, Presidentes de
sindicatos da categoria; José MaurIcio; Câmara da IndOstria Mineral da
Federaçao das IndUstrias; senhoras e senhores; cada vez que subo a esta
tribuna, 16, no fundo, ergue-se aquela emoçâo de quem, durante oito anos,
aprendeu a ante da polItica, ainda que como mau aluno, aqui, na convivéncia
superior do Poder Leg islativo do nosso Estado.

Sempre que aqui venho, sinto-me transportado, pela máquina da minha
retentiva, aos tempos de 1963 a 1971, periodo turbulento da vida nacional,
quando aqui estive em companhia de tantos nomes ilustres, alguns dos quais
podem exornar a galenia de ex-Presidentes da Casa de onde procedemos.

Venho corn prazer para esse convivio do parlamento mineiro. Acho que
muitos da q ueles que, agora, conosco se assentam talvez estranhem esse
tom quase coloquial corn que aqui se fala. NOo que tenha mudado apenas a
estilo oratorio ao longo dos tempos, é que, nessa fala coloquial, consegue-se
uma meihor articulaçOo das idéias que vão ser transpiantadas de
computadores para as anais do Legislativo. Mais que isso, irão para a telinha
mágica da televisão, onde a Assembléia de Minas consegue, através de canal
prOprio, profunda interacâo corn toda a sociedade mineira e parte expressiva
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0 que, hoje, aqui se faz, que é uma reunião para homenagear os 30 anos
da CPRM, terá sua divulgaçao feita para gáudio e alegria de todos aqueles
que estão ocupados e preocupados em desenvolver a economia mineral do
nosso Estado.

Não poderia ser mais feliz o Deputado Bené Guedes. S. Exa. cornpreendeu,
ate mesmo, pela arte de haver passado pela Secretaria de Minas e Energia, a
superior importânc:a desta instituição no contexto da economia mineral
brasileira.

Na verdade, não existe a possibilidade de se fazer uma economia mineral
forte, de se aumentar o produto mineral do Pals, sern que haja esse elemento
basilar, que e a pesquisa; sem que se possa ordenar, de forma adequada,
uma massa substancial de inforrnacoes que, minimizando o risco dos
investidores, permita conhecer bern as nossas potencialjdades e a natureza
geolOgica de cada urna das jazidas, alvo do nosso trabaiho. Acho que a
CPRM, nesses seus 30 anos de idade, é uma jovem Comparihja, já obteve
enorme sucesso nesse trabaiho, porque pôde, ao longo do tempo, não so
participar de mapearnentos geológicos, de projetos de conhecimento
fotografico da ArnazOnja brasileira, do Radam, em Minas Gerais, como
também desenvolver uma massa de trabalhos que valorizam sua acão como
instrumento adequado para o desenvolvimento de nossa economia mineral.

Pediu-me o Governador ltamar Franco que. hoje, o representasse e corn
que alegna o faco, sabendo que S. Exa. tern por essa empresa simpatia muito
especial. Recordo-me de que, ao entregar a S. Exa., no Palácio do Planalto,
quando Presidente da RepCiblica, urn estudo feito sobre a geréncia integrada
da bacia hidrografica do rio Doce - e Ia estavarn tarnbém os Diretores da
CPRM, a frente o Dr. Oiti Berber (?), que é urn amigo de Minas Gerais -, S.
Exa. indagou: "0 que pode a CPRM fazer pelas águas de Minas Gerais?".

Recordo-me de que, através do departamento de hidrologia e utilizando a
capacidade dos técnicos acantonados em Minas Gerais e de alguns que
vierarn de fora para ajudar no trabaiho, desenvolveu-se o mais perfeito estudo
feito ate agora, conseguido sobre esse patrirnônjo inestimável das Minas
Gerais, que são as reservas hIdricas do Circuito das Aguas. Então, são cinco
cidades, se bern consigo lembrar: São Lourenço, Caxambu, Cambuquira,
Larnbari e Conceição do Rio Verde. Tiverarn toda a hidrologia, toda a
hidrogeologia, corn penetração das camadas inferiores da terra, estudando Os
nossos potenclais e rnananciajs de sorte a garantir que a utilização dessas
águas não fosse cornprornetjda através de lavras gananciosas. Hoje, a
COMIG e a Secretaria de Minas e Energia, que e detentora de muitas das
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portarias de lavras dessas águas, tern especial carinho em preservar esse
patrimOnio para que os mineiros de geraçöes futuras possarn tarnbém
conhecer essa extraordinária riqueza de nosso Estado.

Mas you rnais longe: o Governador Itarnar Franco chamou a CPRM e, corn
eta, promoveu urn evento significativo no Palácio da Liberdade: contratou todo
o mapeamento geolOgico do vale do São Francisco. São 220.000km 2. E uma
area major do que o Estado do Rio Grande do Sul. E corn que alegria
pudernos ir Ia e, corn muitos dos que conosco se assentam, aplaudir a
prirneira tentativa de se fazer o mapeamento corn detalhes não so de
recursos superficiais, mas tambérn de recursos de águas subterrâneas, ao
longo desse riquissirno vale sedirnentar do nosso Estado. A nossa CPRM
está trabalhando junto corn a Secretaria de Minas e Energia, dividindo as
despesas, para que, em trés anos, tenhamos o retrato completo de todos os
recursos minerais aproveitáveis ao longo daquele vale.

Mas não fica al. Eta está, agora, fazendo, também corn recursos da COMIG
e da Secretaria de Minas e Energia, o primeiro Memorial de Geologia de toda
a America Latina. Ali, em Caeté, onde acurnula algumas instalaçoes
industriais, que pertencerarn ao grande oleiro de Caeté, ao ex-Governador
João Pinheiro, naquelas grandes edificacôes, está montando o prirneiro
Memorial de Geologia da America Latina, onde serão reunidos todos os
testernunhos de pesquisa, toda a literatura geologica sobre trabalhos
desenvolvidos por empresas particulares ou püblicas; ali serão reunidas as
lãminas petrográficas, enfim, tudo ficará ligado, "on line", corn a Secretaria de
Minas e Energia e corn a prOpria CPRM, em Belo Horizonte. Dessa maneira,
quatquer investidor que chegar a Minas Gerais disposto a enfrentar e penetrar
o territOrio da rnineracão provavelmente encontrará respostas para todas as
suas inquietudes e düvidas.

Mas não fica al. Em relacão a riqueza mineral do nosso Estado - somos
responsáveis, hoje, por 35% de todo o produto mineral brasileiro -, a CPRM
está concluindo urn trabalho que vem sendo desenvolvido ha dois anos pela
Secretaria de Minas e Energia, que é o rnapeamento geolOgico chamado
Leste mineiro, da região dos pegmatitos, onde ficam as pedras coradas,
excrescéncias de beleza natural, orgulho das Gerais, pois fazem brilhar,
sobretudo, os othos das rnulheres.

Portanto, e urna empresa muito irnportante para a vida mineira. Não foi por
outra razão que o Presidente ftamar Franco acolheu nossa sugestão e fez,
em atendimento a uma velha expectativa e aspiração de todo o mundo
empresarial da rnineração brasileira, a transformação da CPRM em Serviço
Geologico nacional. Hoje, ele 6 representado por geologos, adrninistradores,
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engenheiros, técnicos em FIsica, em Qulmica e em todos os elementos que
formam essa gama de especialidades envoividas na engenharia mineral, uma
das formas de subiirnaçao da prOpria carreira de Engenharia.

Vindo aqui, hoje, em nome de S. Exa. o Governador do Estado, quero
transmitir ao corpo dirigente da CPRM, a todos Os seus técnicos e
funcionários - como diria eu -, da caneta do Presidente a vassoura do ültimo
dos tarfeiros, que faz a limpeza do prédlo, daqueles que fazem a formulação
de pianos estratégicos de geologia e de pesquisa ate os que ajudarn a
carregar os instrumentos de mediçao de campo, a todo esse mundo
maraviihoso, essa fortaleza humana formada pelo corpo social da empresa, a
todos quero deixar essa saudaçao de entusiasmo pela obra maravilhosa que
vém desenvoivendo em favor de nossa economia. Espero que, para o futuro,
novas acöes e novos eventos possamos celebrar, para aproveitar toda essa
vasta disponibilidade de inteligência e de experiência que esses homens
acu mu laram.

Vivemos, nos Ultimos anos, no Brash, urn perlodo em que se desdenhou urn
pouco a pesquisa mineral, mas é muito importante que seja uma obra
continua e perrnanente, porque, hoje, estamos trabaihando reservas minerals
que foram identificadas no perlodo do Piano Mestre Decenal, de 1975 a 1985.
E, se ha interrupçào nesse processo, certamente o estoque de bens minerals
drsponlvel para sustentar o processo de crescimento econômico vai
desa parecer.

Mas, ao final, num trabalho articulado, em que a CPRM deu muita cobertura
a Secretaria de Minas e Energia, queria, neste evento, fazer urn anüncio
oficial. Tenho certeza de que todos aqueles que estão nesse processo
haverão de aplaudir: o Estado de Minas Gerais acaba de receber do Governo
dos Estados Unidos, a fundo perdido, a irnportância de US$30000000, para
iniciar o processo de aerogeofIsica de todo o nosso territOrio. Náo é tanto o
valor em si, mas a area que foi selecionada para aivo desse trabalho: 16 estão
localizadas as concessöes de pesquisa para a prOpria Companhia Mineradora
de Minas Gerais. E dinheiro do "Ti Sam" a fundo perdido, para desenvolver a
aerogeofIsica em areas de uma ernpresa estatal mineira, que é a nossa
COMIG.

Mas não pararemos al, porque, no orçamento do ano 2000, tenho a certeza
de que o patriotismo de nossos Deputados aprová-!o-ào, teremos recursos,
pela primeira vez, para fazer toda a aerogeofisica do territOrio de Minas
Gerais, dos nossos 586.000km 2 . Por que isso é importante? Minas Gerais tern
o privilégio de produzir 35% de todo o produto mineral brasileiro. E estamos
explorando aquilo que os nossos passos encontraram em dma da superficie
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terrestre, aquilo que alguns curiosos e garimpeiros, quando percorriam as
grupiaras, nossas matas ciliares, encontraram, ou seja, testemunhas
minerals. Estamos corn 35% da produçäo brasileira daquilo que pode ser
visualizado na superfIcie de nosso território.

Corn esse piano da aerogeofisica, pubhicaremos, esses dias, o primeiro
edital de licitacâo para a contratação de empresas especializadas,
conheceremos o que existe a 300m de profundidade, o que existe em nosso
subsolo. Em qualquer anomalia identificada pelos raios gama e magnéticos, Ia
estarao os nossos diamantes, os martelos dos nossos geólogos, descobrindo
novas potencialidades minerais. Nás, que já somos lideres da mineracão no
Brasil, vamos consolidar essa posicâo e multiplicar nosso trabalho em favor
do Brasil.

Parabéns a CPRM pelos seus 30 anos de trabalho.
Palavras do Deputado Bené Guedes

Exmos. Srs. Deputado José Braga, Presidente em exercicio da Assembléia
Legisiativa do Estado de Minas Gerais; Pauhino Cicero, Secretário de Minas e
Energia, representando o Governador do Estado; Paulo Antânio Carneiro
Dias, Diretor de Relaçoes Institucionais e Desenvolvimento da CPRM;
Ronaldo Castanheira, Superintendente Regional da Companhia de Pesquisas
e Recursos Minerais e Servicos Geológicos do Brasil, e Joäo César de
Freitas, representando o Secretário de Meio Arnbiente e Desenvolvimento
Sustentável, Sr. Tilden Santiago, que também é Presidente do Sindicato de
GeOlogos do Estado de Minas Gerais, carissimo amigo e ex-colega desta
Casa; Deputado Federal Ronaldo Vasconcehios, cuja presença nos honra
muito; Srs. Tales de Queiroz Sampaio, Diretor de Hidrologia e Gestão
Territorial da CPRM; Raimundo de Souza Reis, representante da Associacäo
Comercial de Minas Gerais; pediria vénia, nesta oportunidade, para saudar Os
meus colegas Deputados Estaduais Marco Regis, Ivo José, Adelmo Carneiro
Leão, Eduardo Daladier; quero também saudar o ilustre ex-Secretário de
Minas e Energia, Sr. Raul David; o ex-Superitendente da Secretaria de Minas

0 e Energia, Sr. Laurin Bes; meu carissimo amigo Sr. José Maurlcio; quero
0 saudar todas as autoridades ligadas ao setor de mineracão e de geologia, Os

meus caros funcionários do gabinete, os funcionarios da CPRM, Os
0 funcionários desta Casa e os amigos da imprensa.
0 Falar depois daquele que ja foi urn grande Ministro, que já fob urn grande

parlamentar e que hoje é urn grande Secretário da importante Pasta de Minas
e Energia, realmente, é dificil. Por isso, meu caro Secretario Paulino Cicero,
preferi näo arriscar urn improviso e proceder a leitura do rneu
pronuncjamento
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Privilegiado corn urn solo rico de jazidas hIdricas e minerals, por certo, náo

e sem razão que este Estado tern o nome que ostenta. Como se sabe,
sobretudo no decurso do sécuio XVIII, descobr-jrarn-se aqul abundantes minas
de ouro e diamante, que atrairam verdadeiras multidöes para a nossa terra.
Nessa corrida, estão, sem divida, o inIcio da formaçâo da sociedade mineira
e o principio da importáncia histárica das Gerais no cenário nacional.

Passado o ciclo do ouro e do diamante, minerals nobres que enriqueceram
potências emergentes da época e uns poucos abastados da aristocracia local,
parecia, ate mesmo, que a nosso chão, despojado e revolto, ia ficando de
minas vazias.

Ledo engano. Dos veios abertos de nossas montanhas devassadas, ia
brotando uma nqueza maior: a tempera obstinada e altaneira dos
montanheses, corn sua disposiçâo férrea para o trabalho. Sern düvida, este é
urn Estado que se forjou no suor e na Juta árdua de seus filhos. Aqui, a
desenvolvirnento é fruto de labor e dedicação, e não o resultado de acOes de
especuladores aventureiros, que se esvaem corn o tempo...

Senhoras e senhores, ao lado dos mineiros, ha 30 anos garimpando a
nosso solo, a CPRM - Serviço Geológico do Brasil, nossa hornenageada na
reunião especial de hoje, tern coma missão auscultar a nossa terra, num
trabaiho de pesquisa que evoca a facanha memorável dos caçadores de
esmeraldas de outros tempos.

Auténtica versão moderna dos desbravadores do passado, que dilataram as
horizontes do sertão brasileiro corn suas entradas e bandeiras, a CPRM -
sigla original da antiga Companhia de Pesquisa de Recursos Minerals - tern
realizado, num desbravamento agora vertical, uma verdadeira garimpagem do
solo mineiro.

Voltado para as entranhas de nosso chão, numa busca profunda - que bern
revela uma das tendéncias mais marcantes da gente das Alterosas -, o
Serviço Geologico do Brasil vem descobrindo outras minas: as jazidas
mineiras imersas em nosso subsolo.

Dos paises mais bern aquinhoados do planeta, o Brasil - especialmente
este Estado - abriga depósitos de minérios e matérias-prirnas que tern
irnportãncia estrategica para a indüstria e a tecnologia no mundo atual.

Corn efeito, aqui existem, em abundãncia, ferro, bauxita, cobre,
malacacheta, platina e vários outros minerals, além de recursos hidricos que
tern despertado a cobiça internacional.

Alvo de acöes predatOrias durante muito tempo, é esse patrimônio que vem
sendo monitorado e manuseado, corn zelo e de forma racional, pela
Companhia. Sem agredir a natureza e preservando o meio ambiente, ela vern

727
desenvolvendo uma politica mineral competente, que, par certo, gera divisas
para a Pals e beneficios para o povo.

Vinculado ao Ministério de Minas e Energia, a Servico Geológico do Brasil,
nessas trés décadas de existéncia, tem realizado urn trabaiho marcado pela
eficiéncia e seriedade. Ao contrário da rnentalidade reinante entre os
paladinos da equipe econômica, obcecados por urn programa descabido de
privatizacöes, a órgâo tern-se empenhado na defesa do patrimônio nacional.

Ao longo desses 30 anos de existéncia, a Companhia organizou e
armazenou a major e rnais completa base de dados na area hldrica e mineral.
Fruto de pesquisas criteriosas, ela contém inforrnacöes geocientificas
confiáveis, que estão disponIveis para qualquer pessoa interessada.

Assim apareihada, a empresa tern exercido, sobretudo, o papel de forrnular
diretrizes para a gestao territorial, além de proteger nossas jazidas contra
acöes de depredadores. Corn esse objetivo, empreende criterioso
levantamento dos recursas minerals, geoquirnicos e geofIsicos, atendo-se
gualmente a minuciosas estudos de natureza hidrogea!ógica.

Os funcionários da CPRM estão convencidos de que informacöes básicas
devem preceder qualquer extracão cornercial. São as estudos geológicos
prelirninares que minirnizarn os riscos inerentes a atividadade mineradora e
candicionam a captacão dos recursos necessários para a sua consecucão.

For outro lado, as pesquisas hidrogeolOgicas realizadas par nossa
hornenageada são irnprescindiveis para a explaraçao de bacias hidrográficas
e indispensáveis aos órgãas responsáveis pela gestaa e conservação de
nossos mananciais. Sem excluir jamais as cuidados que se devern ter corn a
meia ambiente, são esses estudos que indicam a rnaneira mais adequada do
apraveitamento dos férteis vales do Pals.

Senharas e senhores, poucas naçöes possuem a riqueza hidrica que a
Brasil detém. Conforme vem sendo alardeado, de rnodo ate sensacionalista,
vivemos urn momenta da história em que, mais do que nunca, a agua acquire
impartãncia capital e estratégica, arneaçada de escassez no milenio que se

0 avizinha, a que já é realidade em algurnas regiöes do planeta. 0 mundo vai
precisar desesperadamente desse precioso liquido, que ternos em
abundância. Não h dUvida de que, em urn futuro prOximo, ao lado de
dernandas essenciais, coma saüde, educacào, seguranca, moradia e
emprega, a acesso a água tera peso igual ou rnaior que os demais itens
considerados fundamentals.

0 Corn uma visãa do porvir que poucos governantes tern e consciente da
condição de caixa-d'água que representa o Estado no contexto nacional, o
Governador Itarnar Franca vern-se batendo corajosamente em defesa de
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nossas reservas hidricas. Sem dUvida, nao se pode entregar a iniciativa
privada e ao capital estrangeiro urn patrirnOnio corn que a natureza nos
aquinhoou sobejarnente e que, tal como a petróleo, começa a ter importância
estratégica no cenário internacional.

Contar corn instituiçöes competentes e sérias, que compartilham do mesmo
sentimento, como e a caso do Serviço Geologico do Brasil, e sempre uma
segurança para a Estado e para o Pals.

NOs, que atuamos no Governo Eduardo Azeredo, como titular da Secretaria
de Recursos Hidricos, Energeticos e Minerários - hoje, de Minas e Energia -,
conhecemos bern a qualidade do trabaiho empreendido pela CPRM. Foi corn
nosso integral apoio que, a época, a empresa desenvolveu o Projeto Leste,
mapeando mais de 35.000km 2 de nasso subsolo.

E justa, pois, a homenagem que esta Casa presta a Companhia pelos seus
30 anos de existéncia. Sern dUvida, além da atribuiçao preclpua de legislar e
fiscalizar, por certo, é dever também desta Assembléia encorajar as
instituiçoes que se pautam pela cornpetência. Ao faze-b, o Legislativo mineiro
está reconhecendo a importãncia da pesquisa coma rnola propulsora do
progresso e do desenvolvimento.

Assim, é corn murta satisfaçâo que, pebo trabalho realizado,
cumprimentamos todos as profissionais da CPRM e, ern especial, as Srs.
Geraldo Scares Gonçalves Quintas, Diretor-Presidente da empresa; Paulo
Antonio Carnerro Dias, Diretor de Relaçaes Institucionais, que, para nossa
alegria, hoje aqur está, representando a Presidente; e a pessoa que
aprendernos a admirar e a gostar, Sr. Osvaldo Castanheira, Superintende
Regional e nosso companheiro de luta em defesa das jazidas hidricas e
minerals do Estado. Devo muito ao Sr. Osvaldo, pebo apoio e pela confiança
que sempre demonstrou por nossa pessoa, quando estivemos a frente
daquela importante Pasta. Vejo hoje, corn muita alegria, a CPRM, em Minas,
de mâos dadas corn a Superintendéncia do Sr. Osvaldo Castanheira, grande
amigo do nosso Secretário e eminente homem püblico Paulino Cicero, que
também merece nossa estima e consideraçao, pois é uma figura realmente
extraordinária. Vejo também, corn muita alegria, a atual Governo Itamar
Franco caminhar corn a CPRM, para a bern de Minas, para o
desenvolvirnento de nosso Estado, para a conhecirnento, cada vez rnaior, de
nosso subsobo.

Essa é a poiltica que está imperando em Minas, a politica da construçao de
urna Minas cada vez meihor e mais independente, de uma Minas respeitada
no sO em nosso Pals, mas tarnbém internacionalmente, apesar daqueles
que, as vezes, derraparn e dão declaraçoes infelizes contra a nosso Estado,
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como a que acorreu, recentemente, por parte do Ministro Arrninio Fraga.
Nesta sessão solene, repudiamos e aplaudirnos a decisào do Governador
ltarnar Franco de nâo dar ao Ministro a oportunidade de prejudicar este
Estado, que nasceu grande e continuará, para alegria de todos, maior ainda.

Minas é urn Estado extraordinário e está de parabéns por seus dirigentes,
par todas essas pessoas que declinei, que trabaiham a frente da mineração,
da geobogia, empresárias do setar, enfim, todos estãa se sentindo
hornenageados pebos 30 anos de trabaiho dessa grande cornpanhia, que deu
a Minas urn Projeto Leste, que está despertando a interesse internacional,
despertando a interesse de todos para a nosso Estado. Muito obrigado. (-
Pal mas.)

Palavras do Sr. Paula AntOnio Carneiro Dias
Exrnos. Srs. Deputado José Braga, 1°-Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa, representando a Presidente, Deputado Anderson Adauto; Paulino
Cicero, Secretário de Minas e Energia, representando o Governador do
Estado, Itamar Franca; Osvaldo Castanheira, Superintendente Regional da
CPRM, Serviços Geologicos do Brasil; Deputado Federal Ronaldo
Vasconcellos; João César, representando a Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Deputado Tilden Santiago; Tales de Queiroz
Sampaio, Diretor de Hidrobogia e Gestão Territorial da CPRM: Rairnundo de
Souza Reis, representante da Associação Cornercial de Minas Gerais:
Deputado Bené Guedes, autor do requerimento que deu origem a esta
hornenagem; rneus senhores e rninhas senhoras; constitul rnotivo de grande
satisfaçâo cornparecer a esta egrégia Assembléia Legislativa para,
juntarnente corn rneus companheiros da Superintendéncia Regional de Belo
Horizonte, participar da salenidade de hornenagem a CPRM - Serviço
GeolOgico do Brasil pelos seus 30 anos de existência. Ao agradecer esta
honrosa hamenagern, proposta pelo eminente Deputado Bené Guedes, sinto-
me a vontade para discorrer sobre as atividades desenvolvidas pela CPRM,
corno Servico Geo$Ogico do Brasil, em prol do desenvobvirnento do nosso Pals
e, especialmente, do Estado de Minas Gerais.

Cornpartilhando a sentimento de apreço e estirna que a povo brasilerro
devota a Minas Gerais, em razão de sua marcante presença no pracesso de
Constituiçaa da nacianalidade brasileira, lembro, corn particular orgulho, a
privilegio de, em diferentes etapas de minha vida, ter juntado meus modestos
esforços ao trabaiho de ilustres persanalidades deste Estado. Entre elas,
permito-me citar, cam especial deferência, as saudosos Presidentes Juscelino
Kubitscheck e Tancreda de Airneida Neves, a Embaixador Francisco Negräo

0 de Lima - cam folha de serviças de inestimável valor, prestadas a meu Estado
0
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natal, o Rio de Janeiro - e a grande Ministro Aureliano Chaves, em cuja
gestäo foram retomados Os levantamentos geologicos básicos, após longo
perIodo em que estiveram paralisados, em razão de uma poiltica equivocada
para o setor mineral, corn reflexos negativos sabre a denominado ciclo de
geração de jazidas.

Curnpre-me saudar, também, a Ministro Paulino Cicero de Vasconcelos,
digno Secretáno de Minas e Energia, a qual, em sua atuante passagem pelo
Ministério de Minas e Energia, emprestou decisivo apoio a Companhia,
colaborando para sua transformacao em empresa püblica responsável pela
execuçâo dos serviços de geologia atribuidos a Uniâo pela Constituiçao
Federal.

A CPRM for Constituida na gestao do Ministro Antãnio Dias Leite Junior
coma uma empresa de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e
Energia. Sua criaçâo foi efetivada corn o propósito de diriamizar a
conhecimento geolog:co e o aproveitamento dos recursos minerais, de forma
a recuperar a atraso da mineracäo em relaçâo a outros setores de atividade
econömica do Pals, inclusive porque se constatava que nossa produçào
mineral era reduzida quando comparada a de outros paises igualmente
dotados de grande area territorial.

De sua criaçâo ate 1978, a CPRM realizou intenso trabaiho de
levantamento geolOgico, geoquimico e geofIsico, o que levou a descoberta e
a pesquisa de grandes jazidas minerais, como as de caulim do rio Capim, no
Pará; nrObio-manganes de Seis Lagos, no Amapa; estanho de Pitinga, no
Amazonas; fosfato de Patos de Minas, em Minas Gerais; niquel de Morro do
Engenho e Santa Fe, em Goiás, entre autros.

No periodo de 1978 a 1985, em decorrência do segundo choque do
petrOleo, o Governo brasileiro estabeleceu uma politica de desenvolvimento
de fontes alternativas de energia, em que a CPRM esteve inserida,
identificando grandes jazidas de carvâo mineral, minerals nucleares e turfa.

Nesse periodo, a CPRM reahzou profundos estudos na zona carbon ifera do
Sul brasileiro, acabando por decuplicar as reservas nacionais de carväo e
descobrindo importantes depósitos de turfa, em diversas regiöes do Pals. Em
conjunto corn outros órgãos federals, a empresa descobriu as depósitos de
uránio de Lagoa Real, em Minas Gerais, ltataia, no Ceará e outras
ocarréncias, em Goiás.

Em 1987, sob orientaçào do então Ministro de Minas e Energia, Aureliano
Chaves, a Companhia retomou impulso nos levantamentos geológicos
básicos.

Em dezembro de 1994, a CPRM se consolida como Serviço Geologico do
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Brasil, sendo Presidente da RepUblica Itamar Franca; através da Lei n o 8.970,
foi transformada em empresa püblica, corn as atribuiçöes de órgäo aficiai da
geologia brasileira. Na execucão dos objetivos estabelecidos em sua lei de
regência, a Companhia atua em trés grandes areas interligadas, a saber:
geologia e recursos minerais, através de levantamentos geolOgicas,
geoqulmicos, geofisicos e prospeccâo mineral; recursos hidricos, através de
levantamentos e pesquisas hidrológicas e hidrogeolOgicas; gestäo territorial,
através de estudos e levantamentas multidisciplinares relacionados ao meio
ambiente e riscas geológicas gerais.

o Brasil näa pode prescindir desses elementos básicos de conhecimento.
Como nos paises desenvolvidos, toda ocupacão do meio fisico deve ser
precedida de planejamento elaborado corn base no conhecirnento dos
parametros geoambientais, de modo a viabilizar o crescimento sustentado.

Cumpre realcar Clue as açöes da CPRM estão perfeitamente sintonizadas
corn os objetivos principais do Estado de Minas Gerais. Corn efeito, elas
geram informacöes que servirâo para alavancar as investimentos privados,
propiciando, corn base em conhecirnento da geologia, hidrologia e
hidrogealogia, a busca do desenvolvirnento sustentado, permitindo a
interiorizacão do desenvolvimento a partir das areas potencialmente mais
dinâmicas e capazes de gerar efeitos rnais significativos no resto da
economia, alérn de permitir a apropriaçào adequada dos recursos naturais,
garantindo as mesmas opartunidades de sua utilizaçäo pelas geraçöes
futuras.

Neste Estado, a CPRM vem atuando corn toda a potencialidade técnica,
abrangenda estudos de geologia básica, recursos minerals, recursos hidricas
superficiais e subterrâneos, geofisica, geoquimica e geracão de
conhecimento multidisciplinar, em atendimento a demandas da sociedade.

Entre as trabathos realizados em Minas Gerais, podernos citar mapeamento
geolOgico básico, na escala 1:250.000, de 80% da area do Estado;
levantamento aerogeofIsico, na escala 1:250.000, de todo a Estado; aperacáO
integral da rede hidroclimatológica da ANEEL em Minas Gerais;
monitoramento da qualidade das águas das bacias dos rios Paraiba do Sul e
Doce; elaboracâo de cartas previsionais de recursos rninerais e
metalogenéticos cobrindo 80% do territOrio mineiro; mapeamento
hidrogeologico, na escala 1:500.000, abrangenda as regiöes Central, Norte,
Nordeste e Naroeste do Estado; mapeamento geologica básico, na escala
1:1.000.000, e cadastrarnento dos recursos minerais da regiâo Leste do
Estado; mapeamento geológico básico das formacöes auriferas do
Quadrilátero Ferrifero; estudos multidisciplinares integrados da regiäo cárstica
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de Lagoa Santa-Sete Lagoas; zoneamento ambiental da Area de Proteção
Ambiental Carste de Lagoa Santa; estudos hidrogeolOgicos das fontes
hidrominerais da região do Circuito das Aguas; mapeamento geológico,
hidrológico e hidrogeológico da bacia do rio São Francisco; constituiçâo do
Memorial da Geologia do Estado de Minas Gerais (corn a preservação de
amostras e testemunhos de sondagern de interesse para o Estado).

Em Minas Gerais, a CPRM desenvolveu diversos trabalhos de grande
importância para a economia do Estado como os citados. Entretanto, gostaria
de me referir especialmente aos trés Ultirnos, Clue estão sendo desenvolvidos,
pioneiramente, em inestimável parceria corn a Secretaria de Minas e Energia,
comandada pelo ilustre Sr. Paulino Cicero de Vasconcelos, e corn a
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -: refiro-me aos projetos
denorninados Leste, São Francisco e Memorial da Geologia.

o Projeto Leste está trazendo a conhecimento püblico toda a riqueza
mineral existente na porção Leste do Estado, onde estão localizadas
importantes cidades, como Governador Valadares e Teáfilo Otôni. São
90.000km 2 de levantamentos geoiôgicos na adequada escala, para
planejarnento e fomento a indistria mineral. Nessa região, estão localizadas
as principais ocorrências de pedras preciosas (turmalina, água-marinha,
alexandrita, esmeralda, topázio, etc.) e granitos, passando por feldspato, mica
e litio (Minas Gerais produz quase 100% do lItio no Brasil). Nessa região,
encontram-se Os principals depósitos de grafita do Brasil.

o Projeto São Francisco, cuja fase de campo foi iniciada este ano, levantar6
os recursos minerais metálicos e não metálicos, bern como Os recursos
hidricos superficiais e subterrãneos em toda a bacia do rio São Francisco, em
cerca de 220.000km 2, beneficiando milhares de pessoas e possibilitando a
geração de empreendimentos econômicos de alto interesse para o Estado.

Urn dos melhores projetos desenvolvidos em parceria com o Estado e
pioneiro na America Latina é o Memorial da Geologia: Os dados fisicos, como
amostras de mao e testemunhos de sondagem, relativos ao Estado de Minas
Gerais, estarào concentrados em Caeté, e a bibliografia, o banco de dados e
materiais geolOgicos diversos serão disponibilizados na sede da
Superintendéncia Regional da CPRM em Belo Horizonte. Este conjunto de
dados, como disse, inédito na America Latina, servirá de lastro ao avanço da
ciência e da técnrca geológica, contribuindo para a geração de
empreendimentos indutores de crescirnerito da economia mineira.

Para alcançar seus objetivos, a CPRM conta, em todo o Brasil, corn
inestimável apoio das universidades e dos organismos afins. Em Minas
Gerais, o entendimento corn as Universidades de Ouro Preto e de Minas
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Gerais são muito estreitos, além de dispor de importante apoio de diversas
iristituiçöes mineiras, corno a Secretaria de Minas e Energia, a COMIG, a
Secretaria de Ciência e Tecnologia, o CETEC, 0 IGA.

Ressaltamos que aqui nos encontramos corn urn misto de orguiho e
humildade. Orguiho por pertencer a uma empresa destinada a enfrentar
desafios e que procurou contornar restricoes de variada ordem, ao longo de
sua existéncia, realizando trabalhos de importância para o desenvolvimerito
dos recursos rninerais e hIdricos do Pals. Corn humildade, porque, apesar do
muito Clue foi feito, temos consciéncia de que, no Brasil, pals de dirnensöes
continentais, cornportarido desequilibrios em termos de nIveis de
desenvolvirnento regional, corn regiöes mnvias e de difIcil acesso, outras em
processo acelerado de urbanizaçào, corn conseqüências para o rneio
ambiente, e outras, ainda, corn problemas criticos de suprirnento de água,
resta muito o Clue fazer, ou seja, os desafios são perrnanentes.

Acreditamos, contudo, Clue as instituiçöes e as empresas se afirmarn na
medida em Clue são capazes de renovar sua energia e capacidade no
enfrentamento e na superação das dificuldades Clue se apresentam.

Estarnos convencidos de Clue o processo de desenvolvimento sustentável
depende intirnamente da prornoção do conhecimento e aproveitamento dos
recursos minerais e hidricos do Pals, e, por se tratar de objetivo comum,
contaremos, sempre, corn o decidido apoio de Minas Gerais, porquanto o
atendimento das necessidades da sociedade é a razão major de nossa
existéncia. Muito obrigado.

Entrega de Placa
o Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de entregar ao Sr. Paulo

AntOnio Carneiro Dias urna placa alusiva a esta hornenagem, corn os
seguintes dizeres: "A CPRM - Cornpanhia de Pesquisa e Recursos Minerais -
Serviço GeolOgico do Brash, no transcurso do seu 30 1 aniversário de
fundação, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais enaltece o
papel estrategico desempenhado pela empresa no levantamento dos
recursos rninerais, geofIsicos e hidrolOgicos do Brasil, simbolizando urn posto
avancado em defesa do patrimOnio nacional.

Belo Horizonte, 7 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente".

Palavras do Sr. Presidente
Mesmo ao observador rnenos atento, não escaparão as transformacOeS

observadas, nos Ultimos meses, no comportamento da comunidade
internacional - particularrnente, dos paises do hernisfério Norte - quanto a
aceitação das regras do chamado Consenso de Washington.
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Efetivamente, o que antes era dogma agora é questionado. Ate o Fundo
Monetário internacional - porta-voz das grandes poténcias e algoz dos paIses
em desenvolvimento como o Brasil - já muda o teor da pregação.

Admite o Orgão que suas prescriçoes devem compatibilizar-se corn os
projetos sociais e nunca se sobrepor a eles. Quanto a malfadada
globalização, reconhece também que sO fez enriquecer ainda mais Os ricos eempobrecer os pobres.

Convenharnos todos que é urn grande progresso essa mudança de
mentalidade por parte de quem detém as rédeas do poder mundial. Pena é
que a original e draconiana receita do FMI - não tendo encontrado
contestaçao por parte do Governo Federal - tenha causado tantos estragos
ao Brasil. No furor privatista, no repüdio a qualquer tipo de gerenciamento
estatal, no afago ao capital especulativo estrangeiro, Brasilia dilapidou grande
parte do patrimônio fisico e moral dos brasileiros. Algumas instituiçöes, no
entanto, bravamente resistiram; entre elas, podemos citar a CPRM - Serviço
GeolOgico do Brasil, nossa homenageada de hoje.

A CPRM constitui exemplo cabal de que existem setores nos quais a
presença do Estado é indispensável. Por dizerem respeito a parcela
estrategica do acervo nacional - as riquezas minerals e o contetido do
subsolo -, as atividades do setor exigem, näo sO tiroclnio empresarial, mas
também uma boa dose de patriotismo. E isso a CPRM, entidade vinculada ao
Ministérlo de Minas e Energia, tern demonstrado possuir de sobra: na
condiçäo de empresa pblica, de propriedade do povo, desde sua fundação,
sO faz trabaihar para esse povo.

E Obvio que o mundo do terceiro milênio ira sobreviver em função dos
recursos naturals remanescentes no planeta. Os rios, as florestas, Os
campos, a própria extensão territorial são bens que crescem de valor a cada
dia, ainda mais se a paisagern se agregam as riquezas minerals. Isso - e sem
ufanismo que podemos afirmá-lo - o Brasil tern de sobra. Não é por outro
motivo que o resto do mundo lança sobre nOs olhares muitas vezes
cobicosos.

Ora, contra essa cobiça nada pode a mera exploraçao econOmica dos
recursos: ha que utilizá-los corn critérho politico e visando ao interesse maior
do povo que os possui.

Nossa mensagem poderá parecer demasiado nacionalista a alguns.
Diriamos, porérn, que rnais se trata de realismo o que defendernos. Ternos de
preservar o que é nosso em benefIcio das futuras geraçöes. E, para esse
trabalho de preservaçao, é gratificante saber que, desde já e ha 30 anos,
contarnos corn a CPRM - Serviço Geológico do Brasil.
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Nossa homenageada, que originalmente operava corn o norne de

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerals, está, portanto, cornemorando
mais urn aniversário. São trés décadas, durante as quais o mundo e o Brasil
experimentararn grandes mudancas. Particularmente, o mapa geologico e a
identificacão de nosso acervo mineral avançararn extraordinariamente, uma
vez que novas e grandes riquezas foram encontradas.

Vejarnos, por exemplo, a questáo das reservas brasileiras de petrOleo:
todos se recordam do famoso RelatOrio Link, divulgado pelos node-
americanos nos anos 50, se náo nos falha a mernória. Esse documento, que
se tornou cartilha pela qual nossas autoridades rezavam a época, afirmava
que o Brasil não possula petrOleo. Hoje, nosso Pals produz 60% do
combustivel que consome.

Outra descoberta notável foi a das reservas de Carajás, lamentavelmente e
em ma hora transferidas pelo Governo Federal ao capital estrangeiro. Mas,
assim como esta, estamos certos de que novas e significativas descobertas
ocorrerão. Cabe a nOs, nesse momento em que a reacão nacional parte de
Minas, trabalhar para que elas, também, nao venharn a ser espoliadas ao
povo brasileiro.

Homenagear a CPRM, mais que cumprir urn dever pelo born trabaiho que
nos presta, é contribuir para que esse trabaiho continue a ser feito. Sempre é
born lembrar que al está, atuante, dinârnica, operando, muitas vezes, contra
tudo e contra todos, para cumprir sua missão.

Aos Diretores e funcionários da empresa, que nos honram corn sua
presença nesta reunião especial, apresentamos a mensagem calorosa da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Parabéns, CPRM;
parabéns, mineiros e brasileiros, por contarem, em sua defesa, corn essa
admirável organização.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a Presidéncia manifesta

Seus agradecimentos as autoridades e aos demais convidados pela honrosa
presença e encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de
debates de anianhã, dia 8, as 9 horas, e para a especial da mesma data, as
20 horas, nos termos do edital de convocacão. Levanta-se a reunião.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrs - Alberto Pinto

Coelho - Arnbrósio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Jtlio - Arlen Santiago -
César de Mesquita - Dimas Rodrigues - Eduardo BrandOo - Glycon Terra
Pinto - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Regis.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20hl5min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em norne do povo mineiro,
iniciamos Os nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretárjo, para
proceder a leitura da ata da reuniäo anterior.

Ata
- 0 Deputado Dimas Rodrigues, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Composicao da Mesa

o Sr. Presiderite - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa Os
Exmos. Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; AntOnio Paes de Andrade,
ex-Deputado Federal; Deputado Federal Michel Temer, Presidente da
Càmara dos Deputados; Senador José Sarney, ex-Presidente da Repüblica;
Senador José Alencar, Presidente do PMDB de Minas Gerais; Deputado
Estadual Henry Charles, representando os Deputados Estaduais de todos os
Estados; Senador Roberto Requião; Deputado Federal Geddel Vieira Lima,
Lider do PMDB na Câmara dos Deputados; Senador Renan Calheiros, ex-
Ministro da Justiça e Presidente da Fundação Ulysses Guimarães; e
Deputado Federal José Saraiva Felipe, Secretário-Geral do PMDB,
representando o Senador Jáder Barbaiho, Presidente Nacional do partido.

Destinaçao da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a entrega ao advogado AntOnio

Paes de Andrade do tItulo de Cidadão Honorárjo do Estado de Minas Gerais,
concedido pelo Sr. Governador, por meio do Decreto n° 40.413, de 14/6/99, a
requerimento deste Deputado.

Execuçao do Hino Nacional
o Sr. Presidente - A Presidéncia convida os presentes a ouvir 0 HinoNacional, na voz do baixo-barItono Amin Feres.
- Procede-se a execução do Hino Nacional.
o Sr. Presidente - A Presidéncia recebeu algumas correspondéncias e foi

solicitado que léssemos as de alguns companheiros prOximos ao Dr. Paes
que não puderam comparecer. (- LC-:)
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"São Paulo, 8 de outubro de 1999.
Exmo. Sr. Dr. Paes de Andrade, fui surpreendido hoje corn a proibição

médica de viajar de avião. Não estarei presente na justa e merecida
homenagern do povo mineiro ao Presidente Paes de Andrade. Na certeza de
continuarrnos juntos na oposição a FHC e na luta contra o neoliberafisrno,
receba urn forte abraço.

José Dirceu, Presidente Nacional do Partido dos Trabaihadores."
(- Palmas.)
"Brasilia, 8 de outubro de 1999.
Caro cornpanheiro Paes de Andrade, corn toda a certeza, a nossa Minas

Gerais fica ainda rnais engrandecida a partir desta noite, ao lhe acoiher corno
fliho. Sua história de luta, resistência e coragem se confunde corn a própria
história do nosso partido. Mesmo nos mornentos mais difIceis, - vocé
perrnaneceu firme em suas trincheiras e fiel aos ideais democráticos. E corn
orgulho que, nesta noite, homenagearnos o nosso mais novo conterrãneo,
que, a bern da verdade, sempre esteve muito próxirno de todo o povo rnineiro.

Urn grande abraço,
Deputado Zaire Rezende."
(- Palmas.)

Palavras do Sr. Presidente
Exrno. Sr. Dr. Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais;

Exrno. Sr. ex-Deputado Paes de Andrade, nosso ilustre homenageado; Exmo.
Sr. Deputado Federal Michel Temer, Presidente da COrnara dos Deputados;
Exmo. Sr. ex-Presidente e Senador da Repiblica, Dr. José Sarney, Minas o
recebe de braços abertos nesta noite (- Palmas.); Senador José Alencar,
amigo e companheiro, Presidente do PMDB de Minas; Deputado Henry
Charles, Lider do PMDB, representando neste ato os outros Deputados
Estaduais de outros Estados também presentes nesta solenidade; Exrno.
Senador Roberto Requiáo; Deputado Federal Geddel Vieira Lima, Lider do
PMDB na Cârnara dos Deputados; Senador Renan Caiheiros, Presidente da
hoje Fundacão Ulysses Guimarães, do PMDB; Deputado Federal José
Saraiva Felipe, Secretário-Geral do PMDB, neste ato representando o
Presidente Jáder Barbalho; senhoras, senhores, ilustres visitantes de outros
Estados, Secretários de Estado, nossos Prefeitos, Vereadores, companheiros
do PMDB e de outros partidos, que também vierarn nesta noite homenagear
este brasileiro ilustre, Dr. Paes de Andrade.

Cidadão de Minas Antonio Paes de Andrade, permito-me chamá-lo apenas
cidadão, quando as regras protocolares me impunharn lernbrar-me do mais
alto cargo a que o conduziu sua nItida e honrada biografia politica: ao de
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Presidente da Repüblica, como substituto constitucional do Presidente
Sarney, também presente, hoje, entre nós, quando exercia a direçao suprema
da Cámara dos Deputados. Se as circunstâncias lhe impuseram a dever de
presidir a Nação, soube V. Exa. exercer a interinidade corn lealdade ao povo
brasileiro, as forças politicas que compunham o Governo e ao Chefe de
Estado. Essas qualidades Ihe são inatas. Dos sertöes do Ceará, V. Exa. traz
a natureza humana ind6mita, que sabe suprir as pnvaçöes e as dificuldades
corn os recursos da inteligéncia e da coragem. De seus antepassados
recebeu, como o legado de urn comprornisso de honra, a tarefa de continuar
fazendo a Pátria, como quis faze-la, em 1817 e em 1824, o grande chefe
revolucionário Manuel Paes de Andrade.

Muito cedo a jovern Paes de Andrade atendeu ao chamado da politica,
elegendo-se Deputado Estadual e ocupando a Secretaria de Segurança de
seu Estado, antes de chegar aos 30 anos. Associado pelo afeto, pela
ideologia e pela filiação partidária a José Martins Rodrigues, a Deputado
Estadual elegeu-se para a Cámara dos Deputados, onde, desde a primeiro
momento, alinhou-se ao grupo parlamentar que combatia, corn coragem que
atemorizava os adversários, o regime arbitrário instituido pelo golpe militar de
1964. Cassado o mandato de Martins Rodrigues, logo nos primeiros
momentos do novo regime, coube-Ihe manter a mesma postura, em nome
das razães permanentes do povo de seu Estado.

Imposto o bipartidarismo, nào havia outro caminho para Paes de Andrade
que não fosse a da Oposição, dentro do Movimento Democrático Brasileiro.
Tenaz, duro, persistente na condenaçao quase cotidiana ao regime ditatorial,
Paes de Andrade sofreu a perseguição insidiosa do regime, que se
manifestava ate mesmo na violéncia policial contra membros de sua familia.
Em nenhum momento, atenuou-se a sua resistência contra o arbitrio. Coube-
lhe articular, junto com outros companheiros, a grupo dos auténticos do MOB,
facção que, sem atentar contra a unidade partidária, servia de fermento e
node a firmeza oposicionista do partido.

Os 49 anos de experiência politica, iniciada quando mal atingia a idade
minima reclamada pela legislagão eleitoral, sempre se fizeram corn exemplar
coerência nas idéias, no comportamerito ético, na bravura do patriotismo.
Presidente do PMDB em tempo dificil, soube preservar a unidade do partido,
sem coibir as divergencias, sem exercer a arbitria, sem inibir a Iivre discussão
politica, na obediência rigorosa aos estatutos partidários e aos principios dos
grandes fundadores da nossa agremiação.

A acão politica não impedlu V. Exa. de exercer, paralelamente, as
atividades académicas, como professor de Direito e estudioso das questoes
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constitucionais. A "História Constitucional do Brasil", escrita em parceria corn
Paulo Bonavides, é hoje texto de referenda nas maiores universidades do
mundo.

Ao inscrevermos a seu nome nos Iivros da naturalidade transcendental de
Minas, coma seu cidadão de honra, a nosso Estado enriquece a memôria que
o futuro terá dos tempos atuais e dos tempos passados. Estamos certas de
que a sentimento de Minas, que é a sentirnento da liberdade, do respeito ao
outra, mas de intransigéncia no servico da Pátria, sente-se fortalecido ao
acolher a sua identidade de grande homem do Bras.

Cidadão Paes de Andrade, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores
convidados, quando se presta homenagern a urn homem da estatura cIvica
de Paes de Andrade, naa podemos esquecer a paisagem politica que nos
cerca. Se todos as momentos de uma nação são mornentos de crise, porque
no paraiso não houve histôria, Deus nos poderia ter poupado destes ültimos
cinco anos. Não preciso lembrar aqui que estarnos vivendo a tempo do medo.

Entre 1870 e 1980, o Brasil cresceu relativamente mais que qualquer autro
pais do mundo. Superou as graves crises ciclicas do capitalismo, coma as
dos anos 80 do sec. XIX, a recessão imposta par Campos Salles e Joaquim
Murtinho, logo em seguida, e - gracas a coragem de GetUlio Vargas e
Oswaldo Aranha - transformou a crise dos anos 30 na oportunidade da
substituicãa das irnportacoes, criando as bases do crescimento do parque
manufatureiro que se instalaria no Sul do Pals.

A intervencão do Estado foi decisiva para a crescirnento econôrnica. Não
fosse a Estado, e nãa teriamos a Vale do Rio Doce, a Siderirgica Nacional, a
PETROBRAS. Nãa fosse a Estado, durante a mandato do Presidente
Kubitschek, não haveria a grande salto, corn a criação da PETROBRAS, a
construção de Brasilia, a abertura dos grandes eixos rodoviários, a
modernizacão dos portos, a instalação da indstria quimica de base. Não
fosse a ação conjunta do Estado e dos ernpresários brasileiros, nascida do
entendimento entre Roberto Simonsen e Getlio Vargas, não teriarnas
instituiçöes como a SESI e o SENAI, a SESC e a SENAC, que permitiram
hurnanizar as relaçôes entre patröes e empregados e assegurar 0
aprendizado técnico a geraçöes seguidas de trabaihadores.

Ha dez anos, iniciou-se o desmantelarnento do Estado, corn a apoia de
alguns empresários, incapazes de ver que as seus interesses so padem ser
preservados em urn quadra de soberania do Estado e de intervenção deste
na arbitragern dos canflitos. Ao contrário do que ocorria ha poucas meses,
hoje, e consenso que e preciso retomar a nossa própria histOria.

Para retomar a história, 6 importante para todos as partidos democráticos e,
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principalmente para o PMDB, cuja tradição tern sido a da luta constante pela
justiça e pela soberania nacional, rever sua posição polItica diante do
confessado fracasso dos postulados do neoliberalismo.

A esse respeito, cabe-me comunicar aos presentes, em nome do
Presiderite do PMDB mineiro, Senador José Alencar, que o Senador Jáder
Barba!ho comprometeu-se hoje a acatar requerimento do PMDB de Minas
para que se reüna nacionalmente o Partido, ate janeiro prOximo, em Belo
Horizonte. A pauta do encontro será a consulta as bases partidárias para que
decidam o que devemos fazer frente a poiltica econômica do Governo
Federal.

Corn esse compromisso do Senador Jáder Barbaiho, que nos autorizou a
torná-lo pOblico, vamos preparar e aprovar documento do Diretório Regional
do PMDB em Minas, na nossa reunião estadual de amanhã, e encaminhá-lo a
Presidência do Partido, assim que o Senador José Alencar retornar ao Pals.

Sr. Governador Itamar Franco, ao dirigir-me especialme pte a V. Exa., que
nos honra corn a sua presença, cabe-me dizer-Ihe que em Minas, nestes
meses tumultuados, o povo brasileiro está retomando a direção de seu futuro.
Nestas Oltimas horas, obteve o Governo de V. Exa. urna vitOria judicial
expressiva, no caso da CEMIG. A Assembléia Legislativa de Minas, em sua
atual legislatura, se sente honrada por haver participado e reunido, em
cornissào parlamentar de inquérito, os fundamentos legais e éticos que
instruIram a acáo de sua Procuradoria junto ao Poder Judiciário.

V. Exa., Sr. Governador, restaura, no Palácio da Liberdade, uma tradição de
resisténcia e de dignidade de que foram exemplo homens como João Pinheiro
e Bueno Brandão; Arthur Bernardes e Raul Scares; Antonio Carlos e Olegário
Mac,el; Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Eleitos pelo voto livre dos
mineiros, deram ao Brasil as necessárjas liçOes de patriotismo e de
solidariedade. Nenhum deles se curvou ao interesse estrangeiro. Bueno
Brandão fol o primeiro dos governantes de Minas a dizer não aos homens da
Itabira Iron, preservando as jazidas que seriarn, mais tarde, bravamente
defendidas da cobiça internacional por Bernardes e Raul Soares. Esse
patrimônio imenso, que dana realidade a Cia. Vale do Rio Doce, foi
irresponsayelmente entregue a urn consOrcio privado pelo atual Governo
Federal, em ofensa que urn dia sera cobrada por nos, mineiros.

E corn essa convicçao, Sr. Governador, que vemos, na coragem de V. Exa.,
a esperança de nosso povo.

Cidadão Paes de Andrade: V. Exa. leva sobre nOs, nascidos em Minas, uma
vantagem como mineiro. A sua naturalidade honoraria o faz cidadão de todos
os nossos municipios. A partir de hoje, V. Exa. pode peregrinar pelos gerais
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do Norte - tao parecidos corn os seus sertOes - e pelas montanhas do Sul;
pode viajar pelos chapadOes do Triângulo, que são, na bela definição de
Moacir Laterza, abismos horizontais. V. Exa. levará, no bolso da alma, a sua
identidade mineira, e os nossos cidadãos poderão verificá-la facilmente,
porque V. Exa. já era urn dos nossos quando, quase adolescente, optou por
servir a Nação.

Ao desejar a V. Exa. muitos e muitos anos de felicidade junto a sua famIlia e
ao cumprimentar afetuosamente D. Zildinha, convocamo-lo, como novo
mineiro, a continuar na luta para restaurar, em nosso Pals, a Pátria que estão
destruindo. Muito obrigado a todos.

Registro de Presenca
0 Sr. Presidente - A Presidência registra a presenca, em Plenário, do Dr.

Moreira Franco, ex-Governador do Rio de Janeiro; da Senadora Emilia
Fernandes, do POT do Rio Grande do Sul; do Deputado Nairn Xavier Lobo, do
Estado de Goiás; do Deputado Anibal Gomes, do PMDB do Ceará; do Dr.
Mauro Benevides, ex-Presidente do Congresso Nacional; do Deputado macb
Arruda, do PC do B do Ceará; do Deputado Marcondes Gadelha; do
Deputado Roberto Pessoa; do Deputado Pinheiro Landin; do Deputado Jaime
Gimenez, Presidente do PMDB de São Paulo, representando o Dr. Orestes
Quércia; do Sr. AntOnio Neto, Presidente da CGPB; do Deputado Israel
Pinheiro Filho; do Deputado Sérgio Miranda: do Deputado André Luis; do
Deputado José Nelton, LIder do PMDB de Goiás; do Deputado Anibal Gornes:
do Deputado Eunlcio Oliveira; do Dr. Armando Costa, Secretário de Estado
da SaUde e Presidente do CCA do PMDB de Minas; do Dr. Paulino Cicero,
Secretário de Estado de Minas e Energia: do Dr. Henrique Hargreaves,
Secretário de Estado da Casa Civil e Cornunicação Social; do Deputado
Tilden Santiago, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvirnento
Sustentáyel; do Dr. Manoel Costa, Secretário do Planejarnento e
Coordenação Geral; da Deputada Maria Elvira; do ex-Deputado Chico Pinto:
do Dr. Saulo, Secretário Particular do Governador do Estado; do Dr. Ronaldo
Penn; do Dr. Marcelo Siqueira, Presidente da COPASA-MG; do Dr. Alexandre
Dupeyrat, Assessor Especial do Governador do Estado; dos Vereadores a
Câmara Municipal de Belo Horizonte Geraldo Felix, Heitor RObio e Maria
LOcia Scarpelli; dos Deputados Federais Tarclsio Salgado Filho, Fernando
Diniz e Ricardo Maranhão, do PSB do Rio de Janeiro; do Conseiheiro João
Bosco Murta Lages, do Tribunal de Contas, e do Auditor Eduardo Carone
Costa, indicado, ontern, pelo Governador do Estado para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Registra, tarnbém, a
presenca do Deputado Federal Julio Delgado.
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Entrega de Titulo
0 Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de entregar ao Dr. Antonio

Paes de Andrade o titulo de Cidadào Honorário do Estado de Minas Gerais,
passando-Ihe as mãos este diploma, corn o seguinte teor: "0 Governador do
Estado de Minas Gerais, de acordo corn o Decreto n° 40.413, de 14 de junho
de 1999, e a requerimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, concede ao Doutor AntOnio Paes de Andrade o titulo de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais, por sua r&evante contribuição Para o
engrandecimento da terra mineira.

Belo Horizonte, 8 de outubro de 1999".
Assinam o Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Itamar Franco, e este

Deputado, como Presidente da Assembléia.
Palavras do Sr. AntOnio Paes de Andrade

Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Anderson Adauto; Governador de Minas Gerais, Itamar Franco;
Presidente da Cãmara dos Deputados, Deputado Michel Temer; Senador
José Sarney, ex-Presidente da RepUblica; Deputado Felipe Saraiva,
representando o Presidente Nacional do PMDB, Jáder Barbalho; Deputado
Geddel Vieira Lima, Lider da Bancada do PMDB; Senador Renan Calheiros,
ex-Ministro da Justiga: Prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhäes; Senador
Roberto Requião, Presidente do PMDB do Paraná; Senador José Alencar,
Presidente do PMDB de Minas Gerais; Senadora Emilia Fernandes, Vice-
Presidente do PDT, aqui representando o Governador Leonel Brizola;
Deputado Sérgio Miranda, representando o Presidente Nacional do PC do B;
Deputado Eunicio Oliveira, Presidente do PMDB do Ceará, integrante da
Executiva Nacional; Deputado Moreira Franco, ex-Governador do Rio de
Janeiro; Deputado Marcondes Gadeiha; Embaixador José Aparecido;
companheiros do grupo auténtico do PMDB, que escreverarn uma página
histórica na resisténcia: Francisco Pinto, Mauri Muller, Walmor de Luca;
Senador Mauro Benevides, ex-Presidente do Congresso Nacional; Deputado
iranildo Pereira Barros Pinho; a nossa saudação a executiva estadual de Sào
Paulo aqut presente: Jaime Gimenez, João Neiva, Deputado Marcelo Barbieri;
queridos amigos jornalistas do Ceará e de Brasilia Sebastião Néri, Gerardo
Neri Mourão, Carlos Chagas, Marcondes Sampaio; achava-se Alvarenga
Peixoto, numa noite chuvosa, em casa do contratador João Rodrigues de
Macedo, entretido em conversa com algumas pessoas, quando Vicente Vieira
da Mota lhe veio trazer um bilhete fechado que tinham entregue a porta de
sua casa. Alvarenga Peixoto imediatarnente o abriu e leu o seguinte:
"Alvarenga: estamos juntos, e venha vocemecé já, etc. Amigo Toledo".
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0 Toledo que assinava o discreto bilhete, tipicamente mineiro, era o vigário

da Freguesia da Vila de São José, o padre Carlos Gouveia de Toledo, que
recordava ao amigo o cornpromisso de uma "pequena reunião" em casa do
coronel Francisco de Paula Freire de Andrade. Chovia, e Alvarenga Peixoto
respondeu que compareceria logo que passasse a chuva.

A aparente formalidade da cerimônia em que se confere a honrosa
cidadariia mineira ao modesto homern pOblico do sertão do Siará Grande
parece conter também o "etc." do bilhete do vigário Toledo. Todos os politicos
do Pais deveriam receber em quaiquer dia um bilhete de mineiros silenciosos
e discretamente obstinados que se reünem nalguma noite chuvosa destas
montanhas Para uma conversa de "etc.".

No Pais inteiro, temos hoje a impressão de que ninguém consegue ser
plenamente um cidadão brasileiro se não for ao mesmo tempo cidadão de
Minas Gerais. Temos sempre de tratar corn os hornens pUblicos de Minas
Gerais.

Quando recebi o oficlo em que o Governador Itamar Franco me convocava
Para vii a Belo Horizonte, a fim de receber o tItuio de Cidadão Honorário de
Minas Gerais, corn que me honrou a Assembléia Legislativa do Estado,
lembrei-me do bilhete do vigário ao poeta inconfidente, corn uma Onica linha
de texto, corn o seu insinuante "etc.". LacOnica, como era costume dos
gregos, e discreta, como 0 caráter dos mineiros, a mensagem, escrita em
pedaço de papel de certidOes de batistério, era o santo e a senha do encontro
mais decisivo da conjura libertária em que madrugou a independéncia do Pais
dos brasileiros.

Sr. Presidente, Sr. Governador ltarnar Franco, ha uma espécie de codigo
secreto que rege a confraria sagrada do animal politico destas rnontanhas:
Para 16 de todas as pautas e de todos os pretextos, aqui se guarda sernpre,
no fundo, aquela cautela tática do vigário Toledo - "estamos juntos", e aquele
propósito obstinado pelo qual o Alferes ofereceu a própria vida: "Vamos fazer
do Brasil uma grande nação".

Naqueles dias, tempos de Tiradentes, de Alvarenga, de Cláudio Manoel e
de toda a constelação dos conjurados de Vila Rica, o cidadão era chamado
Para a defesa da independOncia do Brash, Para sustentar a bandeira do
"Libertas Quae Sera Tamen", proposta na "pequena reunião" do Padre
Toledo. E all, também, traçaram-se os pianos definitivos do frustrado levante,
que incluiarn a recusa da entrega de nosso ouro a metrópoie estrangeira e o
piano de banir o Visconde de Barbacena do Território da Capitania. Discutiu-
Se, ainda, o projeto de uma proclarnacão revolucionária "Para levantar Os
pOvos".
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Sr. Presidente, Sr. Governador, Srs. Deputados, de certo modo, para os
que professamos a vocação da coisa pblica, todo tempo é tempo de
Tiradentes. A histária se repete: ontem, nossas riquezas jam parar nos cofres
dos banqueiros de Londres, para onde eram drenadas pela metrópole
portuguesa, dependente do imperialismo da City. Hoje é a mesma coisa: vâo
para a "City" de Wall Street, para onde se globalizaram os antigos banqueiros
de Londres credores de uma divida externa colossal.

Par isso, no Brasil, é sempre tempo de Tiradentes e tempo de Minas. Coma
no texto antologico de Francisco Otaviano, publicado na "Tribuna Liberal" de
29/5/1889, nas horas felizes e, sobretudo, nas horas de incerteza, as olhos da
cidadania se voltam para estas serranias mineiras onde, haje coma ontem,
sopram as ventos da insubmissão nacional a alienação de nosso patrimônio e
de nossa vocação para a soberania e para a grandeza do Pals.

Quando Minas Gerais nos adverte de que não podemos permitir a venda de
nossos rios toca no âmago da realidade geopolItica e geoeconômica do
século e do milênio que estão chegando.

A venda das represas de Furnas e da hidrelétrica do São Francisco seria a
prelüdio da alienação de todas as nossas bacias hidrográficas. Ainda agora,
as vozes mais representativas dos Estados arnazônicos ergueram-se no
Senado da RepUblica para a manifesto, subscrito pelos Senadores de todos
as partidos da região, que adverte que ninguém pade comprar nem vender a
rio Amazonas, corn toda a pradigiosa bacia de águas fluviais da regiâo.

0 interesse dos capitais estrangeiros pelas hidrelétricas não pode envolver
a venda das águas, dos leitos fluviais par onde corre a sangue da soberania
nacional e par onde ainda temos de abrir a rnaior e mais econômica rnalha de
estradas fluviais do planeta.

Sr. Presidente, vozes respeitáveis da consciência civil e da cansciência
militar do Pals tern advertido para a problema da depredação do territOrio do
Brasil. Chefes de Estado e de Governo dos Estados Unidos e da Europa
insistem, sob as mais variados pretextos, que vão da ecalogia a etnografia,
que a AmazOnia nâo é patrimônio do Brash, mas da humanidade. Pode ser
patrimônio da humanidade, mas é e haverá de ser patrimönio intocável da
nacionalidade do Brash.

A conspiraçaa internacianal contra nossa soberania, envolvendo a causa
romântica de alegadas naçöes indIgenas, a presença de exércitos
guerrilheiros nas fronteiras da Colombia e da Venezuela, agravada pela
presença de forças pal iciais e militares internacionais na guerra das dragas,
arma, na verdade, a loglstica e a estratégia para a acupacão de nossas terras
e de nossas águas amazOnicas, abjeto da ostensiva cabiça internacional.
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o "Jamal do Brasil" de 17 de julha deste ano informa que a água doce será

produto de exportacão internacional. Sabe a logistica geoeconOrnica deste firn
de século que a grande problema planetário do prOximo milénia é a escassez
das florestas e das águas. A AmazOnia brasileira detém 45% das reservas
flarestais do mundo e cerca de 3% das reservas de água dace de toda a
terra. A luta pela água, no prOxima milênio, será mais expressiva do que a luta
pelo petrOleo no século que se encerra.

Perdoai-me essas referéncias que parecem apocalIpticas para a destino de
nossa Pals. Mas permito-me faze-las aqui porque, hoje, coma sempre, Minas
é a grande tribuna do povo brasileiro.

A água será para a munda a que foi o aura no sécula XVIII e a que foi a
petroleo no sécula XX. Coma na Vila Rica de Tiradentes, a resistência cIvica
e moral das terras onde nasce a São Francisco é a primeira ato desta nova
resistência nacional em defesa de sua sobrevivência ecanômica e politica.

Sr. Govemnador, Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Srs. Senadores,
Srs. Deputados, a destino, que reservau aa pova destas mantanhas, desde a
século XVIII, desde Tiradentes, a papel de pratagonista de nossa liberdade,
de nossa independência e de nossa honra nacional, depasita de nova, nas
mãos de urn Govemnador bravo, altiva e limpo, que traz no peito a honra cIvica
de Minas Gerais, deposita nas mãos poderosas e boas do povo das Gerais a
missão de tomar a si a defesa do Brasil, de seu futuro e de sua grandeza.

Cidadão mais nova desta terra, esta é minha fé, esta é rninha esperança. A
esperanca e a fé do povo mineiro.

Aqui também estamos juntos. E vamos continuar nos encontrando, pois
creio que estarei junta de "Vassas Mercés", como no tempo de Vila Rica, para
ajudar a Pals, no encantra que temos rnarcado, no rastra do poeta
inconfidente, para depois da chuva. Depois da chuva de incerteza dos tempos
dificeis, da chuva de afliçOes que desaba sabre a pava, chegaremos ao
destino certo, pela mao hábii e poderasa de Minas, pela sabedoria de seus
homens pOblicos e pela fidelidade civica de seu pova. Juntos, coma na sala

0 da "pequena reunião" do padre Toledo, chegaremos Ia, ao "etc." do bilhete
C histOrico; Ia aonde queria chegar a Alferes: a urn pals livre, independente,

soberano e capaz de respeitar e fazer respeitar todos as tItulos pelos quais
C tern assenta no canjunto das naçOes.
C 

Chegaremos ao Brasil sonhado par nossos antepassados, ao Brasil ao qual
urn dos prafetas de nossa gente nardestina, a incorruptIvel José America de
Almeida gritava, na sua indignação sagrada, para todos as quadrantes da

r Pátria: "Pior do que morrer de fame no deserto do Saara é não ter o que
corner na terra de Canaã".



IAI
746

Assim, juntos, chegaremos la, a Canaã do Alferes Xavier, onde nenhum
brasileiro morrerá de fome; nem de sede de justiça, de instruçäo, de
distribuição da saüde, da riqueza, do trabalho remunerado dignamente - dos
direitos humanos e da liberdade. E corno ensina o lema virgiliano de vossa
Bandeira, "Libertas Quae Sera Tarnen", nunca é tarde para chegarmos a
"Canaà" da liberdade.

Sr. Presidente Anderson Adauto, Sr. Governador, Srs. Senadores, Sras. e
Srs. Deputados: os mineiros sâo, corn toda a grandeza do vocábulo, politicos
por definrçao. EIes entenderam, desde as horas tumultuadas de sua
formaçâo, que ao homern de bern não assiste o direito do conformismo, do
conforto, da contemplaçáo descuidada da natureza, da satisfação diabólica
do egoismo.

Como na Grécia dos tempos de Pericles, a consciência civica de Minas
despreza os que desertam de sua cidadania. Para os mineiros, a politica é
inseparável do viver cotidiano. Nâo a politica menor, mas a Politica no seu
mais alto sentido, que é o da solidariedade entre os homens, o do respeito
aos antepassados e as futuras geraçöes.

Em Minas, ha as divergéncias ideolágicas e doutrinárias, mas não se
enganem os que não a conhecem. Quando é para o bern do Pals, os rnineiros
aposentam suas diferenças, ajustam suas tréguas temporárias e partem
juntos, sob a mesma bandeira, a do triângufo - que o Alferes associava a
SantIssima Trindade -, para os campos de batalha, na defesa de uma honra
comum.

Sr. Presidente: em V. Exa., Deputado Anderson Adauto, abraço todos os
Deputados mineiros, de todos os partidos, que aprovaram a concessão do
titulo de Cidadâo Honorário de Minas e agradeço ao Governador Itamar
Franco por esta hornenagem que toca o recesso de meu coração e fortalece
mais ainda minhas energias cIvicas.

Mais urn mineiro, sim. Mais urn mineiro corn a alma e corn o sentimento
libertário de Minas. Mais urn rnineiro na trincheira das lutas pelas causas
maiores desta terra.

As palavras de V. Exa., Deputado Anderson Adauto, tocaram
profundamente este seu companheiro rnais jovem de cidadania, rnas já veiho
no tempo e nas lutas pela liberdade e pela soberania de nosso povo. Elas
reacendem aquela chama antiga, que nunca se extinguirá, dos dias da
juventude, quando, ainda estudante, comecei a vida püblica nas bancadas da
gloriosa Assembléia Legislativa de minha terra.

Desde entào, guardo na memôria a comovida confissão de Disraeli. 0
estadista famoso, já membro da Cámara Alta da Inglaterra, da Casa dos
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Lordes, já Par do Reino, já Primeiro-Ministro do Parlamento, ja Chefe do
Governo do lmpério Britânico, lamentava-se da falta de urn titulo que julgava
fundamental para a carreira de urn homem pi:iblico: nunca fora membro da
Cámara Estadual de seus condados.

Os que ternos esse titulo de gloria, Srs. Deputados, sabemos que é no
ãmbito dos parlamentos estaduais que se forja a tempera da vocacão para a
coisa püblica e se sustenta a fidelidade a causa do povo, a dernocracia, a
liberdade. Sernpre foi assim nesta Assembléia de Minas Gerais, como na
velha Casa de José de Alencar do pariamento cearense, nos tempos em que
cumpria o mandato de Deputado Estadual.

Ao tornar-me cidadão de Minas, estou certo de que as tradiçoes de minha
terra nordestina aqui encontram o mais nobre dos contrapontos. Chego a este
pals de Tiradentes na companhia de urn coro de heróis que ali também deram
suas vidas pela independéncia e pela democracia. Venho do pals do
Nordeste, que ostenta, corn orgulho, a gloria rnaior de seus mártires. glOria
feita de dores e de provaçOes. Venho do pals do Nordeste, onde, desde a
guerra holandesa, se derramou o sangue de nossos antepassados para
defender o território e a integridade do Brasil.

Venho do pais do Nordeste, onde, entre a lndependência e a Repüblica,
além de civis e militares, nada menos de 364 padres foram enforcados ou
fuzilados na Iuta pela liberdade, num cortejo glorioso de rnártires, que vai do
Padre Roma a Frei Caneca, ao Padre Miguelinho. ao  Padre Ribeiro e a tantos
outros.

Sr. Presidente, entre os padres destaca-se a figura do Padre Gonçalo de
Albuquerque Melo, que tomou o nome indigena de Mororó e que proclarnou a
reptbIica em sua parOquia da Vila de Campo Maior de Quixeramobim, 60
anos antes da proclarnaçâo de 15 de novembro, sendo fuzilado no Campo da
Pólvora, em Fortaleza, onde era Secretario da Confederaçao do Equador,
comandada em 1824 por Manoel Carvalho Paes de Andrade, Presidente da
Provincia de Pernambuco.

0 Desse modo, Sr. Presidente, profundamente marcado por uma história de
insubmjssão a todas as infidelidades contra 0 povo brasileiro, chego aqui,
corn todos os compromissos históricos de meu sofrido pals do SiarO Grande.

Sr. Presidente, ali também madrugamos, como nas Minas Gerais, na defesa
C 

das liberdades püblicas. Ali abolimos a escravidão antes do 13 de Maio. Au,
mais de uma vez, proclamamos a independéncia, antes do gesto de Pedro
e por cinco vezes proclamamos a reptiblica do Crato a Ibiapaba, em gestos
rornânticos, de efOmera duracâo, mas que fundaram as decisöes da
consciência nacional ao longo dos tempos.
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Em nome desse passado, satdo, corn alegria fraterna, todos os integrantes
desta Casa. E o faço, Sr. Presidente Anderson Adauto; e o faço, Governador
Itamar Franco, na certeza de que, como nossos antepassados convivem hoje
na eternidade corn Tiradentes e todos os protagonistas da história do
"Pantheon" de Minas, também eu poderei estar - e estarei - ao vosso lado,
como o menor, sim, como o menor, mas no o menos fervoroso entre os
brasileiros que ostentam a carta de honra da cidadarija deste belo e querido
pals dos mineiros

Entrega de Flores
o Sr. Presidente - A Presjdência convjda a Deputada Federal Maria Elvira

para, em nome da Assernbjéja Legislatjva de Minas, oferecer flores a Sra.
Zildinha Paes de Andrade, esposa do nosso homenageado

- Procede-se a entrega das flores.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidéncia manifesta seus agradecimento5 aohomenageado e a sua familia, bem como as autoridades e aos demais
convidados, pela honrosa presença e encerra a reuniao, COnvocando os
Deputados para a extraordinárja de quarta-feira dia 13, as 9 horas, e para a
especial da mesma data, as 20 horas, nos termos dos editais de convocacao
bern como para a ordinárja da mesma data, as 14 horas, corn a ordem do dia
já anuncacj Levanta-se a reuniào

ATA DA 40a REUNJAO ESPECIAL, EM 13/10/99
Presidêncja do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composiçao da Mesa -
Destinaçao da reuniao - Execucao do Hino Nacionaf - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras da Deputada Elbe Brandão - Palavras do Sr. Fernando
Brant - Apresentaçao do Coral Curumim - Entrega de placas - Entrega das
Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo - Encerramento.

Comparecirnento
- Comparecem os Deputados
Anderson Adauto - Dilzon Melo - Adeljno de Carvalho - Adelmo Carneiro

Leäo - Agostinho Patris - Alberto Bejani - Alvaro AntOnio - AmbrOsjo Pinto -
Amilcar Martins - AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro
- AntOnio J01:0 - AntOnio Roberto - Bené Guedes - César de Mesquita - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Ojalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozjnhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqumnio - Ivo José -Joâo
Leite - Joäo Paulo - Joäo Pinto Ribeiro - José Henrique - José Milton - Luiz
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Fernando Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rémolo
Aloise - Sebastiäo Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20hl5min, declaro

aberta a reuniâo. Sob a protecão de Deus e em norne do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para
proceder a leitura da ata da reuniOo anterior.

Ata
- 0 Deputado Ivo José, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata da

reuniào anterior, que é aprovada sern restriçoes.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa os
Exmos. Srs. Beto Guedes; Fernando Brant; Flávio Venturini; LO Borges;
Márcio Borges; Milton Nascimento; Murilo Antunes; Nelson Angelo; Nivaldo
Ornelas; Tavinho Moura; Ana Claudia Horta, representando o Sr. Toninho
Horta; RObio Veiga, representando o Sr. Wagner Tiso, Angelo Oswaldo,
Secretário da Cultura; e a Deputada Elbe Brandão, autora do requerimento
que deu origern a esta hornenagem.

DestinacOo da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a hornenagear o Clube da

Esquina, movirnento musical formado na década de 70 pelos grandes nomes
da mOsica popular brasileira de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidéncia convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional, interpretado pelo Coral Curumim.
- Ouve-se o Hino Nacional interpretado pelo Coral Curumim.

Palavras do Sr. Presidente
IlustrIssimos homenageados que compOem o movimento musical formado

na década de 70 e a quem, hoje, o poder pOblico de Minas, por interrnédio da
Assembléia Legislativa, presta homenagem; temos a irnensa satisfacOo em
recebé-los para, em nome de Minas Gerais, prestar-Ihes esta homenagem.

A musicalidade do povo brasileiro é urn fato incontestável. A mistura de
ragas dotou-nos de talentos vários, entre os quais esse extraordinário pendor
para a mUsica. Desde o princIplo da nacionalidade, nossa histária contabiliza
a Vida e a obra de grandes intérpretes e compositores.

Do Pe. José Mauricio a Lobo de Mesquita; de Carlos Gomes a Villa Lobos;
de Ary Barroso a Noel Rosa, ai está uma legiOo de personalidades que
fizeram da mOsica sua razão de viver, ao mesmo tempo em que enriqueCiam
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o patrimônio cultural de nossa gente.

Nos tempos atuais, a msica brasileira - sobretudo a charnada mUsica
popular - e motivo de admiraço em todo o mundo. Muitos de nos, alias, já
passamos pela experiéncia gratificante de estar longe da pátria, nos confins
do estrangeiro e, de repente, chegarem-nos aos ouvidos as acordes da nossa
müsica. E urn momenta mágico, que nos faz sentir orgulhosos da terra em
que nascemos.

No século que ora termina, Os eventos e as fases musicais tern-se sucedido
em crescendo em nosso Pals. Desde o advento do samba, passando pela
Bossa Nova e pela Tropical ía, sem mencionar a chamado ciclo balano e
tantos outros movimentos, temos uma série de marcos que extrapolam a
modismo para se consolidarem corno clássicos de nossa mtisica. Nesse
quadro vibrante e que - sem ufanismo, mas no exercicio da mineiridade -
posicionamos a Clube da Esquina, nasso homenageado de hoje.

0 Clube da Esquina nasceu da feliz conjunção de alguns jovens talentosos.
Em urn bairro da Capital rnineira, em uma esquina desse bairro, quis a destino
que se encontrassem alguns rapazes, cujo interesse malor estava na mOsica.
Era a inicio da obra que näo parou no tempo, já que as integrantes do grupo,
para felicidade nossa, continuam a brindar-nos, regularmente, corn novas e
belas composiçöes e corn interpretaçoes não menos marcantes.

Lô Borges, Beto Guedes, Tavito, Milton Nascimento, Toninho Horta, Flávio
Venturini, Tavinho Moura, Wagner Tiso, Marcia Borges, Fernando Brant e
Ronaldo Bastos: esperando nào ter cometido nenhuma omissào, fazemos
questâo de citar, um por urn, Os nomes desses espiritos privilegiados que
inspiraram a criaçao do Clube da Esquina. A todos e a cada um a mensagem
emacionada da Assembléia Legislativa, que apresentamos em nome do povo
mineiro.

A população das Gerais, como de resto a povo brasileiro, vem
experimentando tempos dificeis, cuja superação demanda sempre maiares
esforços. A reunião dos recursos de que dispomos é condiçao essencial para
vencermos a crise, e, entre esses recursos, não podemos esquecer as
valores culturais e a exercicio musical.

Corn efeito, nosso processo de desenvolvimento hurnano poderá ser
completado também corn o cancurso da misica. Já bern diz a sabedoria
popular que "quem canta seus males espanta". Pois no momento em que a
Palácio da Inconfidéncia se reiine para homenagear esse grupo de artistas
luminasos, espantemos nossos males e - corno hino a esperança - entoemos
as versos imortalizados por Fernando Brant e Milton Nascimenta na inspirada
travessia: "Já não sonho, I Hoje faço, I Corn a rneu braço, / 0 meu viver."

L
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Muito obrigado.

Palavras da Deputada Elbe Brandão
Perrnitam-me que a voz do meu coração fale prirneiro. Existiu urn certo

hornem, urn sertanejo, que sonhou ver o meu, Beto Guedes, a nossa Norte de
Minas transformado na California brasileira. Esse homem sonhou e perseguiu
o seu sonho. Andou de trem - acredito que era azul. Andou a cavalo, algurnas
vezes penso que fol alado. Andou a pé sobre a terra rachada de nosso Node
de Minas. Mas acreditau que as suas màos, corno as mãos da minha gente
sertaneja, seriam capazes e viu a cia da terra brotar por muitas e rnuitos
anos. De repente, foi acometido de uma grave doenca, mas cortinuou
caminhando e nos dizia que a homem tem de ser igual ao jacarandá, que
enverga, mas não tomba. Já tropego e continuando a sua caminhada, fat
amado par muitas e odiado par alguns. Ate que, em urn momenta desses da
sua vida, urn jornalista em momenta infeliz Ihe perguntou: "Homem, se sonha
tanta e está prestes a rnorrer, coma espera ver um fim?". E ele respondeu: "O
maca! a homem que sonha não morre jamais". Esse harnem foi a meu pat e
hoje rnais do que nunca sei que ele vive, assim coma a Clube da Esquina, no
meu caraçãa e no de cada mineira.

Corn minha alma sertaneja, cresci em meio a alegria, a paz, ao respeita e
ao caráter, não poderia permitir que rninha voz proferisse urn discursa
avocando somente a mirn a sua autoria. Tiverarn muitas mãos, as mãos dos
funcionários da Casa, a Luizinho, que soube acreditar que seriamos capazes
de viver este momenta em Minas, da minha assessaria, que tanto lutou e
incornodou as esposas de Fernando Brant e Marcia Barges, a nossa
hamenagem e a nossa gratidão, as mãos de dais grandes amigos que me
ajudaram a construir a discurso. Duas de Maurlcio Figueiredo, a meu amigo
de fé, as outras duas, de Luiz Henrique, e sabre elas estãa as duas de nossa
pequenina Sara, que, a cada dia, aplaina as nassos caminhas para ajudar a
canstruir um Brasil hurnana, mais justo e digna do seu pova.

Par fim, peça a Deus que ilumine a rninha cabeca para que essas Ultimas
quatra mãos e agora, Marilene, me veia a memOria uma cancão e Ihe
agradeça pessoalmente, que dizia que fica sempre urn pouco de perfume nas
mäas que oferecern rasas. Aa Sr. Salomão e a D. Maricata, coma suas mãas
devem ser perfumadas! Coma são as rnãos de cada pal e mae de vacês que
se fazem aqui presentes.

Marcia, sei urn pouca, pelo seu livro, que houve mamentas em que a Sr.
Salomão e D. Maricota so tiveram uma rosa e puderam distribuir pétalas. E,
quanda nãa havia rosas nem pétalas, souberam fazer fluir de sua alma e de
seu caraçãa urn perfume que encanta vocés, as nossas Minas, a Brasil e,
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corn certeza, a eternidade.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores,
começa a década de 70, época do milagre prometido par anjos que
fermentavam a bolo e dividiam suas fatias aos fartos, poucos, mas se
fartaram; poröes abarrotados de gente presa, de consciëncia aberta a
caminhar nos coraçöes dos mineiros; de urn lado, a moral protegida; de outro,
a ventania saprando gases de lágrimas para acalmar a espirito livre dos
macos; e nada alheio a isso, em Bela Horizonte, na esquina de Santa Teresa
e dos Borges, onde as ruas se encantram, urna do Paraiso, e a outra do
Divino, urn sonho latente explode, criando urn universo de estrelas que
alumiam as noites e as madrugadas corn seus cantos e violOes.

0 Clube da Esquina pega a estrada, segue as trilhos e as caminhos,
cruzando pontes, horizontes, sertöes e veredas. Sobe as montanhas, toma a
vastidão do mar sem susto, e nãa sente a gosto de sal, porque a doce
embalado em Minas Gerais é carregado de sabor, de cor, de poesia.

Parece que as muitas mistérios ja nao existem, foram decifrados,
supostamente encarnados nas pedras e nas fibres, nas águas e no ar, em
tudo a que existe e que existirã. 0 Clube não e imaginário, muito menos a
Esquina. Estão vivas, eternizados na alma daqueles que vagueiam peba
mundo, por dma das fronteiras fechadas pela razão dos homens.

Em tudo existe a conspiração de poetas que inspiram compreensão e,
nesse mesmo tempo, creditam em milhôes de contas as verdades da vida.
Ah! se todos as paderes fossem semelhantes aos poetas. De muito, nada
existiria; do que é preciso, mu Ito aconteceria.

A nossa lingua primeira, a tupi, diz que curumins são jovens criados; agora,
são aquelas crianças que encantam e cantam ao toque de tambores e de
embates. Graças a Deus foram feitos semeihantes a Beta, Fernando, Flávio,
Lô, Marcia, Milton, Murilo, Nelson, Nivaldo, Ronaldo, Tavinho, Tavito, Toninho
e Wagner. Todos criados pebo espIrito e pela natureza nas terras de Minas
Gerais, onde a força de todas as Marias envolve homens e mulheres. Este
mavirnento e coma urn rio de água cristalina que nasce nas entranhas do solo
mineiro, cava nossas rnontanhas, leva para a mundo a harmonia, a amor, a
apebo a paz, a ritmo e a jeito simples desta gente que canta a liberdade.

Das liçöes predestinadas para a raga mineira, algumas foram esquecidas.
SO que Minas Gerais continua sua silenciosa tradição. Calada e cansciente,
nunca deixou de ter esquinas espalhadas par todos as cantos do planeta.
"Nada Será coma Antes" é urn nova CD de artistas mineiros que reverenciam
a abra dos criadores do Clube da Esquina, uma coletãnea que mostra a
vivacidade do movimento.
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Enfim, deixa minha homenagem aos notáveis do Clube, que permanecem

cultivando ilusOes, mexendo e brincanda corn as palavras e as sans,
produzinda urn festival de müsica e de magia, pura alquimia que rompe a
tempo, ganha a espaco e conquista a eternidade. Muita abrigada.

Palavras do Sr. Fernando Brant
"MUsical Leitura! Cinema! Cultural anos 60 e 70/ ontem, hoje, amanhã/ Bela

Horizonte! Rio! Mundo/ a rio, a mar, a oceana/ a quintal e a planetal tocar,
escrever, cantar, ler, ouvir, yen criar/ conversar corn a humanidade/ a vida é
dialago/ criar e conviver fai a caminho que aprendemos/ e queremos passar
para frente/ continuamos mUsica, seguimas emoção/ caracão acima da razãol
sern perder a razãa/ vida compartilhada/ estética compartilhada/ mao na mao/
na esquina, no cais, na travessia! Homenagear aqueles que fizerarn e fazem
mUsical corn a sabor e a sabedoria que aqui calhemos/ desvendanda a alma,
revelanda os sanhas! de Minas/ e afirmar para que nunca mais se esqueca/ a
importãncia da cultura, das idéias e do desejo/ de justiça, beleza e liberdade/
que são a essência dessa terra/ e do povo que a constitui.! Viva Minas
Gerais, viva a Brasil! Viva a mUsica (- Palmas.)

Apresentacãa do Coral Curumim
0 Locutor - Convidamos as presentes a ouvir a apresentacãa do Coral

Curumirn, que, sob a regéncia de lvãnia Marinha, apresentará as seguintes
nUmeros musicals: "Cruzada", de Tavinha Moura; "Amor de India", de Beta
Guedes e Ranaldo Bastos; "Fazenda", de Nelson Angela: "Nascente", de
Flávio Venturini e Murila Antunes; "Manoel, a Audaz", de Toninha Horta e
Fernando Brant; e "Girasso!", de LO Barges e Márcio Barges.

- Assiste-se a apresentacão do Coral Curumim.
Entrega de Placas

0 Sr. Presidente - A Presidéndia convida a Deputada Elbe Brandãa a
entregar aos integrantes do movimenta Clube da Esquina uma placa alusiva a
esta hamenagem, corn as seguintes dizeres: (- Lé:)

Coma se a verdadeiro name do 'Clube da Esquina' fosse paraIsa divino, as
jovens dos anos 70 marcaram em Bela Horizonte, na esquina de ParaisOpalis
e DivinOpolis, urn encantro corn a arte da criacãa musical, imartalizando corn
suas letras e cançOes, haje celebradas internacionalmente, as sanhos que
fazem a travessia do tempo e que nãa envelhecem jamais.

Aos seus autores e cniadares, a hamenagem da Assembléla Legislativa do
Estado de Minas Gerais".

0 Locutor - Convidamas a receber as placas alusivas a esta hamenagern
das mãos da Deputada Elbe Brandão, Ana Claudia Harta, representanda a
mUsica Toninho Harta; Beta Guedes; Fernando Brant; Flávio Venturini; Lô
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Borges; Márcio Borges; Milton Nascimento; Murilo Antunes; Nelson Angelo;
Nivaldo Ornelas; Riibio Veiga, representando Wagner Tiso; e Tavinho Moura.

Entrega das Medaihas da Ordem do Mérito Legislativo
o Sr. Locutor - Senhoras e senhores, procederemos a solenidade de

entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, criada em abril de 1982.
A Ordem do Mérito Legislativo é conferida aos cidadãos que, por suas
realizaçoes e seu mérito, tenham se tornado merecedores do especial
reconhecimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

As Medaihas da Ordem do Mérito Legislativo são concedidas mediante
proposta de seu Conselho, sediado no Palácio da Inconfid6ncia e composto
pelos membros da Mesa da Assembléia Legislativa, pelas Lideranças da
Maioria e da Minoria e pelos ex-Presidentes desta Assembléia no efetivo
exercIcio do mandato de Deputado Estadual. 0 ingresso nessa Ordem e as
promoçães homologadas pelo Conselho representam o reconhecimento do
Poder Legislativo as pessoas e instituiçöes que contribuem, com sua iniciativa
e acão, para a bem-estar da sociedade.

No seu grau Mérito Especial, a Ordem do Mérito Legislativo é conferida as
personalidades que, em vários campos da atividade humana, contribuiram
para o desenvolvimento regional e nacional, no ãmbito politico, no processo
educacional e cultural, na vida militar, no Poder Judiciário, na area
governamental e no exercicio da iniciativa privada.

o Sr. Presidente - Os dois notáveis cidadãos hoje condecorados, Milton
Nascimento e Fernando Brant, foram agraciados em 1997 e receberão agora,
pelas mãos de Cecilia Araiijo Chagas e Jenifer Nunes, integrantes do Coral
Curumim, a Medaiha da Ordem do Mérito Legislativo, no seu grau Mérito
Especial.

- Procede-se a entrega das medaihas.
Encerramerito

o Sr. Presidente - A Presidência manifesta as seus agradecimentos as
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da reunião, encerra Os trabaihos, convocando as Deputados para a
reunião especial de amanhã, dia 14, as 9 horas; para a extraordinária de
amanhã, as 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
ordinária da mesma data, as 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

TRAM ITAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 577/99

Mesa da Assembléia
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RelatOrio

De autoria do Deputado Alberto Bejani, a proposicão em epIgrafe pede
sejam solicitadas ao Presidente da CEMIG informacoes sabre contratos
assinados pela empresa corn a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, a partir
de 1°/1/99.

Publicada em 21/8/99, vem a matéria a Mesa da Assembléla para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIU, "c', do Regimento Interno.

Fundamentacão
A posição constitucional do municipio é hoje de absoluta liberdade em

relacão a intromissão discricionária dos Governos Federal e Estadual, além
do que são dotados de rendas próprias, para prover as servicos locais. Assim
sendo, elegem as seus Prefeitos e Vereadores e realizam o "self-
government", de acordo corn a orientação politica e administrativa de seus
órgãos governamentais.

Diante de tais atribuicöes, eminentemente politicas e reveladoras de urn
largo poder de autogoverno, a sua posicão atual, no seio da Federação, é de
uma entidade politico-administrativa de terceiro grau. 0 Prof. Carlos
Maximiliano diz que a direcao administrativa e a supremacia polItica nos
limites do territOrio do municIpio é da competéncia exciusiva das autoridades
locals, nada embaraçadas pelos Poderes mais fortes e estranhos, do Estado.

Precursor da teoria municipalista clássica, ao lado de grandes nomes, coma
Hely Lopes Meirelles e Lordelo de Barros, enfatiza que o municIpio hoje é
uma ordem politica e administrativa inerente ao sistema federal brasileiro,
inclusive porque a Constituicão estabeleceu, entre outros princIpios
pertinentes a matéria, a da intervencão federal nos Estados para a defesa da
autonomia municipal.

A atual Constituicão da RepUblica, além de iriscrever a autonomia coma
prerrogativa intangivel do municipio, enumera nos arts. 29 e 30 as principios
que a asseguram e sustentam, em sintese, a triplice autonomia municipal:
politica, administrativa e financeira.

0
	 Quanta ao objetivo da proposicão em análise, deseja a Deputado
0 requerente informar-se especificamente sobre os seguintes trabalhos
0 realizados no Municipio de Juiz de Fora:
0	 1 - quantos contratos foram assinados entre a CEMIG e a Prefeitura
0 Municipal de Juiz de Fora a partir de 1 1/1/99 e qual o objeto de cada urn;

2 - especificar as cláusulas de cada contrato assinado, informando a que já
foi cumprido por cada uma das partes;

3 - informar a esta Casa qual foi a participação da CEMIG na instalação dos
680 pastes colocados em Juiz de Fora, relacionando as bairros já
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Angelo - Gil Pereira.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 693/99
Mesa da Assembléia

RebatOrio

1^

U)
0

De iniciativa do Deputado Luiz Menezes, a proposição em epIgrafe salicita
sejam pedidas a Secretaria de Estado da Fazenda informaçoes sobre a valor
real da arrecadação do ICMS, a partir do ano de 1995, sabre a extracão de
minérios no MunicIpio de Itabira, detaihando as parcelas destinadas ao
Estado e ao municipia.

Após a sua publicação, vem a matéria a Mesa da Assembléba para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regimenta Interno.

Fundamentacão
A propasição em exame insere-se no ãmbito da competência da

Assembiéia Legisbativa, par força do disposto no art. 54, § 20 , da Constituição
do Estado, que Ihe outorga a faculdade de pedir informaçao a Secretário de
Estado, e a recusa, ou a não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de respansabilidade.

o MunicIpio de Itabira, a que se refere a pedido de informacão, tern a base
de sua economia concentrada na extração e na transtarmação de suas
reservas minerais, coma a ferro, a aura, a areia e a quartzo, a que Ihe
possibilita sediar uma indUstria metalürgica estratégica para Minas Gerais.

Sabre a arrecadação do ICMS rebativo ao produto da extração mineral e a
respectiva quota-parte destinada aos municipios mineradares, não são
detalhadas par praduto ou atividade econOmica. Ao cantrário, conforme
determina a art. 151 de nossa Constituicão, são feitas sabre a montante
arrecadado. Portanto, as informacöes requeridas são de imprescindivel
irnportãncia para a análise dos valores recebidos pebo MunicIpio de Itabira,
devido a arrecadaçao do ICMS que incide sabre a extraçao de seus minérios.

Visando a dar a direcionamento correta a propasição, apresentamos a
Emenda n° 1 ao final do parecer.

Conclusão
Diante do expasto, opinamos peba apravação do Requerimento n° 693/99

corn a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N o 1

Substitua-se a expressäo "junta a Secretaria de Estado da Fazenda" par "ao
Secretário de Estado da Fazenda.".

Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durvab Angela - Dilzon

Mebo - Gil Pereira.
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4 - esclarecer quantos quilômetros de linhas de distribuicâo de energia
elétrica foram implantadas naquele municIpio;

5 - informar qual a percentual da populaçäo de Juiz de Fora atendido pela
CEMIG corn fornecimento de energia elétrica, especificando cada bairro.

o requerimento é dirigido ao Presidente da CEMJG, empresa estatal da
administraçao indireta do Estado de Minas Gerais, que está sujeita a
fiscalizaçao da Assembléia Legislativa, de acordo corn o art. 62, XX)(l, da
Constituiçao Estadual.

lncumbe a CEMIG a prestaçao de serviços püblicos, explorados
economicamente, a toda a populaçao, diretamente ou por intermédio de
outras entidades contratantes, como a próprio Estado ou seus municIpios.

Como entidade paraestatal, situa-se fora do Estado, ao seu lado,
paralelamente a ele, como indica a prOprio étimo da palavra, e, par isso, sua
personalidade nasce corn o registro de seu estatuto, elaborado Segundo a lei
que autoriza sua criaçäo.

Cabe ao órgäo fiscalizador exercer a vigilância, orientaçâo e correçao Sabre
as atos e a conduta de seus dirigentes. Esse controle nao é pleno, ilirnitado,
mas, sim, finalistico, atenuado normalmente pela 	 legalidade e
excepcionaimente pelo mérito, visando mantê-lo dentro de suas finalidades
institucionais, enquadradas no piano global da administraçãa.

Náo se pode falar, "in casu", em hierarquia de normas constitucionais, muito
menos de confronto entre elas. Na verdade, estatuem regras básicas em
campas especIficos da atuaçào Politico-adminjstrativa dos Poderes Executivo
e Legislativo.

Sobreleva, na questão proposta, a autonomia municipal em relaçao a seus
negOcios internos, que ja passam par urn sistema fiscalizatOrio exercido pela
Cãmara Municipal e seu Orgão auxiliar, a Tribunal de Contas, além dos
mecanismos que a Constituiçao colocou ao dispor da sociedade para faze-b,
coma a acão popular e outros.

A pretensão do Deputado solicitante, ao extrapolar as poderes recebidos
constitucionalmente pela Assembléia para fiscalizar a CEMIG, fere
frontalmente a autoriomia do Municipio de Juiz de Fora, constituindo, mesmo,
intervencjonisma a que contraria a principio federabista que informa a
estrutura organizacional de nosso Estado.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela rejeiçãa do Requerimento n° 577/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval
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PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 710/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Joâo Leite, a proposição em epIgrafe tern por
objetivo solicitar ao Presidente desta Casa seja enviado ofIcio ao
Coma ndante-Ger-al da Policia Militar de Minas Gerais pedindo
esclarecimentos acerca dos "procedimentos adotados pelo policiamento do
jogo Atlético x Vitoria, realizado no Estádio Independéncia, no dia 16/9/99,
tendo em vista a violéncia cometida contra os torcedores".

0 requerimento foi publicado em 23/9/99 e a seguir encaminhado a este
órgao colegiado, ao qual compete emitir parecer sobre a matéria, nos termos
do disposto no art. 79, VIII, 'c', do Regimento Interno.

Fundanientaçao
A iniciativa da proposição está amparada no § 3 0 do art. 54 da Constituição

mineira, segundo o qual o Poder Legislativo, medante a sua Mesa, pode
encaminhar pedido escrito de informação ao Comandante-Geral da Poilcia
MiUtar e a outras autoridades estaduals, e a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de 30 dias, ou a prestação de informaçao falsa constituem infraçào
administrativa, sujeita a responsabilizaçào.

Vale notar que a natureza de tais informag6es está circunscrita ao que
dispöe a allnea 'c" do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno, a saber, o
requerimento será admitido desde que relacionado corn matéria legislativa em
trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e fiscalizaçáo da Assernbléia
Legislativa.

Porquanto a proposição diz respeito a fato contrário aos principios da
segurança pOblica, que por sua vez está subordinada ao controle deste
parlamento, manifestamos o entendimento de que aos seus membros devem
ser prestados todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Concluso
Em face do aduzido, opinamos pela aprovaçâo do Requerirnento n o 710/99

como redigido originalmente.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 1999.

Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon
Melo - Gil Pereira.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 721/99
Mesa da Assembléia

Relatório
A proposiçào em tela é de autoria do Deputado Sebastião Costa e tern por

escopo solicitar a Presidência deste parlamento a inserçäo, nos anais da
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Casa, do discurso do Diretor Executivo do jornal "Estado de Minas", Sr. Edson
ZenObio, pronunciado por ocasião da solenidade de abertura do Primeiro
Multiminas, o qual foi publicado no "Caderno de Turismo" do mencionado
periódico, em 9/9/99.

Nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno, compete a este árgão
colegiado emitir parecer sobre a matéria em questão.

Fundamentacão
0 discurso que se pretende inserir nos anais da Casa trata-se, nos dizeres

do preâmbulo do artigo, de urna introduçao a todo o espirito de mineiridade,
exatamente o que norteou o megaevento mencionado no relatório, promovido
pelo jornal e realizado pela Tecnitur, ou seja, o Multiminas.

0 texto, intitulado "Uma chave para abrir Minas", é uma breve análise das
mUltiplas facetas das 'várias Minas', suas experiências, histôrias e
peculiaridades.

Ainda que a manifestacão seja de apreco ao nosso Estado, cumpre-nos
dizer "data venia", que ela expressa urn sentimento e urn modo de sentir
sobre a assunto que, em suma, traduz a visão consagrada nacionalmente nas
mais variadas publicacães. Em outras palavras, o artigo náo apresenta
conteiido inovador nem de importância para maior aprofundamento sobre a
questao.

Corn esse espirito e entendimento, consideramos que o requerimento em
análise nào atende a restricao emanada do inciso XIII do art. 233 do
Regimento Interno, que prevé a votacao de requerimento escrito que solicitar
inserçáo nos anais da Assembléia Legislativa de documento ou
pronunciamento n,5o oficial, - atente-se - "especialmente relevante para 0
Estado".

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento no 721/99 na

forma apresentada.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 722/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Sebastiao Costa, a proposicao em epigrafe tem por
objetivo solicitar a Presidéncia da Casa a inserçäo, nos anais da Assembléia
Legislativa, do discurso pronunciado pelo Senador Francelino Pereira no
Senado Federal, em 16/9/99.
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A proposiçäo foi publicada em 23/9/99 e, a seguir, encaminhada a Mesa da
Assernbléia para que esta emita seu parecer, conforme dispöe o art. 79, VIII,
"b", do Regimento Interno.

Fundarnentação
0 inciso XIII do art. 233 do Regimento lnterno preve a apresentação de

requerirnento solicitando a transcrição de documento ou pronunciamento não
oficial nos anais da Casa, adrnitindo-o em se tratando de matéria relevante
para o Estado.

Muto embora o pronunciamento do eminente Senador trate de matéria de
inquestionável interesse para nosso Estado, a saber, a grave situacao pela
qual está passando o povo do Node de Minas e do Vale do Jequitinhonha,
ainda assirn, entendemos que a transcrição desse artigo nos anais do
Legislativo mineiro nos parece desnecessária.

Esse entendimento se justifica ao lembrarmos que, por se tratar de
pronunciamento oficial de urn Senador da Repüblica, evidentemente consta
no "Diário Oficial da Uniâo", o que indica a sua publicidade em todo o território
nacional. Além disso, corn certeza, foi devidamente inserido nos anais do
Senado.

Dessa forma, forçoso e reconhecer que o acato ao requerimento em
apreciacão em nada contribuiria para tornar o mencionado pronunciamento
pUblico - ou, mesmo, objeto de interesse para a posteridade -, pois, de fato, já
o é e atende a esse propOsito.

Conclusâo
Em face do aduzido, opinamos pela rejeiçao do Requerirnento n o 722/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 14 de outubro de 1999.

Anderson Adauto. Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon
Melo - Gil Pereira.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 739/99
Mesa da Assembléia

Relatório
De iniciativa da Comissão de Educaçáo, Cultura, Ciência e Tecnologia, o

requenrnento em epigrafe solicita ac, Presidente desta Casa sejam pedidas
informaçöes ao Secretário de Estado da Educaçâo sobre o processo e os
critérios de distribuiçäo de merenda escolar nas escolas da rede páblica
estadual, tendo em vista as denüncias de irregularidades apresentadas pela
Associaçao dos Moradores Pró-Melhorarnento do Bairro Renascença, situada
em Belo Horizonte; solicita, ainda, seja dada ciência, de inteiro teor da
proposiçáo, ao Presidente dessa Associação, bem como a Deputada Federal
Maria LUcia Cardoso.
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A proposicâo foi publicada em 25/9/99 e a seguir distribulda a este órgäo

colegiado, ao qual compete sobre ela emitir parecer, conforme dispöe o art.
79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentacão
0 Diploma Regimental confere as Comissöes a prerrogativa - näo exclusiva

- de encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informacáo a autoridades estaduais, inclusive os Secretários de Estado. Em
verdade, a previsão desse procedimento deriva do mandamento contido no §
3° do art. 54 da Constituição mineira, que guarda identidade de conteUdo corn
o comando regimental.

Embora a iniciativa do requerimento esteja amparada pelos referidos
dispositivos, conforme demonstrado, ha de se notar que as informacöes
solicitadas so sào adrnitidas se se referirem a fato relacionado corn matéria
legislativa em trâmite ou a fato sujeito a controle e fiscalizaçâo da Assembléia
Legislativa. E o que se constata da leitura da alinea 'c" do inciso VIII do art.
79 do Regimento Interno.

Quanto ao rnérito, querernos afirmar que a proposicão é oportuna e mesmo
necessária, p015 se justifica precisamente por conter denUncia de sociedade
civil sobre fato sujeito ao controle deste parlamento, a saber, a de que
pretensamente o alirnento do alunado não está sendo distribudo de forma
adequada, "sendo que foi cortada a merenda escolar do turno da noite', nos
dizeres da denunciante.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerirnento n° 739/99

como apresentado originalmente.
Sala de Reuniôes da Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 740/99

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comjssào de Educacão, Cultura, Ciência e Tecnologia, atendendo a
requerimeno do Deputado Sebastiao Navarro Vieira, solicita seja remetido
ofIcio ao Secretário da Educacâo pedindo inforrnaçäo de quantos servidores
efetivos, especialistas de educacão, ou seja, supervisores e orientadores, se
encontram em atividade em regime de 24 horas semanais.

Publicado em 25/9/99, vem o requerimento a Mesa para receber parecer,
flOs termos do art. 79, VIII, "c" do Regimento Interno.

Fundamentacao
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requerimento em exame submete-Se ao disposto no § 2 0 do art. 54 da

ConstituicáO EstaduaL que assim determina
"Art. 54- ....................................................

bléia
. . . .. pod.	

encarninhar ao SecretárlO de Estado
§ 20 - A Mesa da Assem 

pedido escrito de informacàO, e a recusa, ou o näoatendIment0 no prazo de
trinta dias, ou a prestacäO de informacãO falsa importani crime de

responsabilidade"
A ConstitUicao Estadual, no seu art. 288, estabelece jornada de 24 horas

semanaiS para ocupantes do cargo de especialista de educacãO,

ressalvando-IheS o direito de opçäo pelo regime de 40 horas semaflaiS. No

entanto, o § 21 desse artigo restringe tal direito aos servidores em iniclo de
exercIciO, os quais tern 90 dias para manifestar sua escolha.

Em relacâo ao assunto, encontra-Se em tramitacãO nesta Casa a Proposta
de Emenda a ConstitUicãO n o 17/99, que visa a suprimir o § 2 1 do refendo

artigo, permitindo assim que, a qualquer tempo, esses profissionalS possam
requerer a ampliacãO da jornada de trabaiho.

Em razão desse fato, entendemos conveniente es ta Casa dispor dos dados
requeridoS para que os parlamentareS possam aprimorar a citada emenda a
ConstitUicaO corn pleno conhecimento de causa.

ConcluSãO
Mediante o aludido, opinarnoS pela aprovacâo do RequerimentO n o 740/99

na forma original.Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléla, 14 de outubro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
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No Distrito Federal, o Departarnento de Trénsito é autarquia estadual desde
sua criação, em 1975, conforme determinou a Lei n o 6.296. Recentemente, foi
instituida a EPT, de acordo corn o que estabelece o art. 74, § 2 0 , do CTB, a
qual oferece cursos voltados para formaçâo de candidatos a obtencão da
CNH e de examinadores de trânsito, instrutores e Diretores das escolas de
formacao de condutores de veiculos autornotores, alérn dos cursos de
reciclagem de condutores quando da apreensão da carteira, nos casos
previstos pelo Código.

o DETRAN de Sergipe também oferece urn curso de formaçao de
condutores, corn 20 horas-aula, por meio do Nécleo de Educação para o
Trânsito - NUDET -, principal responsável por toda a orientacão de educação
no trãnsito naquele Estado. 0 órgào está se estruturando para 0 cumprimento
da nova legislação.

Hoje, para obter a CNH em Sergipe, o candidato precisa desembolsar
R$45,00, referentes a trés exames medicos, e R$50.00, relativos a taxa da
CNH. 0 curso de forrnação, que é oferecido na sede do órgão, é gratuito. Já
se deu inicio a urn curso de formacão de examinadores, corn ofertas de vagas
a funcionários püblicos estaduais, ern busca de urna rnelhor estrutura

2.5.1 - 0 modelo do Rio Grande do Sul
Considerando a necessidade de se modernizar e atualizar o DETRAN em

Minas Gerais e a partir de inforrnacoes de que o Rio Grande do Sul estava
adotando, corn sucesso, urn novo modelo de organizacão dos seus órgaos de
trânsito, esta CPI convidou representante do DETRAN daquele Estado a fazer
uma exposicão sobre o trabaiho que estava sendo desenvolvido. Assim, em
24/8/99, recebeu a visita do Sr. Carlos Eduardo Campos Vieira, Diretor
Técnico do DETRAN-RS, que falou a Comissão sobre o funcionamento
daquele órgao. Posteriormente, durante o debate piiblico, ouviu-se tambérn o
Capitão João Batista Hoffrnaeyster, que mostrou os resultados das rnedidas
irnplantadas no Rio Grande do Sul.

Criado pela Lei n° 10.847, de 20/8/96, o DETRAN do Rio Grande do Sul é
uma autarquia da administracão péblica estadual que tern por finalidade
gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo o territOrio do Estado, as
atividades de trânsito. Estã vinculado a Secretaria da Justiça e da Seguranca,
mas estuda-se a possibilidade de passar a autarquia para o ârnbito da
Secretaria de Transportes.

Embora vinculado a Secretaria da Justiça e da Seguranca, não possui
vInculo corn a PolIcia Civil, fato que permite que as atividades referentes a
concessão de carteiras, aplicacão de provas e outras sejam exercidas por
funcionários corn treinarnento e perfil adequado a natureza das tarefas

exigidas.	 57

Amparado pelo Projeto de Reestruturacao da Administr-açao Estadual de
Tránsito, o DETRAN-RS modernizouse passando por mudanças técnicas e
operacionais que estabeleceram urn sistema de concessão de carteiras de
habilitaçao bastante evoluido e pouco sujeito a fraudes.

0 controle do sistema, antes feito nas delegacias de polIcia do interior, é
centralizado na Capital do Estado. A partir da centralizacao do controle, a
prestacão de serviços foi terceirizada, e o sistema de cornunicacao e
gerencIameno fol totalrnente informatizado.

A autonornja administrativa e financeira obtida corn a transformaçao do
DETR.ANRS em autarquia possibilitou-lhe tornar-se superavitãrio. Os
recursos são arrecadados e adrninistrados por ele próprio, e não pelo
Tesouro do Estado. No ano de 1998, o faturarnento foi de R$140.000.00000
e os gastos, da ordem de R$40.000.000,00. Em 1999, o superávit tern sido
em torno de R$6.000.000,Oo mensais e provém, basicamente do
l icenciamenfo registro e recadastrarnento de veiculos. Essa economia
possibilita a investjmento em melhores condicöes de formaçao dos
condutores, a Implemento de uma polItica de segurança e educação no
trânsito, além de outras rnelhorias na poiltica de trânsito.

0 DETRAN-R5 possui a seguinte estrutura de serviços: 276 Centros de
Habilitaçao de Condutores - CHCs -, responsáveis pela forrnaçao dos
condutores: a Centro de Registro de Veiculos Automotores - CERVA - e o
Centro de Cadastro de Velculas Autornotores - CCVA.

Os CHCs são o braço do DETRAN no interior do Estado e na própria
Capital. Seguern uma rigorosa padronizacao e obedecem a uma série de
exigéncias. Neles concentram-se as exames medico e psicológico e as aulas
teóricas e prãticas.

O CERVA possui todos os dados de registro de veIculos, que, no Estado do
Rio Grande do Sul, e feito pelos cartários de registro civil, informatizados e
ligados diretamente ao DETRAN.

0 CCVA faz a cadastrarnento de velculos zero-quilometro quando eles
saeni da cancessjonárja

0 Gerenciamento de lnformaçoes do DETRAN - GID -, totalmente
informatizado possibilifa urn meihor funcionamento do modelo adotado,
permitindo a credencramento de todas as pessoas que trabalham no processa
de habilrtaçaa e no registro de veIculos; a registro de todos as velculos pelo
CERVA ou pelo CCVA; o intercámbia entre as estaçöes de inspeçao de
segurança veicular e do sistema de arrecadação do DETRAN em todo a
Estado. E a DETRAN que administra o sisterna de infraçoes ocorridas no

a

0

0
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Do Sr. Angelo Oswaldo de Araüjo Santos, Secretário da Cultura, solicitando

o empenho dos Deputados para que seja dada a denominação de Milton
Campos a urn municIpio mineiro existente ou a ser criado. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

Do Sr. Angelo Oswaldo de Araüjo Santos, Secretário da Cultura (2),
solicitando sejam marcadas, nas datas que especifica, reuniães solenes nesta
Casa para comemorar o centenário de nascimento do Governador Milton
Campos e do Senador Gustavo Capanema.

Do Sr. Ubiratam Scares de Sá, Secretário de Assuntos Municipais,
informando sua irnpossibilidade de comparecer a reunião realizada nesta
Casa. (- A Comissão Especial das Obras Municipais.)

Dos Srs. Alencar Bueno de Souza e Adrião Moreira Lopes, Presidentes das
Câmaras Municipais de São Gotardo e Cachoeira de Pajeü, respectivamente,
solicitando a rejeição do Projeto de Lei no 356/99, que cria a autarquia
DETRAN-MG. (- Anexem-se ao Projeto de Lei no 356/99.)

Da Sra. Maria das Graças B. Falci Mota, Prefeita Municipal de Divino das
Laranjeiras, encarninhando dados sobre os convénios que especifica. (- A
Comissão Especial das Obras Municipais.)

Do Sr. Evandro Xavier Gomes, Diretor-Geral do IEF, solicitando a rejeição
do Projeto de Lei no 544/99, que cria o COdigo Ambiental do Estado de Minas
Gerais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 544/99.)

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado Maior da PMMG,
encaminhando, em atençào a requerimento do Deputado João Leite, a
conclusão da apuração dos fatos envolvendo o Sr. Ernani Mauricio Guerra
Mendes e o Cadete PM Fernando Oliveira de Almeida.

Do Sr. José Roberto Goncalves de Rezende, Ouvidor da Policia,
informando, em atenção a requerimento do Deputado João Leite, que não
ficou comprovada a prática de transgressão disciplinar ou de delito penal
imputados aos militares mencionados pelo parlamentar.

Do Sr. Castellar M. Guimarães Filho, Presidente da Associação Mineira do
Ministérjo PCiblico, agradecendo o voto de congratulaçoes corn essa
Associação, formulado por esta Casa a partir de requerimento do Deputado
Sebastiáo Navarro Vieira.

Do Pe. Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conseiho Estadual de
Educação, informando, em atenção a requerimento do Deputado João Paulo,
que a carta-consulta para autorização de funcionamento da Faculdade de
Administraçao da UNIPAC, em Muriaé, recebeu parecer favorável.

Da Sra. Marta Maria Castro Vieira da Silva, Presidente do Conselho
Estadual de Assisténcia Social em exercIcio, solicitando que esta Casa
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coloque a disposicão do Conselho o serviço especializado de taquIgrafos nos
dias 2 e 3/12/99, para registrar a Ill Conferéncia Estadual de Assistência
Social.

Do Sr. Renato Santos Pereira, Secretário Municipal Adjunto de Governo,
informando, em atenção a requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, que,
por se tratar de obra de grande porte, não ha no momento, recursos
disponiveis para sua execução.

Do Sr. Noraldino de Oliveira Santos, Vereador a Câmara Municipal de
Teófilo Otôni, solicitando o empenho dos Deputados para a aprovacão do
Projeto de Lei no 40/99, que dispöe sobre a concessão de vantagem pessoal
aos servidores da extinta MinasCaixa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
40/99.)

Do Sr. Adalclever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete do Secretário da
Seguranca Püblica, comunicando, em atenção a requerimento da Comissão
de Direitos Humanos, que o Oficio no 1.652/99 foi encaminhado ao
Comandante-Geral da PMMG, para as providéncias cabiveis.

Do Sr. Rubens Ribeiro Batista, Presidente do Conselho Regional de
Corretores de lmóveis, agradecendo o voto de congratulacöes corn esse
Conselho, formulado por esta Casa a partir de requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposicöes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicöeS:
PROJETO DE LEI N O 584/99

Declara de utilidade pUblica o Asilo Santo Antonio corn sede no Municipio
de Leopoldina.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pOblica o Asilo Santo AntOnio corn sede

no Municipio de Leopoldina.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de setembro de 1999.
Bené Guedes
Justiflcacão: 0 Asilo Santo AntOnio é urna sociedade civil sem fins lucrativos

que tern por objetivo prestar assistência moral, religiosa e material as pessoas
idosas da comunidade em que se localiza.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
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No Distrito Federal, o Departamento de Trânsito é autarquia estadual desde
sua criacão, em 1975, conforme determinou a Lei n° 6.296. Recentemente, foi
institulda a EPT, de acordo corn o que estabelece o art. 74, § 21, do CTB, a
qua[ oferece cursos voltados para formaçäo de candidatos a obtençäo da
CNH e de examinadores de trânsito, instrutores e Diretores das escolas de
formacao de condutores de veiculos autornotores, alérn dos cursos de
reciclagem de condutores quando da apreensão da carteira, nos casos
previstos pelo Código.
o DETRAN de Sergipe também oferece urn curso de formação de

condutores, corn 20 horas-aula, por rneio do Nücleo de Educação para 0
Trânsito - NUDET -, principal responsável por toda a orientação de educacào
no trânsito naquele Estado. 0 Orgâo está se estruturando para a cumprimento
da nova legislacão.

Hoje, para obter a CNH em Sergipe, o candidato precisa desembolsar
R$45,00, referentes a três exames medicos, e R$5000, relativos a taxa da
CNH. 0 curso de forrnacão, que e oferecido na sede do ôrgão, é gratuito. Já
se deu inicio a urn curso de formação de examinadores, corn ofertas de vagas
a funcionários piiblicos estaduais, em busca de uma melhor estrutura

2.5.1 - 0 modelo do Rio Grande do Sul
Considerando a necessidade de se modernizar e atualizar o DETRAN em

Minas Gerais e a partir de informaçôes de que o Rio Grande do Sul estava
adotando, corn sucesso, urn nova modeto de organizacão dos seus órgãos de
trãnsito, esta CPI convidou representante do DETRAN daquele Estado a fazer
uma exposicão sobre a trabaiho que estava sendo desenvolvido. Assirn, em
24/8/99, recebeu a visita do Sr. Carlos Eduardo Campos Vieira, Diretor
Técnico do DETRAN-RS, que fatou a Comissão sabre 0 funcionamento
daquele órgão. Posteriormente, durante o debate püblico, ouviu-se tarnbém a
Capitào João Batista Hoffmaeyster, que mostrou as resultados das medidas
rnplantadas no Rio Grande do Sul.

Criado pela Lei n° 10.847, de 20/8/96, o DETRAN do Rio Grande do Sul é
urna autarquia da adrninistração piblica estadual que tern par finandade
gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo a território do Estado, as
atividades de trânsito. Está vinculado a Secretaria da Justiça e da Seguranca,
mas estuda-se a possibilidade de passar a autarquia para a ãrnbito da
Secretaria de Transportes.

Embora vinculado a Secretaria da Justica e da Seguranca, não possui
vInculo corn a PolIcia Civil, fato que perrnite que as atividades referentes a
concessão de carteiras, aplicacao de provas e outras sejam exercidas por
funcionários corn treinarnento e perfil adequado a natureza das tarefas

exigidas. 	 57

Arnparado pelo Projeto de Reestruturacao da Administracao Estadual de
Trânsito a DETRAN . RS modernjzouse passando par mudanças técnicas e
operacionais que estabeleceram urn sisterna de concessão de carteiras de
habilitaçao bastante evoluldo e pouco sujeito a fraudes.

0 controls do sisterna, antes feito nas delegacias de poilcia do interior, é
centralizado na Capital do Estado. A partir da centralizacao do controle, a
prestação de serviços foi terceirizada e a sisterna de cornunicacao e
gerenciameno foi tatairnente informatizado.

A autonomia adrninistrativa e financeira obtida corn a transfor-rnacao do
DETRAN . RS em autarquia possibilitou-Ihe tornar-se superavitárjo. Os
recur-sos são arrecadados e adrninjstrados par ele prOprio, e não pelo
Tesouro do Estado. No ano de 1998, a faturarnento foi de R$140.000.00,0
e as gastos, da ordem de R$40.00000000 Em 1999, a superávit tern sido
em torno de R$6.00000000 mensais e provérn, basicamente do
licenciarnento, registro e recadastrarnento de velculos. Essa econornia
possibilita a investimento em meihores condiçoes de forrnacao dos
candutores, a irnplemento de urna polItica de segurança e educaçao no
tránsito, além de outras melhorias na politica de trânsito.

o DETRAN-RS possui a seguinte estrutura de servicos: 276 Centros de
Habilitaçao de Condutores - CHCs -, responsáveis pela forrnaçao dos
condutores; a Centro de Registro de Velculos Automotores - CERVA - e a
Centro de Cadastro de Veiculos Autornotores - CCVA.

Os CHCs são a braço do DETRAN no interior do Estado e na prOpria
Capital. Seguem urna rigorosa padronizaçao e abedecern a uma série de
exigéncias. Netes concentram-se os exames medico e psicotOgico e as aulas
teóricas e práticas.

0 CERVA possui tados as dados de registro de veIculos, que, no Estado do
Rio Grande do Sul, e feito pelos cartôrios de registro civil, inforrnatizados e
ligados diretarnerite ao DETRAN.
o CCVA faz o cadastrarnento de velculos zero-quilometro quando eles

saeni da concessionária
O Gerenciarnento de lnforrnacoes do DETRAN - GID -, totalmente

informatjzado possibilifa urn rnelhor funcionarnento do modelo adotado,
permitindo o credenciarnento de todas as pessoas que trabalham no processa
de habilitacao e no registro de veIculos; a registro de todos as velculos pelo
CERVA ou pelo CCVA; o intercámbjo entre as estacöes de inspeção de
segurança veicular e do sisterna de arrecadacaa do DETRAN em todo a
Estado. E a DETRAN que administra a sistema de infracoes ocorridas no
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